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Zarządzanie humanistyczne 
jako źródło rozwoju indywidualnego

Wstęp

Otoczenie organizacyjne stanowi swoiste „środowisko naturalne” współczesnego czło-
wieka: ludzkie życie toczy się w kontekście organizacyjnym od momentu przyjścia 
na świat, aż po kres cyklu życiowego. Jego początek i koniec w społeczeństwach roz-
winiętych na ogół ma miejsce w organizacjach medycznych, zaś czas pomiędzy tymi 
wydarzeniami upływa w organizacjach edukacyjnych, rynkowych, społecznych i in-
nych. Narodziny w szpitalu położniczym, dzieciństwo w przedszkolu, lata młodzień-
cze w szkole, ewentualne studia na przełomie adolescencji i dorosłości to wstęp do 
życia dorosłego, które z kolei wypełnia praca i inne działania wykonywane w ramach 
rozmaitych organizacji.

W psychologii mówi się dziś o jednostkowym życiu ludzkim jako o procesie roz-
woju indywidualnego, który nie jest już traktowany jako właściwość początkowych 
faz życia – jak sądzono do niedawna. Od połowy wieku XX rozwija się psycholo-
gia pełnego cyklu życiowego (life-span developmental psychology), wyspecjalizowana 
w badaniu rozwojowych zjawisk w dorosłości i starości, a znana szeroko psychologia 
humanistyczna (tzw. trzeci nurt, obok psychoanalizy i behawioryzmu, zapoczątkowa-
ny w latach 40. XX stulecia) (Kozielecki, 2000) definiuje człowieka jako istotę per-
manentnie dążącą do rozwoju. Zdaniem psychologów humanistycznych zahamowanie 
tego procesu jest źródłem cierpienia, a usuwanie przeszkód i wspieranie jego przebiegu 
winno być celem terapii.

Obok znanej tezy, iż wiek XXI będzie (jest) wiekiem edukacji, pojawiają się też 
głosy, iż będzie to raczej wiek psychiatrii. Przyspieszające tempo zmian prowadzi do 
zwiększenia wymagań adaptacyjnych, które mogą okazać się ponad siły (osobiste za-
soby?) większości osób. Wiele z nich to wymuszane dyktatem rynku zmiany w orga-
nizacjach, do których ich pracownicy, a także klienci lub beneficjenci i interesariusze, 
muszą się dostosowywać. Dlatego warto, moim zdaniem, postawić pytanie: w jaki spo-
sób sprawić, by otoczenie organizacyjne bardziej sprzyjało rozwojowi indywidualne-
mu działających w nim osób, a usunąć zeń czynniki stanowiące zagrożenie dla ich 
zdrowia psychofizycznego i subiektywnego poczucia dobrostanu?
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Pojęcie rozwoju indywidualnego

W potocznym rozumieniu pojęcie „rozwój” ma silne konotacje pozytywne. Używa-
jąc tego słowa, mamy na myśli pożądane konsekwencje oznaczanego przez nie pro-
cesu; rozwój gospodarki prowadzić ma do polepszenia bytu obywateli, rozwój nauki 
– do znalezienia rozwiązań dla nierozwiązanych problemów, a rozwój dziecka – do 
osiągnięcia pełnej, dojrzałej postaci człowieka. Zdarza się jednakże, że i w potocznym 
dyskursie rozwój wiązany bywa ze zjawiskami negatywnymi, na przykład mówi się 
o rozwoju przestępczości zorganizowanej w ostatnich latach, czy o rozwoju choroby 
nowotworowej u pacjenta. Podobnie w rozwoju indywidualnym nie każde doświadcze-
nie prowadzi do zmian pożądanych. Istnieje wiele przypadków rozwinięcia sympto-
mów niewłaściwego przystosowania u osób działających w organizacjach, począwszy 
od złego samopoczucia, poprzez trudności w realizacji zadań organizacyjnych i poza-
organizacyjnych (w życiu osobistym i rodzinnym), aż po zaburzenia zdrowia fizycz-
nego i psychicznego (choroby somatyczne i psychiczne, uzależnienia). Warto, choćby 
pobieżnie, prześledzić zmiany w rozumieniu pojęcia rozwoju indywidualnego, by wy-
pracować podstawę do ujęcia środowiska organizacyjnego jako czynnika mogącego 
spełniać zarówno pozytywną, jak i negatywną rolę w tym procesie.

Zagadnienie zmian zachodzących w ciągu ludzkiego życia było przedmiotem zain-
teresowania psychologii jako nauki empirycznej od początku jej istnienia (który przy-
padł na ostatnie ćwierćwiecze XIX wieku), choć także i wcześniej zmiany zachodzące 
w człowieku w miarę upływu lat nie uchodziły uwagi filozofów, pedagogów czy leka-
rzy (Niemczyński, 1988a; Vasta, Haith, Miller, 2001; Zimbardo, 1999). Powstało wiele 
koncepcji usiłujących wyjaśnić obserwowane zmiany. Ich cechą zasadniczą jest dążenie 
do stworzenia uniwersalnego modelu tych zmian, zgodnie z dziewiętnastowiecznym 
paradygmatem nauk empirycznych. Jednakże w obrębie psychologii – nauki zajmującej 
się badaniem procesów obserwowalnych jedynie pośrednio, za pomocą narzędzi wyko-
rzystujących rozwinięte systemy interpretacyjne – formułowanie teorii uniwersalnych 
okazało się szczególnie ryzykownym zajęciem; nie jest trudno znaleźć przykłady kon-
cepcji trudnych do pogodzenia, a nawet otwarcie sprzecznych. Pomimo różnorodności 
tych teorii, można je usystematyzować w przedstawiony poniżej sposób.

Podejście tradycyjne: rozwój jako proces zdeterminowany

Większość koncepcji rozwoju obecnych w psychologii XX stulecia traktuje ten proces 
jako pochodny i zdeterminowany przez inne procesy: fizyczne, biologiczne, społecz-
ne, kulturowe, czy historyczne (Niemczyński, 1994). Przebieg rozwoju psychicznego 
jednostki ujmowany jest jako produkt lub pochodna tych procesów. Na przykład kon-
cepcja psychoanalityczna w swym klasycznym wariancie, opracowanym przez Zyg-
munta Freuda (1975), traktuje rozwój osobowości, emocji, a nawet procesów poznaw-
czych jako rezultat występowania naturalnych, biologicznych w swej istocie, popędów. 
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Z uwagi na konieczność ich zaspokajania, w myśl tej teorii człowiek „skazany” jest 
na przechodzenie w ciągu cyklu życiowego pewnych faz rozwojowych, w których do-
świadcza możliwych do przewidzenia (w ramach tej teorii) przeżyć i problemów. 

Przykładem podejścia przeciwstawnego psychoanalitycznemu, które powstało na 
gruncie m.in. jego krytyki, jest psychologia behawiorystyczna (Kozielecki, 2000; Wat-
son, 1990; Skinner, 1995). Nurt ten, podobnie jak psychoanaliza, odcisnął niezwykle 
silny ślad nie tylko w psychologii, lecz także w innych dziedzinach, włącznie z po-
tocznym myśleniem o ludzkim rozwoju. Behawioryści, dążąc do zobiektywizowania 
psychologii na podobieństwo odnoszących ogromne sukcesy w początkach XX wieku 
nauk ścisłych, porzucili badanie nieobserwowalnych bezpośrednio psychicznych pro-
cesów na rzecz możliwie precyzyjnej i jak najmniej zależnej od interpretacji badacza 
rejestracji zmian w obserwowalnym zachowaniu. Mechanizmem, który tłumaczyć miał 
wszystkie zmiany w zachowaniu ludzkim, był wedle tej teorii proces zautomatyzowa-
nego, sterowanego przez środowisko uczenia się. W zasadzie zatem według behawio-
ryzmu – a przynajmniej jego najbardziej ortodoksyjnej wersji – rozwój tożsamy jest 
z uczeniem się. Człowiek, w założeniu pozbawiony jakichkolwiek wrodzonych predys-
pozycji czy mechanizmów, miał się zmieniać pod wpływem zewnętrznych bodźców, 
czyli doświadczanych zmian środowiskowych. Zatem przebieg rozwoju i jego rezultaty 
w behawiorystycznym ujęciu zdeterminowane są oddziaływaniami środowiskowymi. 
W zarządzaniu bezpośrednim dziedzictwem behawioryzmu są systemy kierowania 
ludźmi oparte na metodzie modyfikacji zachowania, wykorzystującej zmiany środowi-
skowe jako pozytywne lub negatywne wzmocnienia zachowań (na przykład wiązanie 
wysokości wynagrodzenia z ilością wyprodukowanego dobra).

Innym jeszcze wariantem deterministycznego podejścia jest nurt akcentujący rolę 
środowiska społecznego i kulturowego (Wygotski, 1978, 1989; Hofstede, 2000). Zwo-
lennicy teorii należących do tego nurtu dowodzą, iż rozwój ludzki jest funkcją pro-
cesów społecznych zachodzących w ramach konkretnej kultury w określonym okre-
sie historycznym, psychika zaś jest wytworem procesów społecznych i kulturowych. 
W skrajnych przypadkach dokonują utożsamienia kultury i umysłu, głosząc, iż są to 
dwa aspekty, indywidualny i zbiorowy, tego samego zjawiska (Cole, 1983, 1985). Roz-
wój człowieka przebiega zatem inaczej w różnych kulturach i epokach historycznych.

Cechą charakterystyczną podejść deterministycznych jest pomijanie podmiotowości 
jednostki i jej zdolności do bycia sprawcą własnego rozwoju oraz kierowania jego prze-
biegiem. Choć mowa jest o rozwoju indywidualnym, indywidualność niemal zupełnie 
wyrugowano z psychologicznego dyskursu o rozwoju, koncentrując uwagę na uniwersal-
nych prawach i powszechnie obowiązujących normach rozwojowych – na podobieństwo 
praw i norm, które wykryto w rozwoju fizycznym (Gesell, 1954). Pojęcia takie jak „wol-
na wola” przestały być przez psychologów używane, jako nie dość ścisłe („naukowe”), 
zaś indywidualne, niepowtarzalne realizacje cyklu rozwojowego studiowano w ramach 
psychologii różnic indywidualnych, zwanej też psychologią osobowości, a te bardziej 
oryginalne – w ramach psychopatologii. Taka sytuacja dość szybko, bo już w latach 40. 
ubiegłego stulecia, wywoływać zaczęła krytykę, której pierwsze przejawy pojawiły się 
w ramach wspomnianego już nurtu psychologii humanistycznej (Maslow, 1990). Choć 
nadal tkwiący korzeniami w determinizmie biologicznym, nurt ten rozpoczął proces 
przywracania znaczenia podmiotowości w rozumieniu ludzkiego rozwoju.
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Podejście współczesne: rozwój jako proces autonomiczny

Współcześnie w refleksji nad rozwojem indywidualnym zaczyna się uwydatniać dą-
żenie do uchwycenia zasadniczej roli, jaką w tym procesie odgrywa rozwijający się 
podmiot. Dzięki wyrafinowanym technikom obserwacyjnym oraz odpowiednim apa-
ratom pojęciowym coraz lepiej udaje się udokumentować „wkład własny” rozwijające-
go się człowieka w przebieg tego procesu, i to już od najwcześniejszych miesięcy życia 
(Vasta, Haith, Miller, 2001). Zmusza to do porzucenia deterministycznej perspektywy 
na rzecz rozumienia rozwoju jako procesu swoistego, autonomicznego, czyli kierują-
cego się własnymi zasadami, których nie da się wywieść z badania innych procesów: 
fizycznych, biologicznych, społecznych czy kulturowych (Niemczyński, 1994, 2000). 
Rozwój indywidualny dokonuje się w sferze psychicznej, która jest domeną zjawisk 
innych niż fizyczne, biologiczne, społeczne czy kulturowe. Właściwością najbardziej 
charakterystyczną dla zjawisk sfery psychicznej, a zarazem niewystępującą (jak moż-
na sądzić) w żadnej innej sferze, jest zdolność umysłu do dokonywania referencji, czyli 
odnoszenia się do tego, co stanowi jego treść (Brentano, 1999; Niemczyński, 2000). 
Akt referencji jest dla umysłu zjawiskiem fundamentalnym, konstytutywnym i abso-
lutnie pierwszym, tzn. niedomagającym się dowodzenia. Daje świadomość istnienia 
własnego i otaczającego świata, jej skuteczne podważenie jest poważnym zaburzeniem 
psychicznym. Ten właśnie element, obecny w teoriach nazwanych tutaj determini-
stycznymi w postaci epifenomenu procesów, takich jak dojrzewanie biologiczne albo 
socjalizacja, stanowi o odrębności ujęcia rozwoju jako procesu autonomicznego.

Właściwość referencji powoduje, iż ludzie są zdolni do – względnej przynajmniej 
– niezależności od uwarunkowań fizycznych, biologicznych, społecznych, kulturo-
wych czy historycznych. Niezależność ta istnieje jako możliwość, która realizowana 
jest w różnym stopniu przez różne osoby. Zarówno przekaz kulturowy (historyczny, 
literacki czy realizowany poprzez mass media), jak i potoczne obserwacje dostarczają 
licznych przykładów osób, które niejako przeciwstawiły się przemożnym wpływom 
rozmaitego rodzaju, realizując pozornie niedopasowaną do nich, czy mało prawdopo-
dobną drogę rozwoju: dzieci wychowane w bardzo niesprzyjających środowiskach do-
konują niekiedy wielkich osiągnięć w dorosłości, osoby o poważnych ograniczeniach 
fizycznych pokonują je, osiągając poziomy rozwoju rzadko spotykane wśród osób nie-
obciążonych takimi ograniczeniami, czy też odwrotnie – osoby o znacznych predyspo-
zycjach nie osiągają wiele, zaprzepaszczając posiadany potencjał.

Ta – względna i będąca efektem własnych decyzji – niezależność od warunków, 
w jakich realizuje się indywidualna droga rozwojowa, powoduje, iż dokonywanie wy-
borów staje się głównym czynnikiem ludzkiego rozwoju. To od nas przede wszystkim 
zależy przebieg naszego rozwoju oraz finalny stan, jaki w tym procesie osiągniemy. 
Jednakże, aby jednostka zdolna była do wybierania tego, co dla jej rozwoju najlep-
sze (tzn. tego, co zwiększa prawdopodobieństwo dalszych osiągnięć rozwojowych), 
potrzebuje, zwłaszcza na początku swej drogi życiowej, wsparcia bardziej doświad-
czonych od niej osób, co nazywamy wychowaniem. Nie próbując zgłębiać złożoności 
tego procesu w tym miejscu, należy tylko podkreślić znaczenie, jakie odgrywa w nim 
środowisko. 
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Przebieg rozwoju w znacznym stopniu jest uwarunkowany– choć nie zdetermino-
wany – czynnikami środowiskowymi, w tym sensie, iż określone środowisko stwa-
rza szanse rozwojowe jednego rodzaju, a ogranicza inne. Na przykład młody człowiek 
wzrastający w rodzinie, w której ceni się wysoko wykształcenie i wartości intelektu-
alne, ma większe szanse (choć nie ma gwarancji) na zdobycie lepszego wykształcenia, 
niż inny młody człowiek, żyjący w środowisku, w którym wartości tych się nie ceni 
(co z kolei nie uniemożliwia mu całkowicie zdobycia wykształcenia wysokiej jakości). 
Środowiska rodzinne są bardzo zróżnicowane i nie poddają się łatwo zamierzonym 
oddziaływaniom edukacyjnym. Dlatego tak ogromną rolę odgrywa szkoła jako celowe 
środowisko wychowawcze. Wysiłki, by uczynić szkołę bardziej sprzyjającą rozwojowi 
uczniów, choć wciąż nie uwieńczone zadowalającym rezultatem, wydają się działa-
niem ze wszech miar właściwym. Proponuję rozszerzyć ten punkt widzenia także na 
inne organizacje i potraktować je jako środowisko rozwoju człowieka dorosłego.

Rozwój w organizacji

Przydatna dla zrozumienia roli środowiska organizacyjnego w funkcjonowaniu czło-
wieka jest koncepcja współczesnego reprezentanta nurtu kulturowego w psychologii, 
Jamesa V. Wertscha (1991). Opierając się na klasycznych teoriach Lwa S. Wygotskiego 
(1989) i Michaiła M. Bachtina (Bakhtin, 1986), badacz postuluje odrzucenie mocno za-
korzenionego w tradycji europejskiej przeciwstawienia człowieka środowisku, w któ-
rym żyje. Dowodzi, zgodnie z wcześniejszymi o pół wieku analizami Wygotskiego, 
a także w duchu koncepcji antropologii językowej (Sapir, 1978; Whorf, 1982), iż ludz-
kie działanie niemal zawsze dokonuje się za pośrednictwem wytworów kulturowych: 
narzędzi i systemów znakowych. Artefakty (materialne i niematerialne) swoimi właś-
ciwościami determinują rodzaj działania, jakie za ich pomocą można wykonać. Stąd 
postulat badacza, by jednostką analizy psychologicznej uczynić człowieka-wraz-z-upo-
średniającymi-środkami, jakie w danym momencie ma do dyspozycji. Do wyjaśnienia 
ludzkiego zachowania niezbędne jest bowiem uwzględnienie kulturowych artefaktów, 
za pośrednictwem których analizowane zachowanie jest wykonywane. 

Wertsch zwraca uwagę, że dając możliwości działań jednego rodzaju, kulturowe 
środki upośredniające wykluczają zarazem możliwość działań innych, przez co pełnią 
także rolę ograniczającą ludzkie działanie. Nie determinują jednak ludzkiego zacho-
wania; na skutek postępu technicznego i wynikającego zeń rozwoju społeczeństw licz-
ba dostępnych artefaktów stopniowo ulegała zwiększeniu, a człowiek uzyskiwał coraz 
większe możliwości wybierania alternatywnych środków upośredniających. Wertsch 
stosuje metaforę „kulturowej skrzynki z narzędziami”: podobnie jak mechanik, wy-
bierający najwłaściwsze do naprawy danego uszkodzenia narzędzie spośród leżących 
w skrzynce narzędziowej, każdy z nas, znalazłszy się w jakiejś sytuacji, wybiera kul-
turowo ukształtowany sposób zachowania, który wydaje się w niej najlepszy.

Do kulturowych artefaktów należą też niewątpliwie organizacje, rozumiane jako 
grupy ludzi współpracujących ze sobą „w sposób uporządkowany i skoordynowany, 
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aby osiągnąć pewien zestaw celów” (Griffin, 2002, s. 35). Cele organizacyjne są po-
nadjednostkowe; osoba działająca w ramach organizacji zmuszona jest do znalezienia 
jakiegoś sposobu pogodzenia osobistych celów (i wartości, z których te cele wynikają) 
z celami organizacji.

Najpowszechniej, jak się wydaje, przyjętym sposobem rozwiązywania tego proble-
mu jest wynagrodzenie za pracę, rozumiane jako ekwiwalent za osobisty czas i wysiłek, 
jaki pracownik oddaje organizacji. Rozwiązanie to, choć pozornie proste i sprawied-
liwe, ma wiele wad. Najpoważniejszą jest niemożność jednoznacznego wymierzenia 
wartości konkretnej pracy; stąd powstają różnice w ocenie „godziwości” wynagrodze-
nia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, co miewa różnego rodzaju konsekwencje 
– do zorganizowanych protestów społecznych włącznie. Jest zarazem kontynuacją kry-
tykowanego przez Wertscha przeciwstawiania człowieka środowisku; człowiek i orga-
nizacja ujmowane są jako odrębne i przeciwstawne byty. Inną, z punktu widzenia tu 
przyjętego, najpoważniejszą wadą jest zredukowanie wartości pracy do wymiaru ma-
terialnego i poprzez to zagubienie roli, jaką odgrywa w rozwoju indywidualnym.

Praca jest głównym rodzajem aktywności zdecydowanej większości współczesnych 
dorosłych. Może przyjmować różnorodne formy, ale jej istotą pozostaje wnoszenie 
wartościowego wkładu w rzeczywistość społeczną. Za to właśnie otrzymuje się wyna-
grodzenie – także w różnej postaci. Jednakże bycie użytecznym dla innych jest prze-
de wszystkim źródłem głębokiej satysfakcji życiowej. Erik Erikson (1997) wskazuje na 
poczucie produktywności jako na pozytywne osiągnięcie rozwojowe średniego wieku 
dorosłego. Jeżeli dorosły nie zdoła takiego poczucia w sobie wytworzyć, zamiast niego 
pojawia się przykre poczucie stagnacji, obniżające prawdopodobieństwo pozytywnego 
rozwoju w dalszej fazie życia. Adam Niemczyński (1988a, 1988b) podkreśla znaczenie 
wnoszenia wartościowego wkładu w życie innych ludzi jako głównego sposobu zaspo-
kojenia pojawiającej się w tej fazie życia potrzeby pozostawienia względnie trwałego 
śladu po sobie. Kazimierz Obuchowski (1995) mówi w tym kontekście o zaspokajaniu 
potrzeby sensu życia poprzez realizację prospołecznych celów, które Janusz Reykowski 
(1986) określa jako umożliwiające łączenie perspektyw różnych osób zaangażowanych 
we wspólne działanie. Praca jest zatem dobrem, którego nie należy redukować do funkcji 
dostarczania dóbr materialnych, potrzebnych przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb 
podstawowych. Warto też podkreślić, iż jej wykonywanie przebiega w organizacjach. Do 
wyjątków należą prace wykonywane indywidualnie, a i w tych przypadkach organiza-
cyjny kontekst ma istotne znaczenie. Pisarz, w samotności trudzący się nad tworzeniem 
swego dzieła, musi je opublikować w jakimś wydawnictwie, jeśli ma swą pracą wnieść 
wkład w życie innych. Zatem organizacje mogą być postrzegane zgodnie z koncepcją 
Wertscha jako środki upośredniające ludzkie działanie, otwierające możliwość wyko-
nywania pewnych konkretnych działań, a wykluczające możliwość wykonania innych 
– w zakresie najważniejszej aktywności w dorosłej fazie życia, jaką jest praca.

Badania z zakresu zachowań organizacyjnych (Robbins, 2001; Kożusznik, 2002; Si-
korski, 2002), zwłaszcza te poświęcone zagadnieniu motywowania do pracy, wskazują, 
iż bodźce materialne odgrywają ograniczoną rolę w nakłanianiu pracowników do pra-
cy. Zgodnie z klasyczną teorią hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa (1990), zaspo-
kojenie w wystarczającym stopniu potrzeb podstawowych, związanych z fizycznym 
przetrwaniem organizmu i zarazem w znacznym stopniu wrodzonych, kieruje uwagę 
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człowieka na potrzeby wyższe, związane z funkcjonowaniem w świecie artefaktów 
niematerialnych. Klasyczna teoria motywacji Fredericka Herzberga (Gawel, 1997; Rob-
bins, 2001) trafnie oddaje tę właściwość: zadowolenie z pracy wynika z zaspokojenia 
potrzeb związanych z własnym rozwojem, natomiast redukowanie napięcia poprzez za-
spokajanie potrzeb podstawowych obniża jedynie poziom niezadowolenia z pracy.

Świadomość konieczności uwzględnienia ludzkich możliwości rozwojowych w za-
rządzaniu stopniowo zatem ujawnia się w nauce o nim, jest też coraz częściej widoczna 
w praktyce zarządzania organizacjami. Jednakże na gruncie tej sfery refleksji nauko-
wej i działalności praktycznej rozwój jednostki traktowany jest jako wartość instru-
mentalna, mająca służyć innej, wobec niej nadrzędnej. Jest nią dobro organizacji, rozu-
miane jako kategoria ekonomiczna: maksymalizacja zysku. Takie podejście znacząco 
ogranicza rozumienie rozwoju ludzkiego oraz działania praktyczne w zakresie jego 
wspierania w organizacji: realizowane są jedynie te drogi rozwoju i formy jego wspie-
rania, które służą (choćby w założeniu) podwyższeniu efektywności pracy, a poprzez 
to polepszeniu kondycji ekonomicznej organizacji. Pobieżny przegląd internetowych 
ofert firm szkoleniowych specjalizujących się w usługach edukacyjnych dla przedsię-
biorstw potwierdza tę tezę. 

Instrumentalny stosunek do człowieka, traktowanego w organizacjach jako „zasób” 
lub „kapitał”, ujawnia się szczególnie wyraziście w podejściu do klienta. Ten traktowany 
jest często jak żywa skarbonka, a głównym celem organizacji jest wydobycie z niej jak 
największej ilości gotówki. Niezliczone przykłady manipulacji nastawionych na ten wła-
śnie cel nie wymagają tutaj prezentacji; istnieje bogata literatura służąca kształtowaniu 
umiejętności manipulacyjnych pracowników każdego szczebla i każdej specjalności.

Powstaje zatem pytanie: czy możliwe jest zarządzanie organizacjami dla ludzkiego 
rozwoju? Potrzeba takiego rozumienia tego podstawowego w dzisiejszym, zorganizo-
wanym świecie, ludzkiego działania (zarządza się dzisiaj niemal wszystkim: począw-
szy od przedsiębiorstw, poprzez różnego rodzaju zasoby, konflikty, zmianę, po czas 
i własną karierę) została wystarczająco – taką mam nadzieję – wyartykułowana po-
wyżej. Jej realizacja nie wydaje się natomiast prawdopodobna na gruncie nauki o za-
rządzaniu, rozumianej jako dyscyplina ekonomiczna. Tam podstawowymi kategoriami 
analizy i refleksji są kategorie ekonomiczne – i tak powinno pozostać. Natomiast ta, 
bez wątpienia, niezwykle cenna wiedza wymaga uzupełnienia, jeśli organizacyjne śro-
dowisko służyć ma rozwojowi człowieka, nie tylko w szeroko rozumianej sferze mate-
rialnej. Konstytuująca się w dziedzinie nauk humanistycznych dyscyplina zarządzania 
publicznego ma tutaj wiele do zaoferowania.

Zarządzanie dla rozwoju

Rozważanie zagadnienia humanistycznego zarządzania dla rozwoju indywidualnego 
warto rozpocząć od różnorodności celów, jakie ludzie realizują za pomocą organizacji. 
Cele organizacyjne najczęściej mają charakter materialny; organizacje rynkowe na-
stawione są na generowanie możliwie największego zysku. W przypadku organizacji 
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publicznych i społecznych (Kożuch, 2004) cele im stawiane są niematerialne, co stwa-
rza poważne trudności w ich wymierzeniu i dopasowaniu do nich materialnych środ-
ków potrzebnych do ich osiągnięcia. Jest to z kolei przyczyną niewystarczalności zasad 
zarządzania wypracowanych na gruncie nauk ekonomicznych w praktyce zarządzania 
tego rodzaju organizacjami. Koncentracja na aspektach ekonomicznych (i prawnych) 
działalności organizacji publicznych i społecznych prowadzi bowiem do zepchnięcia 
na dalszy plan niematerialnych celów i wartości, którym w założeniu organizacje te 
mają służyć, oraz zastąpienia ich celami i wartościami ekonomicznymi (i legalistycz-
nymi). Znane z mass mediów drastyczne przypadki śmierci pacjenta z powodu od-
mowy przyjęcia go do szpitala lub wysłania do niego karetki, których przyczyną było 
niedopełnienie formalności administracyjnych lub obawa przekroczenia budżetu, są 
najbardziej spektakularnymi dowodami konsekwencji, do jakich doprowadza zastąpie-
nie wartości i celów tej służby kryteriami ekonomiczno-legalistycznymi.

Utrzymanie orientacji wszystkich działających w organizacji publicznej lub spo-
łecznej na właściwe dla niej cele i wartości wydaje się najistotniejszą właściwością 
zarządzania humanistycznego. Organizacje te służą bowiem – co należy powtórzyć 
– zaspokajaniu różnorodnych powszechnych (organizacje publiczne) i specyficznych 
(organizacje społeczne) potrzeb ludzkich o niematerialnym charakterze. Zdrowie, 
edukacja, kultura, bezpieczeństwo, wypoczynek i wiele innych potrzeb wymaga za-
spokojenia; w przeciwnym razie ludzkie życie, czy też jego jakość, doznaje istotnego 
uszczerbku. Zaspokajanie tych potrzeb wymaga znacznych środków, a ich szczupłość 
(niezależnie od wielkości wyrażonej liczbowo) zmusza do podejmowania trudnych wy-
borów. Niekończące się dyskusje nad zawartością tzw. koszyka podstawowych usług 
medycznych, dostępnych każdemu w ramach powszechnego ubezpieczenia, są tego do-
brym przykładem. 

Tym większego znaczenia w zarządzaniu humanistycznym nabiera orientacja na 
wartości właściwe danej służbie publicznej. Do jej utrzymania nie wystarczą bodźce 
materialne (różne formy wynagrodzenia) i administracyjno-karne (sankcje za przekro-
czenie lub niedopełnienie procedur). Ograniczenie się w zarządzaniu do stosowania 
tego rodzaju środków prowadzi często do działań pozornie sprzyjających wartościom, 
którym służyć ma organizacja, w rzeczywistości zaś służących ochronie dobra dzia-
łającej osoby (na przykład uparte trzymanie się formalnej procedury z obawy przed 
sankcjami grożącymi za jej przekroczenie) lub organizacji (na przykład wyszukiwanie 
nowych celów w miejsce już osiągniętych, by utrzymać dobrze – w pojęciu jej pra-
cowników – funkcjonującą organizację). Ochrona wartości niematerialnych wymaga 
osobistego zaangażowania wynikającego z wiary w ważność wartości, w imię których 
się działa. Leonard Blum (1994) używa w tym kontekście pojęcia „powołanie zawodo-
we” (professional vocation), wyróżniając trzy jego niezbędne warunki: identyfikację 
celów i wartości zawodowych z osobistymi, wynikające z niej głębokie zaangażowanie 
w zawodowe działania oraz konieczność szczególnego dopasowania roli zawodowej do 
osobowości pełniącej ją osoby. Pierwszy warunek można osiągnąć poprzez przybliże-
nie członkowi organizacji jej celów i stworzenie warunków do tego, by zaakceptował je 
jako cele osobiste. W organizacjach rynkowych jest to stosunkowo łatwe do osiągnięcia 
za pomocą różnego rodzaju systemów wiążących wynagrodzenie pracownika z zyska-
mi firmy. Stosowanie analogicznych rozwiązań w szpitalu czy teatrze mija się z celem; 
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organizacje te nie są przecież nastawione na generowanie zysku. Może natomiast pro-
wadzić do niekorzystnych zjawisk: pracownicy szpitala mogą niechętnie przyjmować 
pacjentów ze schorzeniami wymagającymi długotrwałego i kosztownego leczenia (co 
zwiększa wydatki szpitala, obniżając jego rentowność), a zespół teatru może zechcieć 
wystawiać dzieła niskiego lotu, schlebiające przeciętnym gustom – wszystko dla pod-
wyższenia „zysku”, z którym powiązane są wynagrodzenia.

Zarządzanie dla umożliwienia identyfikacji celów organizacji nienastawionej na 
zysk z celami osobistymi jej członków wymaga od kierownictwa specyficznej wie-
dzy o tychże celach. Trudno oczekiwać, by dobrym menedżerem oświaty mogła zostać 
osoba pozbawiona głębokiego wglądu w specyfikę celów tej służby, czy menedżerem 
służby zdrowia – osoba znająca jej działania jedynie z perspektywy pacjenta. Przygoto-
wanie menedżerów organizacji publicznych i społecznych wymaga zatem specjalizacji; 
obok wiedzy z dziedziny nauki o zarządzaniu menedżerowie poszczególnych służb po-
winni rozwijać wiedzę właściwą dla tej służby, w której chcą działać. Zaznaczyć przy 
tym trzeba, iż nie powinna to być wiedza tożsama z wiedzą specjalistów pracujących 
w organizacji, lecz dopasowana, by tak rzec, do potrzeb działalności menedżerskiej.

Zgodnie z koncepcją Bluma, umieszczenie wartości zawodowych na poczesnym 
miejscu w osobistej hierarchii wartości pozwala na głębokie zaangażowanie się w dzia-
łania zawodowe. Tracą wówczas na znaczeniu zewnętrzne okoliczności, w jakich dzia-
łanie to przebiega. W języku potocznym mówi się niekiedy o lekarzach czy nauczy-
cielach „z powołania”, przytaczając liczne przykłady osób, które pełniły swój zawód 
w skrajnie niesprzyjających warunkach, z zagrożeniem własnego życia włącznie. Nie-
stety, dziś coraz częściej czyni się to w lekceważący sposób, przeciwstawiając powo-
łaniu zawodowemu specyficznie rozumianą postawę profesjonalisty – skutecznego 
fachowca do wynajęcia, oferującego swoje specjalistyczne usługi w zamian za – odpo-
wiednio wysokie – honorarium. Towarzyszy temu argumentacja, iż zawody publicz-
ne niczym nie różnią się od zawodów innego rodzaju. Jest tak w istocie jedynie, jeśli 
przyjmie się perspektywę osoby pełniącej taki zawód, która kieruje się dobrem innym 
(własnym, najczęściej), niż wyznaczane przez zawód pełniony w ramach organizacji 
publicznej lub społecznej.

Tymczasem zawody publiczne wyróżniają się na tle innych szczególnym znacze-
niem, jakie mają dla tych, którzy z pracy fachowców tego typu korzystają: pacjentów, 
uczniów, „konsumentów” kultury itd. Stopień zaangażowania w aktywność zawodo-
wą, poziom fachowości, sumienność specjalistów działających w sektorze publicznym 
i społecznym nie przekładają się bezpośrednio na wielkość zysku organizacji lub jej 
właściciela; natomiast w różnym stopniu, zależnie od specjalności, pracownicy tych 
służb wpływają na jakość życia tych, wobec których swą pracę wykonują. Najklarow-
niej jest to widoczne na przykładzie zawodów medycznych. Zasada ta ma jednakże 
zastosowanie we wszystkich organizacjach publicznych i społecznych.

W świetle powyższych uwag istotnego znaczenia nabierają zagadnienia etyczne 
w działalności publicznej. Trudne wybory między ważnymi wartościami stały się kan-
wą badań nad rozwojem społeczno-moralnym w pełnym cyklu życia, zapoczątkowa-
nych przez Lawrence’a Kohlberga (1981). Według tej teorii rozwój rozumowania mo-
ralnego jest możliwością; w sześciostadialnym cyklu większość dorosłych zatrzymuje 
się na poziomie stadium czwartego, stosunkowo nieliczni zaś osiągają w pełni stadium 
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piąte, a wyjątkowe jednostki – stadium szóste. Istotą rozwoju jest zmiana perspekty-
wy społeczno-moralnej: od perspektywy egocentrycznej (dobre jest to, co służy mnie 
lub osobom, z którymi jestem bezpośrednio, osobiście związany), poprzez społeczną 
(dobre jest to, co służy grupie, której jestem członkiem, lub systemowi społecznemu, 
od którego zależę), po – najrzadziej spotykaną – perspektywę dobra każdej osoby, sta-
wianego ponad dobrem społecznym, które o tyle tylko jest znaczące, o ile służy dobru 
każdej osoby. W metodzie badawczej zwanej „wywiadem dylematów moralnych” oso-
ba badana proszona jest o rozwiązanie szeregu dylematów, przed którymi stoi bohater 
opowiadanej w trakcie badania historii. Rozwiązanie wymaga opowiedzenia się za 
jedną z dwóch fundamentalnych wartości: prawa lub życia ludzkiego. Jednym z in-
teresujących wyników badań, prowadzonych na szeroką skalę na całym niemal świe-
cie, jest to, że o ile na poziomie pierwszych pięciu stadiów możliwa jest argumentacja 
za każdą z tych wartości, o tyle badani zakwalifikowani do najwyższego, szóstego 
stadium zawsze wybierali wartość życia. Można potraktować to jako empiryczne po-
twierdzenie prymatu tej wartości.

W świetle badań nad rozwojem społeczno-moralnym działalność w sferze publicz-
nej ukazuje się jako szczególnie wymagająca, obciążona odpowiedzialnością wobec 
tych, na rzecz których się działa. Jej pracownik staje wobec ciągłego dylematu war-
tości: zawodowych, których realizacja w organizacji publicznej i społecznej wymaga 
często osobistego zaangażowania oraz wartości osobistych, które często trzeba narazić 
na szwank, by dobrze wypełnić swój zawodowy obowiązek. Rozwiązanie tych dyle-
matów nie jest łatwe: ochrona wartości osobistych prowadzi do zagrożenia dobra tych, 
na rzecz których wykonuje się swoją pracę (jak to ma miejsce w czasie strajku nauczy-
cieli, lekarzy czy pracowników transportu miejskiego). Do rozwiązania tych dylema-
tów nie wystarczają procedury formalnoprawne. Można wręcz powiedzieć, że ich sto-
sowanie oddala rzeczywiste rozwiązanie: poprawność proceduralna bywa wymówką, 
czy też swoistym środkiem znieczulającym na moralne rozterki.

Organizacje publiczne i społeczne powinny wspierać swoich członków w rozwiązy-
waniu dylematów tego rodzaju, dla dobra beneficjentów ich działalności. Przekształ-
canie roli zawodowej, traktowanej jako zewnętrzna wobec własnej osobowości, w po-
wołanie zawodowe, stanowiące istotną jej część, jeśli nie osnowę, to proces rozwoju 
zawodowego. Kierowanie tak rozumianym rozwojem zawodowym to kolejne, funda-
mentalne zadanie w zakresie zarządzania humanistycznego. W tym sensie organizacje 
te stanowią środowisko rozwoju swoich członków.

W kontekście przedstawionej tu argumentacji ogromnie pożytecznej wiedzy dostar-
czyć może zarządzanie w oświacie. Organizacje oświaty publicznej – szkoły – kierują 
się bowiem celem wyjątkowym. Jest nim wspieranie wszechstronnego rozwoju ich be-
neficjentów: dzieci i młodzieży. Są zatem organizacjami, których wszelkie działania 
powinny być ukierunkowane na proces rozwoju indywidualnego. Niestety, w praktyce 
zawęża się go do nabywania wiedzy akademickiej, z widoczną szkodą dla uczniów, któ-
rych sprawności społeczne, emocjonalne czy moralne pozostają w znacznym stopniu 
zaniedbane. Jest to szczególnie widoczne w przypadku uczniów pochodzących z niewy-
dolnych wychowawczo środowisk rodzinnych. Mimo to badania nad zarządzaniem wy-
chowaniem szkolnym mogą dostarczyć istotnego wglądu w związki zachodzące między 
działalnością zarządczą, a rozwojem osób w organizacji. Wymaga to jednakże odwró-
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cenia rysującej się od kilkunastu lat (na gruncie polskim, od kilkudziesięciu w świecie) 
tendencji do przenoszenia na teren zarządzania w oświacie koncepcji, metod i praktycz-
nych rozwiązań wypracowanych w dziedzinie zarządzania organizacjami rynkowymi 
(np. Elsner, Ekiert-Grabowska, Kożusznik, 1987; Szczupaczyński, 2004). Utożsamianie 
szkoły (i innych organizacji publicznych) z organizacjami rynkowymi zaciera istotne 
różnice, jakie między nimi zachodzą, oraz uniemożliwia wykorzystanie wniosków, 
płynących z dostrzeżenia specyfiki zarządzania szkołą, do zarządzania organizacjami 
rynkowymi. Jak zauważa Peter Drucker (2002), to właśnie w zarządzaniu organizacja-
mi non-profit uwidaczniają się najbardziej twórcze inspiracje dla nauki o zarządzaniu. 
Mogą stać się zaczątkiem postulowanego przez Grzegorza Mazurkiewicza (w tym to-
mie) zarządzania odpowiedzialnego: „Odpowiedzialne zarządzanie umożliwia wyko-
rzystanie w pełni potencjału zarządzającego, potencjału ludzi, z którymi pracuje, orga-
nizacji i wszystkich możliwych relacji, w których pozostaje” (zob. s. 150).

Wnioski

Prezentowana w niniejszym rozdziale koncepcja zarządzania humanistycznego trak tuje 
je jako działalność ukierunkowaną na rozwój indywidualny osób działających w ra-
mach organizacji. Postuluje zrównoważenie prymatu wartości ekonomicznych wartoś-
ciami humanistycznymi, tak, by organizacje stały się środowiskiem umożliwiającym 
w większym stopniu, niż ma to miejsce obecnie, realizację indywidualnego potencjału 
rozwojowego. Nie oznacza to podważenia znaczenia aspektów ekonomicznych i praw-
nych zarządzania, a jedynie potrzebę ściślejszego powiązania ich z pomijanymi obec-
nie, a niekiedy lekceważonymi, lub wprost odrzucanymi aspektami humanistycznymi. 

Wymaga to dalszej intensyfikacji badań nad zarządzaniem w organizacjach publicz-
nych i społecznych, a w szczególności rozwijania metodologii zdolnej uchwycić specyfi-
kę ich funkcjonowania, wyznaczaną rodzajem wartości, jakim służą. Towarzyszyć temu 
powinno tworzenie nowych ujęć teoretycznych, uwzględniających w większym stopniu 
pomijane dotąd właściwości ludzkiego funkcjonowania, takie jak podmiotowość, zdol-
ność do dokonywania celowych wyborów i indywidualny potencjał rozwojowy. 

Niezbędne jest również wykorzystanie specjalistycznej wiedzy stosowanej w służ-
bach publicznych i organizacjach społecznych oraz integrowanie jej w poszczególnych 
subdyscyplinach zarządzania humanistycznego. Zarządzanie nie jest bowiem jedy-
nie zestawem technik do zastosowania w dowolnej dziedzinie życia społecznego; jest 
zawsze wypełnione konkretną treścią, która wyznacza pożądane (lub dopuszczalne) 
formy działania zarządczego. Poszczególne specjalizacje zarządzania humanistyczne-
go mogą być zatem źródłem wartościowych inspiracji dla zarządzania organizacjami 
rynkowymi. 

Czas jest po temu, by zarządzanie, które wyłoniło się z refleksji inżynierów i techni-
ków nad sposobami usprawnienia produkcji, refleksji zwanej naukową organizacją pra-
cy, twórczo rozwinięte przez ekonomistów i prawników, zostało uzupełnione o elementy 
humanistyczne, by jeszcze lepiej służyć ludziom w dobie dynamicznych przemian.
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