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1. Monografi a Alojzego Czecha Karol Adamiecki – polski współtwórca nauki orga-
nizacji i zarządzania1 zasługuje na zainteresowanie z co najmniej trzech względów. Au-
tor monografi i należy do nielicznych w Polsce badaczy, uznających, że dawne dokona-
nia teoretyków i praktyków zarządzania stanowią źródło inspiracji i punkt odniesienia 
przy projektowaniu i realizacji obecnych poszukiwań naukowych. Swym szczególnym 
zainteresowaniem A. Czech obejmuje przedstawicieli polskiej nauki i praktyki zarzą-
dzania [Czech, 2004; Czech, 2007]. Umiejętnie nawiązuje on do tych autorów, któ-
rzy przywiązywali największą wagę do badań myśli organizatorskiej [Martyniak, 1993; 
Martyniak, 1996; Andrzejewski, Hopej, Wilimowski, 1991; Bielski, 1967; Kieżun, 1997; 
Kieżun 2002a; Kożuch, 2007; Krzyżanowski, 1995; Kurnal, 1972].

Dorobek Karola Adamieckiego, mimo jego niezaprzeczalnej roli prekursora 
i współtwórcy nauk organizacji i zarządzania, nie stanowił dotychczas obiektu usyste-
matyzowanych badań. Dopiero Alojzy Czech podjął udaną próbę zapełnienia luki po-
znawczej dotyczącej samej postaci K. Adamieckiego i jego wiekopomnego dzieła, przy-
gotowując całościowe ujęcie tej problematyki. Dorobek ów został poddany analizie 
z perspektywy współczesnych nauk o zarządzaniu.

Do niezbyt często podejmowanych badań należą te z obszaru historii myśli orga-
nizatorskiej. Uwaga ta nie odnosi się jednak do dorobku naukowego – z zachowaniem 
wszelkich proporcji – Z. Martyniaka i A. Czecha.

Pierwszy z nich – i najbardziej konsekwentny spośród polskich badaczy – stawiał 
przed nauką organizacji i zarządzania grupy zadań badawczych dotyczących teorii mo-
tywacji, teorii struktur organizacyjnych, technik zarządzania, analizy wartości, metod 
inwentycznych i heurystyki semantycznej, a także studiów nad historią myśli organi-
zatorskiej ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku. W pracach innych au-
torów można zauważyć, że analizując rolę prekursorów nauki organizacji i zarządza-
nia, tylko zaznaczali oni dorobek polskich uczonych i wybitnych praktyków. Natomiast 
rozwój myśli organizatorskiej w dorobku A. Czecha zajmuje relatywnie dużo miejsca.

Prace autora monografi i o K. Adamieckim koncentrują się na tym, co nie jest wy-
starczająco odnotowywane w literaturze przedmiotu. Rzadko szczególnie polski wkład 

 1 A. Czech, Karol Adamiecki – polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania (biografi a i dokonania), 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 302.
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w dorobek światowej myśli organizatorskiej jest zauważany przez autorów zagranicz-
nych. Do wyjątków należy docenianie przez znanego historyka N.  Daviesa [1992, 
s. 119–120, 487–489] osiągnięć Polaków z okresu przednaukowego, mianowicie stwo-
rzenia oryginalnych rozwiązań, pozytywnie odróżniających nasz kraj od większości 
ówczesnych państw europejskich, takich jak dość szeroki udział obywateli w życiu pub-
licznym, swoboda zorganizowanego działania, tolerancja dla wypowiadanych poglą-
dów, rozstrzyganie spornych problemów drogą poszukiwania konsensusu, zawieranie 
umów społecznych. Wysoki poziom organizacyjnego myślenia w Polsce znalazł od-
zwierciedlenie w dziełach J.A. Komeńskiego (1592–1670), A. Frycza-Modrzewskiego 
(1503–1572), A. Gostomskiego (1508–1580). Przykładem organizacyjnego mistrzo-
stwa w sferze koncepcyjnej i wykonawczej jest dorobek Komisji Edukacji Narodowej 
(KEN) z 1773 r. W reformie oświaty przeprowadzonej przez KEN uwzględniono m.in. 
fazę preparacji ze sformułowaniem celów działania, planowaniem pracy oraz pozyski-
waniem zasobów, następnie fazę realizacji, a także kontroli. Reforma została przepro-
wadzona w sposób, któremu dopiero po 150 latach H. Le Chatelier nadał kształt teorii 
cyklu zorganizowanego działania.

Jednak percepcja polskiego dorobku w naukach o zarządzaniu znajduje się na bar-
dzo, bardzo niskim poziomie.

2. Książkę A. Czecha o życiu i dorobku naukowym Karola Adamieckiego należy 
uznać za jedno z najważniejszych dzieł naukowych ostatnich lat. Sam autor nazwał 
ją dociekaniami i ustaleniami ugruntowującymi przekonanie o znaczącym rozwinię-
ciu przez K. Adamieckiego pionierskich metod i koncepcji zarządzania organizacjami.

Monografi a pełna jest niezwykle trafnych spostrzeżeń, do których należy następu-
jące: „Metoda i zasady harmonizowania prac zbiorowych tworzą dojrzałą teorię har-
monizacji o pięknej kompozycji. Przyjmuje Adamiecki bazę twierdzeń podstawowych 
i każde zaopatruje w narzędzie operacjonalizacji, podając w dodatku metodyczny prze-
pis jej stosowania”(s. 7).

Autor prowadzi czytelników od dziejów empirii i przełomu dokonanego przez 
F.W.  Taylora, poprzez charakterystykę życia i  działalności Karola Adamieckiego, 
a przede wszystkim przez analizę jego dorobku naukowego i dalej dydaktycznego oraz 
popularyzatorskiego, do recepcji jego dzieła. Jest zaopatrzona w bibliografi ę, indeks na-
zwisk, spis fotografi i, spis rysunków i spis tabel, co znacząco ułatwia jej lekturę oraz za-
chęca do ponownego zaglądania do monografi i jako cennego źródła informacji o pre-
kursorze nauk o zarządzaniu i jego dokonaniach.

Za najważniejsze osiągnięcie A. Czecha jako autora recenzowanego dzieła nauko-
wego należy uznać opis i ocenę dorobku naukowego (rozdział 3) i powiązanego z nim do-
robku dydaktycznego (rozdział 4) oraz ustalenie recepcji dzieła K. Adamieckiego w kraju 
i za granicą (rozdział 5). Konstatacja ta nie umniejsza wartości niezbędnego zwięzłego 
wprowadzenia do wywodów zasadniczych oraz przedstawienia szczegółowej biografi i – 
z wyodrębnieniem okresów 1981–1924 i 1925–1933 – w celu wykazania jej związków 
z dorobkiem naukowym (rozdziały 1 i 2).

Usystematyzowanie wiedzy o dorobku K. Adamieckiego oraz analiza jego wkładu w roz-
wój naszej dziedziny pozwoliła na wyodrębnienie następujących obszarów  badawczych:

Wspolczesne_Zarzadzanie_nr4-2009.indd   154Wspolczesne_Zarzadzanie_nr4-2009.indd   154 2010-03-23   13:05:402010-03-23   13:05:40



155B. Kożuch, O konfrontacji dawnego ze współczesnym w naukach o zarządzaniu

 • harmonizacja pracy, w tym metoda harmonizacji, harmonogramy i ich zasto-
sowanie, koszty wytwarzania oraz teoria harmonizacji we współczesnym rozu-
mieniu tego pojęcia;

 • nauka organizacji i kierownictwa z próbami jej defi niowania, z koncepcją jej 
praw naukowych oraz zadań kierownictwa, a także z zagadnieniami metady-
scyplinarnymi;

 • ówczesny dorobek myśli organizatorskiej, w szczególności poglądy F.W. Taylora 
i percepcja jego dzieła w Niemczech, Francji i Czechosłowacji oraz ocena pol-
skich dokonań;

 • społeczno-ekonomiczne poglądy K. Adamieckiego.
W analizie dorobku naukowego najwięcej miejsca zajmuje harmonizacja pracy. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła A. Czechowi na pełne zrekonstruowanie najważ-
niejszego wkładu Adamieckiego w rozwój nauki organizacji i kierowania, zwłaszcza te-
orii harmonizacji, będącej całościową propozycją naukową.

Rozważania prowadzone są w dwóch nurtach:
 • rekonstrukcyjnym  – obejmującym wnioskowanie na podstawie dosłownych 

tekstów, składających się na dorobek polskiej myśli organizatorskiej, np. ustale-
nia dotyczące istoty harmonizacji pracy oraz metody harmonizacji, harmono-
gramów wraz z metodyką ich budowy oraz zastosowań w badaniu, planowaniu 
i do kontroli wykonania, zagadnienia kosztów wytwarzania;

 • konstruktywnym – koncentrującym się na nowym zinterpretowaniu teorii har-
monizacji oraz wprowadzeniu do dorobku naukowego nieznanych stanowisk 
w kwestiach szczegółowych, a także scharakteryzowaniu naukowego światopo-
glądu najważniejszego polskiego prekursora nauk organizacji i zarządzania.

Autor monografi i na podstawie dogłębnych studiów literaturowych i analiz porów-
nawczych wykazał m.in., że dzięki metodzie harmonizacji wraz z jej grafi cznym uję-
ciem wprowadzone zostało do praktyki i badań naukowe podejście do przygotowania 
przebiegu procesu produkcyjnego i kierowania nim. Jej podstawowym walorem było 
zastosowanie w organizowaniu wszystkich prac zbiorowych, mimo że – jak podkre-
śla A. Czech – K. Adamiecki początkowo sądził, iż nie ma ona większego zastosowa-
nia poza walcownictwem (s. 119).

Uniwersalność metody została dostrzeżona przez ludzi nauki. Należał do nich 
T. Kotarbiński, co potwierdza przytoczona w książce jego opinia. „Wszak Adamiecki 
ślęcząc nad zasadami budowy harmonogramów, ma na warsztacie problem ważny dla 
wszelkiej pracy zbiorowej – ba, nawet dla wszelkiego scalonego kompleksu równo-
ległych procesów czynnych” [Kotarbiński, 1969, s. 16]. Zdaniem A. Czecha metoda 
harmonizacji spełniała wymogi naukowego podejścia, a jej powszechne zastosowanie 
i aplikacyjną poprawność zapewniały grafi czne wykresy.

W książce wielostronnie naświetlone zostało wyróżniające się podejście do nauki 
organizacji i kierownictwa, oparte na koncepcji praw tej nauki: podziału pracy, kon-
centracji pracy i harmonii pracy. Koncepcja ta była przedmiotem dyskusji i krytyki. 
Za najbardziej charakterystyczne A. Czech uznał trzy stanowiska (s. 172–174). Pierw-
sze, reprezentowane było przez E. Hauswalda, niepodzielającego stanowiska K. Ada-
mieckiego o prawach przyrody i ekonomii, powszechnych i bezwzględnych, obecnych 
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także w nauce organizacji. Drugie stanowisko wyrażone zostało przez I. Epsztajna, za-
rzucającego nauce o organizacji burżuazyjny charakter oraz brak ograniczenia praw or-
ganizacji do właściwej formacji gospodarczo-społecznej. Trzecie stanowisko krytyczne, 
A. Skowrońskiego, dotyczyło prawa wzrastającej produkcji.

Alojzy Czech w prowadzonych wywodach nawiązuje także do poglądu, zgodnie 
z którym w pracach K. Adamieckiego można odnaleźć prawo inercji przyzwyczajeń 
oraz prawo przekory. Chodzi o to, by ze względu na naturę ludzką stopniowo dawko-
wać usprawnienia, nawet wówczas, gdy ich wprowadzenie jest głęboko uzasadnione. 
W przeciwnym wypadku mogą wystąpić straty na pokonanie oporu materii ludzkiej. 
Zjawisko to znane jest jako zasada przeciwdziałania lub zasada Le Chateliera-Brauna. 

„Zasługą Adamieckiego  – jak zaznacza autor monografi i  – pozostaje, że ową treść 
«prawa przekory» wraz z prawem inercji przyzwyczajeń i myśli przyswoił nauce orga-
nizacji i kierownictwa” (s. 175).

W całej książce zauważalne jest łączenie dawnego ze współczesnym w naukach 
o zarządzaniu. Do momentu opublikowania książki Karol Adamiecki – polski współ-
twórca nauki organizacji i zarządzania tytułowa postać wraz z jej dorobkiem znana 
była z fragmentarycznych lub okrojonych prac. Obecnie można całościowo spojrzeć 
na zasady, koncepcje i poglądy naukowe autora prawa harmonii pracy. Warto zwró-
cić uwagę na zamieszczone w pracy cytaty z prac i wystąpień Adamieckiego, z których 
niewielkĄ część prezentuję poniżej.

 „Drogą prowadzącą do ukształtowania jednostki o rozwiniętym poczuciu obywa-
telskim powinien być ścisły związek wychowania z wykształceniem podniesiony do 
rangi zasady. Przy tym poczucie obywatelskie rozumiane jest jako poczucie przynależ-
ności do społeczeństwa czy narodu oraz zrozumienie konieczności podporządkowa-
nia celów własnych celom narodowym” (s. 176).

 „W sterowaniu zakładami przemysłowymi potrzebna jest wiedza o charakterze 
społecznym, umożliwiająca uzgadnianie interesów zantagonizowanych stron” (s. 179).

 „Naukowa organizacja musi uwzględniać wszystkie właściwości «czynnika ludz-
kiego», jego potrzeby fi zyczne, psychiczne, umysłowe i duchowe czyli moralne” 
(s. 181).

 „Harmonia duchowa to inaczej harmonia współdziałania” (s. 213).

W dotychczasowym odbiorze Karol Adamiecki istniał przede wszystkim jako in-
żynier, zwolennik praw przyrodniczych, koncentrujący się na ekonomicznej stronie 
procesów organizacji i zarządzania. Jak widać, lektura omawianej pracy daje pełniej-
sze spojrzenie na jego życie i dzieło.

3. Książka A. Czecha to praca posiadająca znaczące walory, w której jednak nie 
ustrzeżono się, nielicznych co prawda, niedociągnięć. Chodzi głównie o dwie kwe-
stie, tj. wystąpienie pewnych powtórzeń w rozdziałach 2 i 3 oraz w 3 i 4. Jest to zrozu-
miałe z uwagi na wieloaspektowe badanie często tych samych lub zazębiających się prac 
i zdarzeń – raz w biografi i, potem w dorobku naukowym i związanym z nim dorobku 
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dydaktycznym i popularyzatorskim. W takiej sytuacji jednak ważne wydaje się samo 
formułowanie przekazywanych treści. Za drugie niedociągnięcie uznaję brak w koń-
cowej części zwartej charakterystyki dokonań K. Adamieckiego odczytanych na nowo 
przez autora monografi i.

Dokładna prezentacja osiągnięcia naukowego autora recenzowanego dzieła prze-
kraczałaby ramy niniejszego artykułu. Pozostaje zatem wyraźne podkreślenie, że wska-
zane oba toki wywodów, tj.  rekonstrukcyjny i konstruktywny, stanowią ważny ory-
ginalny wkład w  rozwój dyscypliny nauki o  zarządzaniu. Wkład ten zasługuje na 
upowszechnienie w kraju w  środowiskach naukowych, wśród praktyków zarządza-
nia oraz studentów kierunku zarządzanie i pokrewnych. Z uwagi na znaczące warto-
ści poznawcze książka zasługuje również na wprowadzenie jej do międzynarodowego 
obiegu naukowego. Można się wówczas spodziewać istotnych uzupełnień w zagranicz-
nej literaturze przedmiotu w części dotyczącej początków kształtowania się nauk or-
ganizacji i zarządzania.

Dzieło A. Czecha o Karolu Adamieckim z głębokim przekonaniem można polecić 
każdemu zainteresowanemu naukami o zarządzaniu. Głównie ze względu na jego za-
wartość merytoryczną, ale również z uwagi na ogrom staranności i rzetelności bada-
cza (uwaga: 656 przypisów bibliografi cznych), a także łatwość odbioru, dzięki rzadko 
spotykanemu połączeniu naukowości i lekkości wypowiedzi.

Dodatkowym walorem jest wysoka jakość edytorska, co nie dziwi, zważywszy na 
fakt, iż dzieło wydane zostało przez Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego.
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