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Wstęp

Zagadnienia organizacji administracji publicznej oraz kształtowanie 
profesjonalizmu urzędników należą do tych zagadnień, które interesują 
badaczy ze względów teoretycznych i praktycznych. Względy praktycz-
ne, co oczywiste, związane z doskonaleniem pracy administracji pań-
stwowej, uważane są za pierwszoplanowe. W ostatnim czasie możemy 
obserwować wpływ koncepcji zarządzania, wypracowanych w organi-
zacjach sektora komercyjnego, na zarządzanie w sektorze publicznym. 
Ostatnio jedną z najbardziej dyskutowanych jest koncepcja New Public 
Management. Jerzy Supernat (2003) w swoim artykule poświęconym tej 
koncepcji zwrócił uwagę na oczekiwania wobec administracji, jakie to-
warzyszyły wprowadzeniu rozwiązań proponowanych przez New Pub-
lic Management w USA i Wielkiej Brytanii w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Wyrażono przekonanie, iż tradycyjna, biurokratyczna 
administracja jest nieefektywna, marnotrawiąca znaczną część środków 
budżetowych i że powinna być zastąpiona przez rozwiązania wypracowa-
ne w zarządzaniu w sektorze rynkowym, w którym nacisk kładzie się na 
efektywność, zastąpienie reaktywnych orientacji urzędniczych proaktyw-
nymi orientacjami menedżerskimi zorientowanymi na realizację zadań. 
Oznaczało to również nie tylko wprowadzenie mechanizmów rynkowych 
do administracji publicznej, ale także zorientowanie w ocenie realizacji 
zadań, stojących przed administracją na wskaźniki ilościowe, łatwo pod-
dające się pomiarowi. W naszym kraju rzecznikiem analizowania kosz-
tów administracji, profesjonalnego doboru kadr oraz wykorzystania do-
świadczeń organizacji sektora rynkowego w zarządzaniu organizacjami 
sektora publicznego jest Witold Kieżun (2005). 

W opinii Barbary Kudryckiej „zasadniczo wszystkie kraje Europy Za-
chodniej wdrożyły (lepiej lub gorzej) zasady New Public Management, 
nieuchronne i nieuniknione wydaje się wdrożenie tych zasad również 
w Polsce” (Kudrycka, 2001, s. 405). Wdrożenie zasad w administracji, 
jak również reformowanie sektora publicznego to jednak nie to samo, 
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co zmiany organizacyjne w sektorze rynkowym. W projektowaniu i re-
alizacji tych zmian w gospodarce istnieje mniejszy związek z lokalnymi 
warunkami społeczno-kulturowymi, o czym świadczą zmiany organiza-
cji przedsiębiorstw, szczególnie w fazie dominacji systemu produkcji ta-
śmowej. Jednakże obecnie zorientowani kulturowo badacze organizacji 
i zarządzania wskazują na kształtowanie się różnych wzorców działania 
i ról menedżerskich w różnych kulturowych uwarunkowaniach towarzy-
szących zmianom organizacyjnym (Kostera, 1996), co świadczy o tym, 
iż „wdrażanie” nie tylko podlega znaczącym modyfi kacjom, ale że rów-
nież sami menedżerowie, korzystając z różnych koncepcji zarządzania, 
traktują je jako zasoby wiedzy, z których korzystają w celu koordynacji 
wysiłków, kształtowania produktywnej współpracy i dopasowania jej do 
oczekiwań pochodzących z otoczenia (Watson, 2001, s. 47). W odnie-
sieniu do zarządzania w sektorze publicznym i administracji rzecz jest 
jeszcze bardziej skomplikowana. Szwed Rolf Solli oraz dwóch badaczy 
z Australii, Peter Demediuk i Robert Sims analizowali sposób, w jaki za-
sady New Public Management były wdrażane w Anglii, Australii i Szwe-
cji, zauważając olbrzymią rolę, jaką odgrywają lokalne uwarunkowania 
społeczne i kulturowe, co zaowocowało nie tylko sposobem defi niowania 
celów i określania sposobów ich realizacji, ale nawet używanym słowni-
ctwem, np. brak odwołania się do nazwy programu Best Value w Szwecji, 
w kraju o silnych tradycjach i kulturze socjaldemokratycznej, w którym 
odwołanie się do konserwatywnych wzorów wypracowanych w Anglii 
w okresie rządów Margaret Thatcher nie było akceptowane. W przeci-
wieństwie do Australijczyków, którzy zaakceptowali nazwę, lecz nadali 
jej zupełnie inną treść, brak akceptacji Szwedów dla samej nazwy nie 
oznaczał rezygnacji z wprowadzenia pewnych elementów programu. 
Ponadto programowi pod tą nazwą towarzyszyły w tym przypadku zu-
pełnie inne niż w Anglii działania (Solli, Demediuk, Sims, 2005). Przy-
kłady te świadczą o tym, iż realizacja programów zmian organizacyjnych 
w sektorze publicznym powinna być przedmiotem krytycznej analizy ba-
daczy. W warunkach globalizacji przepływają nie tylko dobra i kapitały, 
ale przede wszystkim idee. Ich wpływ na działania ludzi dokonuje się 
poprzez fi ltr, jakim są warunki kulturowe, społeczne, tradycja, relacje 
władzy i interesów, a wreszcie – społecznie konstruowany sens podejmo-
wanych działań, nazywania ich, tworzenia rozwiązań organizacyjnych 
i motywowanie ludzi do działania. 
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Tak więc widzimy, że osiąganie celów praktycznych związane jest 
z realizacją celów teoretycznych polegających nie tylko na uwzględ-
nieniu społecznych i kulturowych uwarunkowań tworzenia, a także re-
cepcji określonych koncepcji zarządzania, tworzenia projektów działań 
i standardów ról menedżerskich, ale także na krytycznym monitorowa-
niu procesów zmian organizacyjnych. W osiąganiu celów teoretycznych 
pozwalających na uzyskanie wiedzy potrzebnej do zrozumienia warun-
ków, w jakich przychodzi realizować cele praktyczne, a także pomocnej 
w konstruowaniu projektów zmian i nowych standardów ról przydatna 
jest perspektywa historyczno-kulturowa. Pozwala ona na analizę rzeczy-
wistych procesów zmian dokonujących się w przeszłości, na ukazanie 
uwarunkowań społecznych i kulturowych, a także perspektyw osób, któ-
re chciały zmian tych dokonać. Poznanie takich historycznych przypad-
ków pozwala lepiej zrozumieć ważność czynników posiadających istotne 
znaczenie dla dokonywania zmian nie tylko organizacyjnych, ale przede 
wszystkim kulturowych, dla wprowadzenia nowych wzorów działania, 
kryteriów ocen, wzorów ról społecznych. W przypadku zmian dotyczą-
cych administracji państwowej w grę wchodzi nie tylko specyfi ka orga-
nizacji publicznych (Kożuch, 2007), ale i kontekst kulturowy, w którym 
dokonuje się wartościowania państwa i jego organów, i który jest wyni-
kiem zmian zachodzących w innych sferach niż administracja (zob. Gór-
ski, 2007). 

Administracja publiczna w okresie międzywojennym była traktowana 
przez Polaków jako emanacja państwa, odzyskanego po 123 latach zabo-
rów, „Państwa” pisanego z dużej litery. Oznaczało to postrzeganie pracy 
w administracji jako służby Państwu, co sprzyjało kształtowaniu i upo-
wszechnianiu określonego wizerunku urzędnika, akcentowania pewnych 
elementów jego pracy i administracji państwowej i niedostrzegania in-
nych elementów, czego dobrą ilustrację stanowi książka Mieczysława 
Szerera Sprawa urzędnicza w demokracji (1925). Te – określane przez 
jednych jako społeczne reprezentacje (rozumienie terminu przyjmuję 
za: Trutkowski, 2000, s. 84), czy społeczne wyobrażenia (Baczko, 1994, 
s. 45) – kategorie odgrywają istotną rolę w interpretacji rzeczywistości 
społecznej i legitymizacji podejmowanych działań. Wprowadzanie zmian 
oznacza konstruowanie innych, nierzadko konkurencyjnych wyobrażeń 
pozwalających na uchwycenie innych aspektów pracy administracji oraz 
wymagań stawianych przed pracującymi w niej ludźmi. W propozycjach 
tych następuje odwołanie się do obecnych w kulturze wartości i symboli, 
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wykorzystanie ich w przedstawianiu własnych propozycji jako dających 
się uzgodnić zarówno z dotychczasowymi wyobrażeniami, jak i wyzwa-
niami współczesności, które stają się równie ważne jak symbole i war-
tości. Oznacza to, iż zmianę organizacyjną należy analizować nie tylko 
w wymiarze podejmowanych działań, ale także w wymiarze kreowania 
wizji i wyobrażeń, które pozwalają na akceptację proponowanych zmian. 
Zatem ważne są słowa, wprowadzanie do społecznej świadomości no-
wych kategorii, właściwych organizacji i zarządzaniu, na przykład takich 
jak efektywność, system czy koszty. Bez tej zmiany świadomości, bez 
akceptacji innego niż dotychczasowe spojrzenie na administrację pań-
stwową, zmiana organizacyjna jest niemożliwa. 

Takie założenia badawcze przyjąłem w niniejszym opracowaniu. Jego 
przedmiotem jest ukazanie perspektywy polskich propagatorów stoso-
wania zasad naukowej organizacji w administracji publicznej i podej-
mowanych przez nich działań służących zarówno propagowaniu nowych 
metod organizacji, jak i wprowadzaniu zmian. Perspektywy te i działania 
przedstawię na tle uwarunkowań politycznych i kulturowych tego okre-
su ograniczonych do zagadnień reformowania administracji publicznej 
i kształtowania się wzorów zawodowych urzędników. Dla środowiska 
naukowej organizacji punktem odniesienia było przedsiębiorstwo prze-
mysłowe i wzór menedżera kształtowany na podstawie zasad naukowej 
organizacji. Adaptacja zasad i wzoru do specyfi ki administracji publicz-
nej oznaczała nie tylko konieczność uwzględnienia aspektów prawnych 
administracji publicznej, ale także kontekstu kulturowego osadzenia ad-
ministracji w tradycji organizacji biurokratycznych i odpowiadającego 
im wzorca urzędnika. 

W opracowaniu skupiłem się na rekonstrukcji sfery świadomości 
i działań podejmowanych przez polskich propagatorów w celu wykorzy-
stania zasad naukowej organizacji w administracji publicznej służących 
propagowaniu swojej wizji organizacji pracy urzędów i wzorów urzędni-
ka i towarzyszącego mu doradcy organizacyjnego. Wdrażanie tych zasad 
w praktyce urzędów oraz przedsiębiorstw miejskich i w sektorze publicz-
nym potraktowałem ilustracyjnie, korzystając z relacji tych, którzy zmia-
ny takie wprowadzali. Wynika to z braku badań dotyczących organizacji 
i zarządzania takimi przedsiębiorstwami i urzędami w okresie między-
wojennym. Opracowania dotyczące administracji publicznej tego okre-
su koncentrują się bowiem na aspektach prawnych (Malec J., Malec D., 
2003). 
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Ukazanie prób wprowadzenia perspektywy menedżerskiej do organi-
zacji administracji publicznej i przedsiębiorstw miejskich jest z pewnoś-
cią szczególnie ważne dziś, gdy reforma polskiej administracji, budowa-
nie służby cywilnej, odwoływanie się nie tylko do koncepcji New Public 
Management, ale także spoglądanie na urzędnika jako menedżera publicz-
nego – stają się coraz powszechniejsze (Borowska, 2006; Profesjonalizm 
w administracji publicznej, 2004). Niniejsze opracowanie jest efektem 
realizacji projektu badawczego poświęconego profesjonalizacji zarządza-
nia w Polsce międzywojennej, kształtowania się nowych standardów ról 
kierowniczych w administracji państwowej. Podstawową bazę źródłową 
stanowiły publikacje poświęcone administracji publicznej, organizacji 
pracy biurowej oraz organizacji urzędów i przedsiębiorstw miejskich za-
mieszczone w „Przeglądzie Organizacji” w latach 1926–1939. 



Rozdział  I

Zastosowanie metod naukowej organizacji
w administracji państwowej w Polsce.

Przesłanki i uwarunkowania

O docenianiu znaczenia usprawnienia pracy administracji przez polskich 
pionierów naukowej organizacji świadczy zamieszczenie już w pierw-
szym numerze „Przeglądu Organizacji” artykułu Fryderyka W. Taylora 
zatytułowanego Wydajność pracy urzędników państwowych (Taylor, 
1926). Tekst ten został opatrzony następującą uwagą redakcji: 

Mimo, iż artykuł ten omawia wyłącznie stosunki amerykańskie, posiada on war-
tość ogólną, przyczyny bowiem niskiej wydajności urzędów państwowych, wska-
zane tutaj przez Taylora, istnieją we wszystkich krajach (tamże, s. 19). 

Stwierdzenie to zasługuje na uwagę również z tej przyczyny, iż pro-
pagatorzy naukowej organizacji wyrażają tu swoje przekonanie o uni-
wersalności zarówno pewnych problemów związanych z organizacją 
i zarządzaniem, jak i skutecznych rozwiązań. Ta uniwersalistyczna i ra-
cjonalistyczna orientacja charakterystyczna jest dla naukowej organiza-
cji. Takie podejście szło niejako „pod prąd” polskiej tradycji dostrzega-
jącej specyfi kę nie tylko pracy urzędnika, ale także specyfi kę polskiej 
administracji tworzącej wskrzeszone z ponadstuletniej niewoli państwo. 
W wydanej nakładem Stowarzyszenia Urzędników Państwowych książce 
Mieczysława Szerera rola urzędnika i zadania stojące przed urzędnikiem 
w demokratycznym państwie wynikały z realizacji przez niego idei służ-
by publicznej. Idea ta wpływała zarówno na kształtowanie wizji admini-
stracji państwowej, jak i wzorca urzędnika (Szerer, 1925). 

Publikacja tekstu amerykańskiego pioniera naukowej organizacji mia-
ła za zadanie ukazać zarówno wyzwania stojące przed administracją, jak 
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i wskazać na gotowe i sprawdzone w prywatnych przedsiębiorstwach 
rozwiązania. Na uwagę zasługuje, jakże charakterystyczne dla Amery-
kanów przekonanie, iż urzędnicy opłacani są z pieniędzy podatników, 
zatem należy dbać o to, aby administracja była sprawna i możliwie tania. 
Efektywność i koszty, a więc oszczędność w gospodarowaniu czasem, 
procedurami określającymi prace urzędów i sposoby załatwiania spraw 
stają się przedmiotem troski również polskich pionierów.

Taylor podkreśla, iż od urzędnika państwowego wymaga się posłu-
szeństwa i rutyny. W przeciwieństwie do prywatnych przedsiębiorstw, 
w których ceni się innowacyjność urzędników, ale także dopuszcza moż-
liwość popełnienia błędów, urzędnik administracji państwowej wie, że 
to nie od wydajnej codziennej pracy zależy jego pozycja i awans, ale 
od „względów politycznych”, [które – przyp. P.G.] mają daleko więk-
sze znaczenie przy nominacji, niż prawdziwa zasługa” (Taylor, 1926, 
s. 19–20). Zarzuty upolitycznienia administracji pojawiały się w latach 
dwudziestych również w Polsce, dlatego można by sądzić, iż propo-
nowane przez Taylora rozwiązania padną na podatny grunt. Dla niego 
jednak zmiany w organizacji pracy administracji nie ograniczały się do 
odsunięcia polityków od wpływu na pracę administracji. Doskonale zda-
wał sobie sprawę, iż reformowanie pracy urzędów nie może dokonać się 
bez poparcia polityków. Aby wprowadzać do pracy administracji zasady 
scientifi c management, które przyniosą korzyści zarówno społeczeństwu, 
jak i rządzącym, w pierwszej kolejności należało przekonać właśnie poli-
tyków, zdobyć ich zaufanie. 

Proces ten dokonał się w USA jeszcze za życia Taylora. Dla pierw-
szych dwóch dekad XX stulecia coraz większego znaczenia nabierała 
ideologia progresywizmu. Charakteryzowała się wieloma nurtami. Łą-
czyło je przekonanie o uniwersalności procesów społecznych w świecie 
i poszukiwanie skutecznych rozwiązań problemów społecznych i gospo-
darczych. Jednym z rzeczników tej ideologii był późniejszy prezydent 
Woodrow Wilson, który postulował rozwiązanie problemów gospodar-
czych i społecznych na drodze legislacyjnej. Do najbardziej znanych 
działań „postępowców” należały ustawy antymonopolistyczne i redys-
trybucje dochodu za pomocą ustaw podatkowych. Czas ten był również 
„złotym okresem dla profesjonalistów”, rosło bowiem znaczenie prawni-
ków, lekarzy i inżynierów. W warunkach tych kształtowały się pierwsze 
struktury rozwijanej później w czasie New Deal technokracji, sztaby do-
radców usprawniających administrację i politykę gospodarczą i społecz-



15

ną USA. Progresywizm, uznając istnienie gospodarczego i społecznego 
chaosu, poszukiwał jednak sposobów na jego opanowanie. Dominującą 
orientacją był racjonalizm, co w najwyższym stopniu sprzyjało upo-
wszechnieniu metod inżynierskich podczas rozwiązywania problemów 
organizacyjnych i społecznych. Prezentowane one były jako neutralne 
aksjologiczne instrumenty organizacji i kierowania (Shenhav, 1999).

W sprzyjających dla reformowania administracji warunkach autor 
Shop management mógł proponować konkretne rozwiązania. Na plan 
pierwszy wysuwa się „staranna praca badawcza określająca sposób wy-
konywania zadań przez urzędnika” tak, aby każdy urzędnik otrzymał do-
kładnie określone zadanie dzienne. „Takie zadanie ustalone naukowo jest 
właśnie tą wzorcową ilością pracy, która może i powinna być wykonana 
i stanowi podstawę do osiągania lepszej wydajności” (Taylor, 1926, s. 22). 
Opracowanie takiej metody pracy umożliwi ocenę przydatności każdego 
urzędnika i określenie sprawiedliwych zasad awansu, a w konsekwencji 
umożliwi zminimalizowanie wpływów czynników politycznych na prace 
administracji. 

Rozwiązania amerykańskie w administracji publicznej pojawiły się 
jeszcze raz w artykule czeskiego propagatora naukowej organizacji, To-
masza Spačka (1929). Czech wskazuje na apolityczność amerykańskiej 
administracji, ustanowienie zasad awansu opartych na kwalifi kacjach 
i egzaminach oraz „badanie administracji przez sfery obywatelskie”. Na 
uwagę autora zasługiwało także wsparcie, jakiego udzielali administracji 
naukowcy, i wdrożenie standardów gromadzenia i analizowania infor-
macji wspierających podejmowanie decyzji przez administrację. Apoli-
tyczność i technokratyzm były postulowanymi cechami amerykańskiego 
urzędnika. Jego wartość polegała na umiejętnym realizowaniu stawia-
nych przed nim zadań. To takich urzędników miał na myśli propagator 
naukowej organizacji, minister handlu, późniejszy prezydent USA, Her-
bert Hoover, kiedy mówił: 

Potrzebujemy ministerstwa, które da szybką i ścisłą analizę zjawisk i usiłowań 
ze stanowiska naszego i zagranicznego. Musi dać analizę ekonomicznych błę-
dów i prowadzić przegląd możliwości i sprzeczności. Ma udzielić naukowej rady 
i przyczyniać się do rychłego dostarczenia dokładnych dat o fabrykacji i zapa-
sach i zapotrzebowaniach. Ma współdziałać z przemysłem w przeprowadzeniu 
uproszczeń i normalizacji oraz dopomagać starannymi studiami przemysłowi 
i usuwać straty. Ma zajmować się stroną handlową naszej państwowej możliwo-
ści (...) przyczyniać się do rozwoju transportu (...). To wszystko można osiągnąć 
raczej koordynacją dotychczasowych urzędów, aniżeli podniesieniem wydatków 
(tamże, s. 259). 
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Cytat ten jednoznacznie ukazuje podstawowe kryteria oceny admi-
nistracji, skuteczność w realizacji nałożonych na nią przez polityków 
zadań, korespondujących z celami państwa i społeczeństwa, a także jej 
koszty. Znaczenie naukowej organizacji polegało nie tylko na tym, że 
umożliwiało realizację tych zadań, ale przede wszystkim na skutecz-
nym wpływaniu na polityków i społeczeństwo w celu przyjęcia takiego 
właśnie wzorca urzędnika i kryteriów oceny jego działań. W ten sposób 
naukowa organizacja stawała się ideologiczną legitymizacją władzy nie 
tylko menedżerów, ale także technokratów zatrudnianych przez admini-
strację. Zjawiska te były w późniejszym okresie przedmiotem krytycz-
nych analiz J.K. Galbraitha (1973) i C.W. Millsa (1965). 

Z polskich autorów publikacji zamieszczonych na łamach „Przeglądu 
Organizacji” do amerykańskich wzorów w reformowania administracji 
odwoływał się na początku lat trzydziestych Ewaryst Czarnecki (1931). 
Wskazywał on, iż w żadnym państwie nie poświęcono tyle co w Stanach 
Zjednoczonych uwagi i trudu zagadnieniom tworzenia aparatu admini-
stracyjnego, a szczególnie kierownictwu. Działania te, polegające na usta-
nawianiu komisji i biur miały na celu „dążenie do potanienia utrzymania 
maszyny państwowej (federalnej) i dokładną koordynację w działalności 
jej części” (tamże, s. 2). Autor był pod wrażeniem organizacji federalnej 
administracji amerykańskiej. W tym czasie zorganizowano biuro odpo-
wiedzialne za organizację pracy ministerstw rządu federalnego, którego 
szef był odpowiedzialny bezpośrednio przed prezydentem. Jego utwo-
rzenie, zdaniem autora, „wniosło zupełnie nowe zasady w aparat ope-
racyjno-budżetowego planowania, regulowanie oraz kontrolę maszyny 
państwowej i opartej na tej funkcji systematycznej racjonalizacji” (s. 3). 
Czarnecki omawia strukturę i zakres kompetencji tego biura, do których 
należało wykonywanie prac dotyczących organizacji pracy i racjonalne-
go wydatkowania posiadanych przez ministerstwa środków fi nansowych. 
Autor z pełnym przekonaniem poleca wykorzystanie amerykańskich roz-
wiązań w polskiej administracji. 

Pomysły tworzenia jednostek wspomagających administrację rządo-
wą na poziomie ministerialnym w dziedzinie wypracowania metod orga-
nizacji pracy były, już bez odwoływania się do doświadczeń administracji 
amerykańskiej, zgłaszane przez Kazimierza Barlińskiego (Sztaby cywilne, 
1935a; Biuro usprawnień, 1936a). Do kompetencji pracowników takich 
biur należałoby opiniowanie projektów ustaw, dekretów i rozporządzeń 
wykonawczych, układanie wzorów druków do rozporządzeń, opracowy-
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wanie instrukcji, badanie metod pracy oraz szkolenie personelu. Takie 
biuro powinno być „niezależne od fachowych departamentów i bezpo-
średnio podlegać ministrowi. Powinno zatrudnić wykwalifi kowanych 
pracowników, specjalistów, a nie »pracowników od wszystkiego«”. Ich 
działania powinny mieć charakter stały, a nie doraźny.

W miarę potrzeby należałoby, zdaniem Barlińskiego, tworzyć ana-
logiczne komórki w urzędach szczebla wojewódzkiego. Propozycja ta 
świadczy o przekonaniu autora o atrakcyjności i skuteczności rozwią-
zań, których celem jest wspieranie administracji państwowej przez sztab 
doradców organizacyjnych. Za tymi rozwiązaniami kryje się nie tylko 
przekonanie o możliwości wykorzystania w administracji państwowej 
rozwiązań organizacyjnych wypracowanych w przedsiębiorstwach pry-
watnych, ale także nowy wzór eksperta, technokraty, niezaangażowanego 
w meritum decyzji politycznych czy administracyjnych, skupionego na 
poszukiwaniu najbardziej efektywnych rozwiązań postawionego przed 
nim zadania organizacyjnego. Rozważania te zostaną rozwinięte w części 
poświęconej omówieniu wzorca takiego specjalisty i jego relacji do wzo-
ru urzędnika. Zasygnalizowane w tym miejscu miały za zadanie pokazać, 
iż rozwiązania proponowane w Stanach Zjednoczonych, mimo znacz-
nych różnic politycznych i kulturowych, były aprobowane przez polskich 
propagatorów metod naukowej organizacji w administracji publicznej. 
Nie wynikało to z zaślepienia Ameryką, a z przekonania, iż naukowa or-
ganizacja formułuje uniwersalne prawa i zasady racjonalnej organizacji 
pracy, które mogą i powinny zostać zastosowane we wszelkich typach 
organizacji. 

O propozycjach Czarneckiego i Barlińskiego wspomniałem ze wzglę-
du na ich odniesienie do rozwiązań amerykańskich, lecz należy pamiętać, 
iż pojawiły się one na początku lat trzydziestych w innych warunkach go-
spodarczych (kryzys gospodarczy) i politycznych (narastające tendencje 
autorytarne w rządach sanacji). Chcąc wskazać zarówno na wysuwaną 
przez polskich propagatorów argumentację, jak i na obszar podejmowa-
nych działań, należy mieć na uwadze zupełnie inne uwarunkowania po-
lityczne i kulturowe określające możliwości wprowadzenia zasad nauko-
wej organizacji w administracji państwowej. 

Po pierwszej wojnie światowej, z chwilą odzyskania niepodległości 
zaczęto tworzyć polską administrację. Urzędnicy rekrutowali się spośród 
ludzi wywodzących się z różnych środowisk, ludzi o różnych biografi ach 
życiowych i zawodowych. Byli wśród nich urzędnicy administracji za-
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borczej, głównie austriackiej, działacze społeczni okresu zaborów, którzy 
w tym okresie reprezentowali poszczególne funkcje nieistniejącego pań-
stwa oraz przedstawiciele rozmaitych zawodów wytrąceni z normalnych 
warunków pracy przez wojnę (Jaroszyński, 1933, s. 35). Udział w tym 
dziele był wyrazem patriotyzmu, ofi arności. Jednakże już w latach dwu-
dziestych coraz powszechniejsze były głosy krytyczne wobec aparatu 
administracji państwowej. Opinie krytyczne na temat pracy urzędników 
i działalności administracji publicznej formułowano w różnych środo-
wiskach, polityków, publicystów, a także samych urzędników. Każda ze 
stron dostrzegała inne niedomagania i wskazywała na inne ich przyczyny. 
Ilustracją krytycznej opinii publicystów może być charakterystyka urzęd-
ników dokonana przez Czesława Miłosza:

Można nawet porównać stosunek urzędników do obywateli ze stosunkiem 
szlachty do chłopów pańszczyźnianych. Przejawiało się to na różnych szczeb-
lach i w różnych działach, np. polskie placówki zagraniczne załatwiały petentów 
niechętnie i opryskliwie. Urzędnicy na prowincji byli wszechwładni, co nieko-
niecznie usposabiało ludność przychylnie, raczej przeciwnie. Byli oni często po-
strachem. Dotyczy to zwłaszcza sekwestratorów, czyli urzędników skarbowych 
(Miłosz, 1999, s. 395).

Często podnoszonym wśród urzędników i polityków tematem, szcze-
gólnie po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 roku, było 
upolitycznienie administracji, uzależnienie jej od układów politycznych, 
których bardzo częste zmiany w pierwszej połowie lat dwudziestych 
szczególnie niekorzystnie odbijały się na funkcjonowaniu administracji. 
Obejmująca władzę sanacja głosiła hasła uzdrowienia życia społecznego, 
w tym także administracji, i oczyszczenia jej z wpływów partii politycz-
nych. W tych warunkach pojawiały się propozycje propagatorów nauko-
wej organizacji i zastosowania jej rozwiązań w administracji państwo-
wej. Z jednej strony ludzie ci starali się wskazać na aspekty organizacji 
pracy i rozwiązania uważane za szczególnie ważne dla naukowej organi-
zacji, na efektywność, planowość, analizę kosztów, wypracowanie wzor-
cowych rozwiązań i ich skuteczne wdrażanie. Z drugiej strony, pragnęli 
powiązać je z postawą patriotyczną, wskazać, iż ich zastosowanie słu-
ży Polsce i Polakom. Równocześnie starali się podkreślać apolityczność 
proponowanych rozwiązań i usiłowali lansować swoją propozycję jako 
działalność ekspercką usprawniającą tworzenie sprawnej administracji. 

Celowi temu sprzyjały okoliczności, w których instytucjonalizowało 
się środowisko naukowej organizacji. Pierwszy okres rządów sanacji to 
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okres władzy osób związanych ze środowiskami liberalnej inteligencji, 
osób postrzeganych jako otwarte na propozycje zgłaszane przez fachow-
ców. W tym też okresie Instytut Naukowej Organizacji starał się o nawią-
zanie dobrych kontaktów z rządem. 

Pierwsze lata rządów sanacji w polskim środowisku naukowej orga-
nizacji obfi towały w znaczące wydarzenia. W 1926 roku odbył się dru-
gi Polski Zjazd Naukowej Organizacji, którego gościem był ówczesny 
premier Kazimierz Bartel. Środowisko naukowej organizacji wykorzy-
stywało takie imprezy do roztaczania perspektyw, jakie daje naukowa 
organizacja, i składało władzom państwowym ofertę współpracy. W wy-
powiedzi do uczestników zjazdu premier oświadczył, że „rząd życzliwie 
obserwuje rozwój prac w kierunku stosowania naukowej organizacji do 
zagadnień życia codziennego, zarówno w dziedzinie handlu, przemysłu, 
jak i administracji państwowej” (II Polski Zjazd Naukowej Organizacji, 
1928, s. 156). 

Takimi wydarzeniami były również wizyty zagranicznych gości, 
szczególnie zza Atlantyku. W 1927 roku INO odwiedził generał William 
Crozier, który, stosując „metody taylorowskie”, reformował departament 
uzbrojenia USA. W spotkaniu uczestniczył prezydent RP, Ignacy Mości-
cki. Witając gościa, Karol Adamiecki tak zarekomendował Instytut Na-
ukowej Organizacji:

Celem naszego Instytutu, który powstał niecałe 3 lata temu, jest właśnie przyspie-
szenie tego procesu przez szerzenie i zaszczepienie tej nowej nauki we wszyst-
kich dziedzinach pracy wytwórczej naszego kraju, pomaganie i przebudzanie do 
stosowania racjonalnych metod pracy do wszystkich organów, z których składa 
się cały organizm państwowy i społeczny (Nadzwyczajne posiedzenie członków 
Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie w związku z wizytą generała Wil-
liama Croziera, 1927, s. 404).

Autor Metody wykreślnej przypomniał, że ważna jest metoda pracy, 
a nie włożony weń wysiłek. „Nie o taką pracę powinno nam chodzić, ale 
o pracę wydajną, o pracę o wielkim wyniku użytecznym bez nadmierne-
go wysiłku” (tamże, s. 404). 

Prezentując na łamach „Przeglądu Organizacji” założenia organizacji 
pracy w administracji państwowej, propagatorzy naukowej organizacji 
odwoływali się często do słów marszałka Piłsudskiego: „Idą czasy, któ-
rych znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, 
jak przedtem był wyścig krwi”. Zastosowanie takiego motta, np. w ar-
tykule Stanisława Twardo pt. Wyścig pracy w dziedzinie administracji 
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państwowej (1928, s. 217) służyło podkreśleniu, iż zaproponowane przez 
niego rozwiązania są odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed Pol-
ską, o których mówił Marszałek. 

W roku 1928 powołano Komisję dla Usprawnienia Administracji Pub-
licznej przy Prezesie Rady Ministrów. Przewodniczył jej prof. Zdzisław 
Jaroszyński, specjalista od prawa administracyjnego. W propozycjach 
reformowania administracji publicznej najsilniejszy głos mieli prawni-
cy. Ich ocena rozwiązań prawnych i organizacyjnych przenosiła się na 
postulowany wzór urzędnika i stanowiła kontekst dla wypowiedzi pro-
pagatorów naukowej organizacji, którzy starali się wskazać na inny niż 
tylko prawno-administracyjny aspekt funkcjonowania urzędów i zadań 
stojących przed urzędnikami (Jaroszyński, 1933; Hausner, 1939). Zain-
teresowanie zagadnieniami organizacji pracy w urzędach wśród propaga-
torów naukowej organizacji w Polsce było jednak wcześniejsze niż dzia-
łania podjęte przez Komisję. Nie ograniczali się oni do prezentowania 
poglądów uzasadniających wykorzystanie metod naukowej organizacji 
w pracy administracji publicznej, ale dokonywali również usprawnień 
w organizacjach i upowszechniali te rozwiązania poprzez publikacje 
w „Przeglądzie Organizacji”. 

Jednym z pierwszych propagatorów wskazującym na przydatność 
metod naukowej organizacji w administracji publicznej był Bronisław 
Biegeleisen. 8 grudnia 1926 roku w Krakowskim Towarzystwie Tech-
nicznym wygłosił odczyt pt. Próby zastosowania naukowej organizacji 
w administracji państwa i samorządu, który następnie został opubliko-
wany w „Przeglądzie Organizacji” (1927). Autor podkreślał, jak palącą 
kwestią jest reformowanie administracji. Wszyscy są przekonani o po-
trzebie zmian, wskazują na niedomagania, lecz nie są zgodni co do tego, 
jak należy zmiany te przeprowadzać. Biegeleisen uważa, że pomocne 
jest odróżnienie administrowania od organizowania. Administrowanie, 
na przykład podatkami, polega na grupowaniu władz podatkowych w in-
stancje, na wymierzaniu podatków, na dostosowaniu wymiarów podat-
ków do warunków ekonomicznych. Natomiast organizacja pracy w tej 
dziedzinie ma inne zadanie do spełnienia. Nie interesuje się tym, czy po-
datek jest słuszny, czy jest on pożądany, czy należy powoływać komisje 
podatkowe reprezentujące jakieś ugrupowania polityczne, zajmuje się na-
tomiast kwestią tego, czy funkcje urzędów podatkowych są wypełniane 
sprawnie, zgodnie z zasadami naukowej organizacji, czy analizowane są 
koszty realizacji zadań, czy odpowiednio gospodaruje się czasem; czy 
odpowiednia jest liczba pracowników, czy ich zakres obowiązków, kom-
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petencje, zasady współdziałania sprzyjają efektywnemu realizowaniu 
zadań (tamże, s. 152). Takie stanowisko – wskazujące na obszar, w któ-
rym znajdują zastosowanie metody naukowej organizacji – pozwalało 
na wprowadzenie zarówno nowych kryteriów oceny organizacji pracy, 
mianowicie efektywności oraz kosztów administracji, jak również umoż-
liwiło przenoszenie rozwiązań wypracowanych w przedsiębiorstwach 
przemysłowych do działalności administracji publicznej. Ponadto na 
uwagę zasługuje podkreślenie neutralności specjalistów-organizatorów, 
ich służebnej roli w stosunku do administracji, opieranie się na wiedzy 
i możliwych do sprawdzenia rozwiązaniach, służących efektywnie reali-
zacji zadań stawianych przed administracją publiczną. Specjaliści-orga-
nizatorzy nie roszczą sobie prawa do posiadania władzy, nie zamierzają 
wpływać na decyzje urzędników, zatem nie mają stanowić dla nich kon-
kurencji w urzędach. 

Konsekwencją przyjęcia rozwiązań proponowanych przez naukową 
organizację był podział zajęć na mechaniczne, rutynowe, wykonawcze 
czynności szeregowych pracowników oraz na twórcze, koncepcyjne, kie-
rownicze zadania przełożonych. Podwładni byli zobowiązani do ścisłego 
przestrzegania norm i zasad wypracowanych na gruncie naukowej orga-
nizacji przez przełożonych. Kolejną konsekwencją było wprowadzenie 
nowych zasad doboru i szkolenia pracowników. Jednak na początek Bie-
geleisen proponował tworzenie zespołów prawników, administratorów 
i specjalistów od naukowej organizacji, którzy, posługując się naukowy-
mi metodami, będą starali się przezwyciężyć wpływy stronnictw poli-
tycznych, koterii i protekcji w celu reorganizacji administracji. 

Poglądy polskich propagatorów naukowej organizacji w administracji 
publicznej będą podążać w kierunku wytyczonym przez Biegeleisena. 
Z jednej strony będzie to uzasadnianie proponowanych rozwiązań orga-
nizacyjnych jako efektywnych i obniżających koszty, z drugiej – pod-
kreślanie swojego stanowiska eksperckiego i apolityczności rozwiązań. 
Dzięki temu na działania proponowane przez propagatorów naukowej or-
ganizacji nie miały większego wpływu zmiany w sposobie sprawowania 
władzy przez sanację, stopniowa ewolucja rządów pomajowych w kie-
runku autorytarnym, ograniczenie roli parlamentu i opozycji w życiu po-
litycznym kraju. W tym czasie w administracji państwowej wpływ rzą-
dów pomajowych zaznaczył się we wzroście znaczenia osób związanych 
z obozem legionowym i z obejmowaniem wyższych stanowisk w admi-
nistracji państwowej przez byłych wojskowych. W tym czasie podjęto 
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także działania zmierzające do usprawnienia administracji państwowej 
oraz realizowano zasady wychowania państwowego nie tylko na pozio-
mie szkół, ale także poprzez różne, działające najczęściej pod patronatem 
obozu rządowego stowarzyszenia. Te zjawiska stanowiły bardzo ważny 
kontekst dla działań podejmowanych zarówno w środowiskach stowa-
rzyszeń urzędniczych, jak i w środowisku naukowej organizacji. O ile 
stowarzyszenia urzędnicze ustosunkowywały się w swoich opiniach i po-
dejmowanych działaniach do szerokiego spektrum działań rządu wobec 
administracji (reformy, wychowanie państwowe, wpływ środowisk woj-
skowych), a ocena tych działań silnie ewoluowała w latach trzydziestych, 
począwszy od poparcia dla stanowiska rządu aż do wyraźnego sprzeciwu 
– o tyle środowisko naukowej organizacji, wysuwając swoje propozycje, 
odwoływało się wyłącznie do prowadzonych przez władze reform admi-
nistracji, wskazując, iż owe propozycje mogą przyczynić się do wzrostu 
skuteczności działań administracji. Brak odwoływania się do kontekstu 
politycznego, do zmian ograniczających demokrację, do wzmacniania 
władzy wykonawczej, potwierdza deklarowaną apolityczność owego 
środowiska i ujęcie przezeń naukowej organizacji jako neutralnej wiedzy 
eksperckiej, której celem jest efektywne realizowanie nałożonych zadań. 
Z taką właśnie ofertą środowisko naukowej organizacji występowało wo-
bec czynników rządowych. 

Działania podejmowane przez propagatorów naukowej organizacji 
szły w kilku kierunkach. Składały się na nie: prezentacja doświadczeń 
wprowadzenia zasad naukowej organizacji w biurach przedsiębiorstw 
przemysłowych, zapoznawanie czytelników „Przeglądu Organizacji” 
z wprowadzanymi zmianami i ich efektami w polskich urzędach i przed-
siębiorstwach użyteczności publicznej, prowadzenie działalności organi-
zacyjnej w ramach sekcji Administracji i Biurowości INO, organizowanie 
szkoleń z dziedziny organizacji pracy biurowej w urzędach, wyrażanie 
opinii na temat reform administracji prowadzonej przez rząd, a wresz-
cie formułowanie krytycznych uwag na temat pracy polskich urzędów, 
urzędników i biurokracji, które stanowiły tło dla postulowanych zmian 
organizacyjnych bazujących na zasadach naukowej organizacji. 

Zanim przejdę do omówienia działań podejmowanych przez propa-
gatorów naukowej organizacji w administracji publicznej, przedstawię 
osoby określane przeze mnie mianem propagatorów. W pierwszym okre-
sie – drugiej połowie lat dwudziestych – na czoło wysuwają się osoby 
zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w administracji państwowej. 
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Inż. Stanisław Twardo był głównym inspektorem w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych, a następnie wicewojewodą warszawskim. Dr Karol Arct 
był inspektorem starostw w Stanisławowie, a Stanisław Tomaszewicz in-
spektorem starostw w województwie warszawskim. Józef Żółtaszek był 
inspektorem w Komendzie Policji w województwie śląskim. Ewaryst 
Czarnecki był naczelnikiem wydziału w Ministerstwie Reform Rolnych, 
a następnie w Urzędzie Rady Ministrów. 

 W latach trzydziestych coraz częściej na temat zastosowania metod 
naukowej organizacji w administracji publicznej i przedsiębiorstwach 
komunalnych wypowiadają się osoby zajmujące kierownicze stanowi-
ska w takich przedsiębiorstwach, na przykład Stanisław Punicki, mgr 
praw i nauk ekonomicznych, który zajmował kierownicze stanowisko 
w Dyrekcji Poczty Polskiej, inż. Mieczysław Seifert, dyrektor Gazow-
ni Krakowskiej, Stefan Muczkowski, zajmujący kierownicze stanowisko 
w Elektrowni Krakowskiej czy Stanisław Wojnarowicz dyrektor Przed-
siębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Toruniu. 

Trzecią grupę stanowili doradcy organizacyjni posiadający doświad-
czenia w reorganizacji przedsiębiorstw: Kazimierz Jabłowski, Kazimierz 
Barliński, Mikołaj Omeljanowicz, który był członkiem Komisji Racjo-
nalizacji Zarządzania miasta Warszawy czy Franciszek Jaźwiński reor-
ganizujący Pocztową Kasę Oszczędności, jak również współpracujący 
z „Przeglądem Organizacji” w latach dwudziestych Roman Moczulski, 
który ze Stanów Zjednoczonych AP przesyłał publikacje poświęcone or-
ganizacji biura. 

Z INO współpracowały również osoby specjalizujące się w kon-
kretnych zagadnieniach, takich jak planowanie pracy w urzędach ad-
ministracji publicznej (K. Czarnecki), nowoczesne metody biurowości 
w urzędach administracji publicznej (S. Tomaszewicz), zasady klasyfi ka-
cji dokumentów (dr J. Muszkowski), technika przygotowania, realizacji 
i kontroli budżetu (dr M. Kałuski), czynnik ludzki w administracji pub-
licznej (P. Macewicz) czy usuwanie strat i marnotrawstwa w administra-
cji państwowej, komunalnej i życiu publicznym (J. Śmigielski). Osoby 
te, posiadające doświadczenie w pracy w urzędach, bądź, jak Śmigielski, 
w przemyśle, były autorami publikacji zamieszczonych na łamach „Prze-
glądu Organizacji” oraz wykładowcami na kursach dla urzędników insty-
tucji państwowych i publicznych organizowanych przez INO. 



Rozdział  II

Propagowanie zasad naukowej organizacji
w administracji państwowej.

Podejmowane działania

Podstawowymi działaniami podejmowanymi przez środowisko propaga-
torów naukowej organizacji w administracji państwowej były publikacje 
zamieszczane w „Przeglądzie Organizacji” w ramach działalności sekcji 
skupiającej praktyków wdrażających wypracowane rozwiązania w urzę-
dach i przedstawiających je podczas spotkań dyskusyjnych oraz szkoleń. 
Charakterystykę owej działalności oraz jej efektów rozpocznę od przed-
stawienia zmian w zakresie zawartości i profi lu publikacji poświęconych 
naukowej organizacji zamieszczonych w „Przeglądzie Organizacji” od 
1926 do 1939 roku. W tym okresie możemy wyróżnić dwie fazy: pierw-
szą, trwającą do 1934 roku, oraz drugą, trwającą od roku 1934. W poło-
wie lat trzydziestych nastąpiły poważne zmiany zarówno w środowisku 
naukowej organizacji, jak i w samym czasopiśmie. 

Zmiany te miały różne przyczyny. Z pewnością jedną z najważniej-
szych był kryzys gospodarczy. Poza skutkami natury gospodarczej i spo-
łecznej towarzyszyła mu dyskusja nad jego przyczynami, w tym również 
nad skutecznością mających go zażegnać metod proponowanych przez 
naukową organizację (zob. Górski, 2005, s. 151–152). Lata kryzysu to 
także kryzys fi nansowy samego czasopisma, o czym świadczą następują-
ce anonse zamieszczane w numerach pisma w 1933 roku: „Zjednaj choć 
jednego prenumeratora »Przeglądu Organizacji«. Tylko wspólnym wysił-
kiem postawimy pismo na poziomie odpowiadającym potrzebom nasze-
go życia i uznaniu zdobytemu w świecie przez polskich autorów”.

Kolejną cechą pisma, o której wspomina powyższy anons, jest rozwój 
polskiej myśli organizatorskiej, wyrażający się w wyraźnym wzroście 
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udziału publikacji polskich autorów w „Przeglądzie Organizacji”. Roz-
wój ten, któremu odpowiadał proces wdrażania metod naukowej orga-
nizacji w przedsiębiorstwach i urzędach, charakteryzował się rozwojem 
środowiska, specjalizacją wiedzy, czego wyrazem były zmiany dokonu-
jące się w układzie treści czasopisma. Stopniowo w „Przeglądzie Organi-
zacji” pojawiają się działy odpowiadające różnym obszarom zastosowa-
nia metod naukowej organizacji:

Administracja publiczna 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Biuro
Kierownictwo i personel 
Koszty własne i księgowość (później zmienione na rachunkowość) 
Organizacja produkcji 
Sprzedaż 
Zakupy i gospodarka materiałowa.
W tym czasie do głosu dochodzi nowe, młodsze pokolenie propaga-

torów naukowej organizacji. O ile najstarsi, działający od początku XX 
wieku, byli inżynierami związanymi z wyższymi uczelniami technicz-
nymi i rolniczymi, profesorowie Karol Adamiecki, Stefan Biedrzycki, 
Edwin Hauswald czy Aleksander Rothert, w latach dwudziestych dy-
rektorzy przedsiębiorstw i wyżsi urzędnicy państwowi – o tyle w latach 
trzydziestych do głosu dochodzi pokolenie „doradców organizacyjnych”, 
specjalistów dokonujących usprawnień organizacyjnych publikujących 
artykuły i książki poświęcone metodom zarządzania w coraz bardziej 
specjalistycznych obszarach. Przykładowo można wymienić Aleksandra 
Bajkowskiego specjalizującego się w zagadnieniach zakupów i gospo-
darki materiałowej, Władysława Balińskiego i Kazimierza Barlińskiego 
specjalizujących się w organizacji biura i zagadnieniach pracowniczych, 
Stanisława Guzickiego i Mariana Kałuskiego zajmujących się księgowoś-
cią i rachunkowością czy Mariana Kasińskiego, specjalistę od zagadnień 
sprzedaży. Osoby te, występujące jako autorzy publikacji, umieszczają 
przed swoim nazwiskiem tytuł „doradca organizacyjny”, tak jak autorzy 
należący do wcześniejszego pokolenia umieszczali przed swym nazwi-
skiem tytuł inżyniera. 

Zmiany w zawartości publikacji poświęconych organizacji admini-
stracji publicznej przed i po 1934 roku można przedstawić w kilku wy-
miarach. Najważniejszym, jak sadzę, jest charakter publikacji, o czym 
świadczy zarówno ich treść, jak i język oraz intencjonalność przekazu. 
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W latach dwudziestych początkowo dominują publikacje wskazujące na 
celowość wprowadzania do organizacji administracji publicznej rozwią-
zań wypracowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Jako przy-
kłady można podać wspomniany artykuł Biegeleisena oraz publikacje 
Romana Tissena (1927), Stanisława Punickiego (1928) czy Stanisława 
Twardo (1927a, 1927b, 1928). Towarzyszą im artykuły omawiające 
zastosowanie metod naukowej organizacji z organizacji biur. Wprowa-
dzenie nazwy „biuro” było symptomatyczne, gdyż wynikało ze zmian 
w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw oraz ze wzrostu znaczenia 
i z liczebności pracowników administracyjnych w przedsiębiorstwach. 
Proces ten szczególnie widoczny był w Stanach Zjednoczonych AP. Jak 
podaje Y. Shenhav, w USA w 1889 roku było 348 tys. pracowników ad-
ministracyjnych, w 1909 – 750 tys., a w 1932 roku – już półtora miliona. 
Ich udział wśród zatrudnionych był wyższy niż analogiczny udział w ta-
kich krajach europejskich, jak Anglia czy Niemcy (Shenhav, 1999, s. 22). 
Na zjawisko to, odwołując się do danych dotyczących USA, wskazywał 
w latach trzydziestych „Przegląd Organizacji” (Wzrost znaczenia roli 
biurowości, 1935, s. 118). Był to jeden z wymiarów przeobrażeń skła-
dających się na kształtowanie się kapitalizmu menedżerskiego. W rze-
czywistości organizacyjnej zaczynały dominować biura, a jednostką na-
bierającą coraz większego znaczenia stawało się biuro planowania. Taka 
ekspansja naukowej organizacji i stopniowa dominacja menedżerów 
nad inżynierami w przedsiębiorstwach dokonywała się nie bez napięć 
i konfl iktów między obydwoma kategoriami pracowników. Dlatego wy-
odrębnienie biur zatrudniających personel nieuczestniczący bezpośrednio 
w produkcji musiało być opłacalne ze względów fi nansowych.

Stąd w publikacjach zamieszczonych w latach dwudziestych w „Prze-
glądzie Organizacji” wiele jest takich, które omawiają różne aspekty or-
ganizacji biura. Natrafi amy tu zarówno na autorów amerykańskich (Bills, 
1927; Clark, 1927) oraz polskich inżynierów pracujących w USA (Mo-
czulski, 1926, 1927a, 1927b), jak również pracującego w Polsce Kazi-
mierza Jabłowskiego (1927) i Henryka Chorola, który, opisując swoje 
własne dokonania na tym polu, używał angielskiego zwrotu „the right 
man on the right place” (Chorol, 1929) . 

Autorzy ci wyraźnie formułują wymagania – standardy, jakim po-
winna sprostać organizacja pracy biurowej. Są nimi przemyślane, jed-
noznacznie określane obowiązki pracowników i procedury, odpowiedni 
dobór i szkolenie pracowników, harmonizacja ich pracy, stworzenie im 
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zdrowych, higienicznych warunków pracy oraz przejrzystych kryteriów 
oceny i kontroli efektów tej pracy. W zamian osiąga się wyższą spraw-
ność w realizacji zadań i niższe koszty. Jednakże, aby to osiągnąć, trzeba 
odpowiednich ludzi na stanowiskach kierowniczych, ludzi akceptujących 
naukowe zasady organizacji, posiadających wiedzę, umiejętności i deter-
minację do działania.

Druga kategoria publikacji wskazywała na różne organizacje opie-
rające się na personelu wykonującym prace umysłowe, w których zna-
leźć mogą zastosowanie metody naukowej organizacji (Punicki, 1928b, 
1928c; Sztykgold, 1928; Muszalski, 1929). 

Trzecią kategorię stanowiły publikacje ilustrujące wprowadzenie me-
tod naukowej organizacji w organizacjach kierowanych przez autora, 
w których wskazuje on zarówno na przebieg procesów wdrażania nowych 
metod, jak i na osiągnięte efekty (Arct, 1928; Tomaszewicz, 1929; Śmigiel-
ski,1929; Żółtaszek, 1930; Biegeleisen, Seifert, 1931; Żółtaszek, 1932). 

Od początku lat trzydziestych wzrasta liczba publikacji poświęco-
nych bardzo szczegółowym aspektom organizacji biur zamieszczonych 
w wyodrębnionym dziale pt. „Organizacja Biura”. Autorzy publikacji 
dają przykłady bardzo konkretnych rozwiązań: od wskazania na zasady 
pomocne w reorganizacji biur poprzez dobór odpowiednich mebli i urzą-
dzeń biurowych, projekty druków i formularzy aż po zagadnienia per-
sonalne: doboru, oceny i zasad wynagradzania personelu, budżetowania 
czy organizacji kancelarii i archiwów. 

Wśród publikacji zamieszczanych w tym dziale znajdują się przedruki 
z czasopism zagranicznych: „Erfolg” czy „Mon Bureau”. Szybki rozwój 
organizacji biur polegający zarówno na rozwoju specjalistycznej wiedzy, 
zwłaszcza dotyczącej rachunkowości, kierowania ludźmi czy organizacji 
czynności kadrowych (rekrutacja, kontrola i ocena oraz zasady wynagra-
dzania), jak również specjalizacji biur w zakresie sprzedaży i planowania 
– znajdowały odzwierciedlenie w publikacjach zamieszczonych na łamach 
„Przeglądu Organizacji”. Kulminacją tego procesu gromadzenia wiedzy 
poświęconej różnym aspektom organizacji biur był łączony numer 8–9 
z 1936 roku w całości poświęcony organizacji biur. Autorzy zamieszczo-
nych w tym numerze artykułów podejmowali następujące zagadnienia:

– K. Barliński, marnotrawstwo w biurowości, jego źródła i jego usu-
wanie

– L. Niemojewski, architektura wobec zadań organizacji pracy biu-
rowej
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–  F. Jaźwiński, maszyny biurowe 
– M. Omeljanowicz, kartoteki 
– S. Muczkowski, formularze 
– A. Bajkowski, gospodarka drukami i materiałami biurowymi. 
Ponadto omawiano zagadnienia związane z organizacją konkretnych 

biur, takie jak:
– biuro usprawnień (K. Barliński)
– podstawy organizacji biura zakupów (A. Bajkowski)
– biuro planowań (B. Nawrocki) 
– zadania biura warsztatowego (B. Nawrocki)
– wzorcowa organizacja biura sprzedaży (M. Kasiński) 
– organizacja biura rachuby w przedsiębiorstwie przemysłowym 

(S. Guzicki).
Już bez wymieniania nazwisk autorów omawiano także organizację 

księgowości, aparatu statystycznego, budżetowego, archiwum i kancelarii. 
Wydanie to zawierało również bibliografi ę publikacji z zakresu biu-

rowości – 51 pozycji w języku polskim, angielskim, niemieckim i fran-
cuskim. 

Dokonania te doskonale świadczą o stanie wiedzy z dziedziny orga-
nizacji pracy biur i świadomości zarówno złożoności tej problematyki, 
jak i zakresu wypracowanych rozwiązań. W tym czasie w Polsce zaczęło 
kształtować się środowisko, które tę wiedzę i rozwiązania upowszechnia-
ło poprzez publikacje i szkolenia, a także wdrażało ją w praktyce organi-
zacyjnej. Rozwiązania te wpływały na propozycje dotyczące organizacji 
pracy administracji publicznej. 

W 1934 roku został wyodrębniony kolejny dział „Przeglądu Organi-
zacji” poświęcony administracji publicznej. W poniższej tabelce podaję 
liczbę publikacji zawartych w tym dziale oraz w działach pt.: „Organiza-
cja Biura” i „Kierownictwo i Personel” w latach 1934–1938. 

Rok Administracja
Publiczna

Organizacja Biura Kierownictwo 
i Personel

1934 13 48 29

1935 15 43 17

1936 17 32 20

1937 1 22 12

1938 1 18 11
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Powyższe dane wskazują mniejszą liczbę publikacji w dziale „Admi-
nistracja Publiczna” niż w dwóch pozostałych działach. Należy jednak 
pamiętać, iż w myśl założeń propagatorów naukowej organizacji, w ad-
ministracji publicznej należało korzystać z rozwiązań wypracowanych 
w organizacjach sektora komercyjnego, szczególnie w obszarze organiza-
cji biura oraz kierowania personelem. Dlatego publikacje zawarte w tych 
dwóch działach można traktować jako przydatne dla kierowników i orga-
nizatorów administracji publicznej. Warto też odnotować rosnącą liczbę 
publikacji w dziale „Administracja Publiczna” do roku 1936, a następnie 
gwałtowny jej spadek w dwóch ostatnich latach. W tym okresie spadek, 
już nie tak gwałtowny, dotyczył także liczby publikacji w innych działach 
niezwiązanych z administracją takich jak: koszty własne i księgowość, 
organizacja sprzedaży, organizacja produkcji czy zakupy i gospodarka 
materiałowa. Spadek ten nie oznaczał jednak kryzysu w rozwoju myśli 
organizatorskiej czy propagowania wypracowanych metod i rozwiązań 
organizacyjnych. Pod koniec lat trzydziestych przystąpiono do opraco-
wania „Encyklopedii Techniki Organizacji i Kierownictwa”, która była 
planowana na 12 tomów. W 1939 roku ukazały się jedynie trzy pozycje: 
Bajkowskiego Zasady techniki organizacji i kierownictwa, Balińskiego 
Administracja i personel oraz Kasińskiego Nowoczesna organizacja zby-
tu. Pozostałe tomy miały obejmować takie zagadnienia jak: analiza kosz-
tów własnych, technika koordynacji produkcji ze zbytem, nowoczesna 
organizacja kontroli, organizacja biura planowania i kontroli, racjonaliza-
cja pracy biurowej, metody przewidywania obrotów sprzedaży, ustalania 
norm wydajności i czasu, nowoczesne systemy płac i techniki planowa-
nia produkcji i kontroli wykonania planu.

Jednakże w przypadku naukowej organizacji w administracji pub-
licznej sprawa przedstawiała się inaczej. Publikacje zamieszczone 
w „Przeglądzie Organizacji” były ściśle związane z działalnością pro-
pagatorów wdrażania metod naukowej organizacji w Sekcji Przedsię-
biorstw Miejskich, sekcji administracyjnej Instytutu Naukowego Or-
ganizacji i Kierownictwa. Jej spiritus movens był Wojnarowicz, który 
najczęściej był referentem podczas zebrań sekcji. W jej skład wchodzili 
praktycy zajmujący kierownicze stanowiska we władzach samorządo-
wych i przedsiębiorstwach komunalnych, np. J. Olpiński, wiceprezydent 
Warszawy, M. Porowski, dyrektor Związku Miast czy W. Rabczewski, 
dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Po-
nadto jedno miejsce w sekcji zarezerwowane było dla przedstawiciela 
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ministerstwa spraw wewnętrznych. W sekcji znajdowały się osoby odpo-
wiedzialne za referowanie zagadnień technicznych (Wojnarowicz), admi-
nistracyjnych (M. Siwik), ekonomicznych (L.W. Biegeleisen) oraz fi nan-
sowych, które referował przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego 
(Z działalności Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Sekcja 
Przedsiębiorstw Miejskich „PO” 1934, nr 7–8. Dyskusje towarzyszące 
referatom świadczą o praktycznym podejściu do zagadnień organizacyj-
nych, o uwzględnianiu nie tylko specyfi ki przedsiębiorstw miejskich dla 
zastosowania rozwiązań proponowanych przez naukową organizację, ale 
także praktycznej realizacji proponowanych rozwiązań organizacyjnych 
i ich opłacalności w warunkach polskich przedsiębiorstw (Z działalności 
Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa, „PO” 1935, nr 7–8; 
Z działalności Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa, „PO” 
1936, nr 1). Skład osobowy sekcji umożliwiał szeroki odzew dla przed-
stawianych propozycji. 

Najważniejszym wydarzeniem dla środowiska polskich propagato-
rów naukowej organizacji w administracji publicznej był organizowa-
ny w dniach 9–16 lipca 1936 roku w Warszawie VI Międzynarodowy 
Kongres Nauk Administracyjnych. Wśród przemawiających podczas 
otwarcia obrad byli propagatorzy naukowej organizacji w administracji 
publicznej, członkowie INOiK: Piotr Drzewiecki, Marian Kałuski oraz 
redaktor „Przeglądu Organizacji”, Władysław Baliński. Spośród trzech 
sekcji, w których toczono obrady, jedna poświęcona była racjonalizacji 
w administracji i przedsiębiorstwach publicznych. W uchwałach podję-
tych przez uczestników skupionych w tej sekcji podkreślano, iż racjo-
nalizacja administracji i przedsiębiorstw publicznych stała się w dobie 
obecnej zagadnieniem pierwszorzędnej wagi.

Postulowano, aby rozpatrywać racjonalizację z dwóch punktów wi-
dzenia: stosunków zewnętrznych, łączących administrację z otoczeniem 
(szczególnie petentami i klientami) oraz stosunków wewnętrznych, tzn. 
organizacji urzędów. Uważano, iż racjonalizacji nie można ograniczać 
do dziedziny techniki pracy, ale także powinna ona uwzględniać czynnik 
ludzki zarówno w relacjach z petentami, jak i w odniesieniu do personelu 
administrującego. Wierzono, iż racjonalizacja administracji przyczyni się 
do realizacji postępu cywilizacji i zwiększenia dobrobytu – tak moralne-
go, jak i materialnego – zarówno ogółu, jak i każdego obywatela (Impre-
sje po kongresie, 1936, s. 244). W uchwałach tych dostrzec zatem można 
wartości oświeceniowej, a potem pozytywistycznej ideologii, z której 
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wyrastała naukowa organizacja i postrzeganie organizatorów jako krze-
wicieli postępu. 

Obradom towarzyszył pokaz racjonalizacji pracy biurowej w polskich 
urzędach zorganizowany przez Komisję Normalizacji Druków i Wy-
dawnictw Państwowych przy Prezesie Rady Ministrów. Autor publikacji 
poświęconej kongresowi z dumą donosił o efektach innowacji polskich 
racjonalizatorów:

Tak oczywisty dla specjalistów fakt, że trud włożony w przemyślenie i rozplano-
wanie druku biurowego opłaca się z grubą nadwyżką – dla wielu zwiedzających 
był niewątpliwą rewelacją. Widać było niekłamane zdumienie niejednego kon-
gresisty, gdy przekonał się, iż tą drogą osiąga się oszczędności na kosztach papie-
ru i pracy ludzkiej, wyrażające się sumami wielu, wielu tysięcy złotych (tamże, 
s. 244). 

Po tym wydarzeniu osłabła aktywność środowiska propagatorów 
naukowej organizacji w administracji publicznej, czego wyrazem były 
coraz rzadsze publikacje na łamach „Przeglądu Organizacji” oraz roz-
wiązanie sekcji administracyjnej Instytutu Naukowego Organizacji i Kie-
rownictwa. Gdy w dwa lata później w jedynym tekście opublikowanym 
w dziale „Administracja Publiczna” w roku 1938 wspominano kongres 
sprzed dwóch lat, pisano, iż „»likwidacja« [sekcji – przyp. P.G.] była 
przedwczesna, na nieuzasadnionych oparta »wiarach« i »zaufaniach«” 
(„Administracja Publiczna”, 1938, s. 338). W ten sposób wyrażano roz-
czarowanie do wcześniejszego przekonania, iż wykorzystanie racjonal-
nych metod organizacji w pracy administracji publicznej dokonywać się 
będzie samorzutnie, że atrakcyjność takich racjonalnych rozwiązań jest 
oczywista i, że władze państwowe powinny z nich korzystać. Podobne 
rozczarowanie wyrażali w tym czasie inni członkowie INOiK odnośnie 
do rozwoju i wykorzystania metod naukowej organizacji w Polsce (Bień-
kowski, 1938, s. 342). Wynikało to, jak sądzę, z dwóch względów. Po 
pierwsze, środowisko naukowej organizacji nadal opierało swoją dzia-
łalność na strukturach stowarzyszeń zawodowych, brak było zaplecza 
organizacyjnego w postaci instytutów badawczych i szkół kształcących 
w dziedzinie zarządzania, które zaczęło się w tym czasie pojawiać w wy-
soko rozwiniętych społeczeństwach. Również poziom polskich przed-
siębiorstw i polskiej gospodarki nie dawał takich możliwości absorpcji 
rozwiązań organizacyjnych, o jakich myśleli polscy pionierzy jeszcze 
w latach dwudziestych oglądający rozwój scientifi c management i ame-
rykańskich przedsiębiorstw w okresie poprzedzającym kryzys gospodar-
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czy. Racjonalizm organizacji administracji publicznej miał jednak silne 
piętno technokratyczne, a rzecznicy jego stosowania w administracji co-
raz chętniej dostrzegali sojuszników w rządach autorytarnych. Dlatego 
pesymizm polskich propagatorów racjonalnych metod w organizacji pra-
cy urzędów pogłębiało porównywanie Polski z krajami faszystowskimi, 
zwłaszcza z Niemcami i Włochami. 

W roku 1939 jedynym artykułem opublikowanym w „Przeglądzie 
Organizacji” poświęconym administracji publicznej był artykuł Włady-
sława Balińskiego pt. Standaryzacja wydajności prac administracyjnych 
i biurowych. Był sierpień 1939. Numer ten okazał się ostatnim numerem 
„Przeglądu Organizacji” w okresie międzywojennym. 

W publikacjach poświęconych administracji publicznej zamieszczo-
nych w „Przeglądzie Organizacji” w latach trzydziestych wyróżnić moż-
na kilka kategorii.

Pierwszą stanowią rozważania ogólne, które jednak nie dotyczyły, 
inaczej niż w latach dwudziestych, przedstawiania argumentów za sto-
sowaniem metod naukowej organizacji w administracji publicznej, lecz 
poświęcone były rozważaniom dotyczącym stanu polskiej administracji 
publicznej. Inny też był charakter tych wypowiedzi. Ich autorzy przed-
stawiali swoje koncepcje rozwiązań organizacji administracji publicznej 
(Barliński, 1935a) lub referaty zaproszonych gości, prezentowane na ze-
braniach INOiK. Na łamach „Przeglądu Organizacji” zamieszczone były 
sprawozdania ze spotkań wraz z głosami dyskutantów oraz teksty refera-
tów. Co istotne, referentem często była osoba spoza środowiska INOiK, co 
umożliwiało konfrontację poglądów referenta ze spojrzeniem propagato-
rów naukowej organizacji. W tym czasie odbyły się trzy takie spotkania. 
Pierwsze miało miejsce w maju 1934 roku. Inżynier Stanisław Wojna-
rowicz dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu, 
przedstawił referat pt. Droga do usprawnienia przedsiębiorstw miejskich 
(Zebranie referatowo-dyskusyjne członków INOiK, 1935). Na drugim 
spotkaniu socjolog i prawnik, prof. Czesław Znamierowski przedstawił 
referat pt. Biurokracja a społeczeństwo (Zebranie referatowo-dyskusyjne 
członków INOiK, 1936). W czasie trzeciego spotkania, w roku 1937, Sta-
nisław Sasorski, wcześniej przewodniczący Stowarzyszenia Urzędników 
Państwowych RP, a w owym czasie dyrektor Działu Ogólnego ZUS, wy-
głosił referat pt. Założenia polityki personalnej w administracji publicz-
nej (Zebranie referatowo-dyskusyjne członków INOiK, 1937). Do tez Sa-
sorskiego odwoływał się w swoim artykule Wojnarowicz (Usprawnienie 
administracji państwowej i samorządowej, 1937).
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Do drugiej kategorii można zaliczyć publikacje poświęcone różnym 
aspektom kierowania urzędami i przedsiębiorstwami komunalnymi. 
W tej kategorii można wyróżnić publikacje poświęcone następującym 
zagadnieniom: 

– budżet i rachunkowość (3 publikacje – Kałuski, 1934; Wojnaro-
wicz, 1934; Omeljanowicz, 1935) 

– sprawy personalne, np.: dotyczące wynagrodzeń i premiowania 
pracy urzędników (Wojnarowicz, 1933, 1935c) oraz określania 
wielkości zatrudnienia (Wojnarowicz, 1935b; Ujemne konsekwen-
cje zmian na stanowiskach, 1936)

– organizacja pracy w urzędach, umiejętność opracowywania in-
strukcji biurowych, stosowania normy oraz wzorce, zasady norma-
lizacji i racjonalizacji druków w administracji państwowej (Bar-
liński, 1933; Wojnarowicz, 1935d; Czerniawski, 1936; Instrukcje 
biurowe, 1936) 

– realizacja funkcji planowania i kontroli w administracji publicznej 
(Planowanie w gospodarce samorządowej, 1934; Barliński, 1934) 

– obsługa interesantów i petentów – (Jak obsługiwać abonentów 
telefonicznych, 1934; Informowanie interesantów w administracji 
publicznej, 1935; Organy zwane ogólnemi, 1935; Proszę złożyć 
podanie, 1935) 

– zastosowanie urządzeń biurowych – (Kasiński, 1933; Kartoteka 
personalna w urzędach państwowych, 1933). 

Do trzeciej kategorii należą teksty poświęcone doświadczeniom we 
wdrażaniu naukowych metod organizacji i kierowania w konkretnych 
urzędach, stowarzyszeniach i przedsiębiorstwach komunalnych (Mucz-
kowski, 1933; Wojnarowicz, 1935a; Baliński, 1933a, 1933b). Do tej grupy 
publikacji można dołączyć artykuły Franciszka Jaźwińskiego (dotyczące 
różnych aspektów organizacji i kierowania oraz zmian wprowadzanych 
w Pocztowej Kasie Oszczędnościowej, gdzie pracował Jaźwiński jako 
doradca organizacyjny) poświęcone organizacji pracy, ewidencji perso-
nelu, normalizacji druków i formularzy oraz obsługi klientów. 

Do tej kategorii należą także publikacje zamieszczone w innych cza-
sopismach, w których autorzy opisują zmiany wprowadzane w zakresie 
organizacji i kierowania takimi przedsiębiorstwami jak Polska Poczta 
Telegraf i Telefon czy Polskie Koleje Państwowe. Analiza publikacji za-
mieszczonych w „Inżynierze Kolejowym”, „Przeglądzie Pocztowym” 
czy „Przeglądzie Teletechnicznym” świadczy o tempie wdrażania nauko-
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wych metod organizacji i zarządzania oraz o istnieniu propagatorów tych 
metod w środowiskach kierownictwa przedsiębiorstw łączności i komu-
nikacji (por. Górski, 2005, s. 231–244). 

Ostatnia, czwarta kategoria, to wypowiedzi poświęcone ocenie roz-
wiązań organizacyjnych i ustawodawczych dotyczących administracji 
publicznej oraz wypowiedzi poświęcone charakterystyce kierowników 
i specjalistów, jakich powinna zatrudniać administracja publiczna.

Przegląd publikacji dotyczących różnych aspektów organizacji i kie-
rowania w urzędach i przedsiębiorstwach komunalnych oraz wdrażania 
metod naukowej organizacji w latach trzydziestych pokazuje znaczący 
postęp w rozwoju naukowej organizacji i środowiska, które z pewnością 
możemy określić jako środowisko menedżerskie. Rozczarowania propa-
gatorów naukowej organizacji, o których pisałem wcześniej, charaktery-
zują przede wszystkim ich aspiracje dotyczące rozwoju tej nowej dziedzi-
ny wiedzy i praktyki społecznej. Wyjaśniając je, wskazałem zarówno na 
uwarunkowania takich poglądów, jak i możliwości rozwoju i wdrażania 
metod naukowej organizacji w polskich przedsiębiorstwach i administra-
cji, co wynikało z uwarunkowań cywilizacyjnych i politycznych. Poglą-
dy te nie powinny jednak przesłaniać zwłaszcza dokonań menedżerów 
przedsiębiorstw komunalnych i przedsiębiorstw związanych z sektorem 
publicznym, tak ważnych dla podniesienia poziomu cywilizacyjnego kra-
ju w tym czasie. 

Szkolenia

Zagadnienie kształcenia kadr urzędniczych było przedmiotem dyskusji 
i opracowań Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej (Przy-
godzki, 2005), a także zagadnieniem dyskutowanym w Stowarzyszeniu 
Urzędników Państwowych RP, co znalazło wyraz w publikacjach zawar-
tych w „Życiu Urzędniczym” (Hilarowicz, 1925, 1926; Sasorski, 1925; 
Szkolenie urzędników na kursach doskonalących – warunkiem uspraw-
nienia administracji, 1939). Za najważniejsze dla kształcenia urzędni-
ków uważano przygotowanie prawnicze. W przygotowaniu zawodowym, 
szczególnie wyższych urzędników, uprzywilejowane były studia praw-
nicze. Jednak, jak wynikało z wypowiedzi profesorów prawa, poziom 
absolwentów wydziałów prawa ulegał obniżeniu, stąd bardzo ważna dla 
kształcenia urzędników była praktyka (Zagadnienia urzędnicze..., 1929). 
Oznaczało to postawienie zawodowym urzędnikom wysokich wymagań, 
jakie musieli oni spełniać wobec przełożonych – kierowników urzędów, 
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którzy wprowadzali adeptów w arkana praktycznego stosowania prawa. 
Profesorowie prawa wypowiadający się w ankiecie przygotowanej przez 
Komisję jednoznacznie wypowiadali się przeciw uzawodowieniu kształ-
cenia urzędników. Maurycy Zdzisław Jaroszyński, podsumowując opinie 
profesorów prawa, zauważał: 

(...) szkoła akademicka odda największe usługi zawodowi urzędniczemu, jeśli 
w możliwie największym stopniu utrzyma swój charakter ściśle naukowy. Na-
tomiast wyszkolenie praktyczne urzędnika opierać się, mojem zdaniem powin-
no głównie o należycie unormowaną praktykę wstępną oraz zorganizowane do-
kształcanie i przeszkalanie (Jaroszyński, 1933, s. 170). 

Wartość uniwersyteckich studiów prawniczych dostrzegali w bardzo 
dobrym przygotowaniu teoretycznym, w rozumieniu prawa, w umiejęt-
ności posługiwania się nim oraz w formowaniu osobowości o wysokim 
poczuciu odpowiedzialności, samodzielności i kultury osobistej. 

Z kolei Leon Władysław Biegeleisen i M.Z. Jaroszyński podkreślali, 
iż kształcenie urzędników musi odpowiadać nowym wyzwaniom stoją-
cym przed administracją publiczną i musi być uzupełnione wiedzą spo-
łeczną i ekonomiczną (Biegeleisen, 1931; Jaroszyński, 1933). Ważne dla 
rozważań i propozycji wspomnianych autorów jest zwrócenie uwagi na 
przygotowanie pracowników administracji publicznej. Postawienie wy-
sokich wymagań przed urzędnikami i potraktowanie ich jako pracow-
ników, których funkcją jest stosowanie prawa, sprawia, że zarówno ich 
poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, poziom etyczny, jak 
i charakter zatrudnienia muszą spełniać wysokie oczekiwania. Jednakże 
dla prawidłowej realizacji zadań nakładanych na urzędy administracji 
publicznej autorzy ci dostrzegali znaczenie pracowników niebędących 
urzędnikami, a dysponujących wiedzą i umiejętnościami ważnymi dla 
organizacji pracy urzędów. W ten sposób zespół reformujący polskie 
urzędy dostrzegał i doceniał umiejętności organizacyjne. Ponadto, biorąc 
pod uwagę poważne braki w wykształceniu kadr urzędniczych, zarówno 
Biegeleisen, jak i Jaroszyński wskazywali na konieczność dokształcania 
kadr urzędniczych. Z danych, do jakich odwołuje się profesor Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, wynika, iż w 1926 roku na 1581 pracowników biur 
wydziałów powiatowych w całej Polsce tylko 21% miało wykształcenie 
średnie pełne i niepełne uniwersyteckie. Reszta miała wykształcenie do-
mowe, elementarne i średnie w zakresie kilku klas niższych (Biegeleisen, 
1931, s.134). Stan ten napawał troską i powodował, że problem dokształ-
cania personelu urzędniczego stawał się sprawą bardzo pilną. 
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Dla autora Zagadnień dokształcania urzędników państwowych i ko-
munalnych wzorem były Anglia i Niemcy (por. tamże, s. 7–8). W kształ-
ceniu urzędniczym Anglików cenił samodzielne i krytyczne ujmowanie 
zagadnień przez słuchaczy, wymaganie nie tyle pamięciowego opa-
nowania materiału podręcznikowego, co źródłowego opracowania, na 
zasadach naukowych, zagadnienia praktycznego (por. tamże, s. 547). 
U naszych zachodnich sąsiadów cenił z kolei wkład specjalistycznych in-
stytutów i katedr zajmujących się zagadnieniami komunalnymi, pozwa-
lający na powiązanie kształcenia z praktyką, z polityką gospodarczą oraz 
poszerzenie programu studiów o fakultety gospodarczo-społeczne: „na-
uka zarządu i organizacji z elementami buchalterii w świetle postulatów 
organizacji przedsiębiorstw” (tamże, s. 24). Zdaniem Jaroszyńskiego to 
nie władza powinna organizować kursy dokształcające urzędników, lecz 
powinny czynić to inne instytucje. Władza powinna zastrzec sobie prawo 
decydowania o tym, jakie kursy powinny być organizowane, zatwierdzać 
program i ewentualnie wykładowców, wśród których powinni znaleźć się 
zarówno teoretycy, jak i wybitni praktycy (Jaroszyński, 1933, s. 197).

Zatem potrzeby i wyzwania wobec poziomu kwalifi kacji personelu 
urzędniczego oraz dostrzeżenie przez przewodniczącego Komisji, Jaro-
szyńskiego, konieczności posiadania przez personel zatrudniony w admi-
nistracji państwowej umiejętności z dziedziny organizacji i kierowania, 
stwarzały szansę na pozytywne przyjęcie inicjatywy edukacyjnej ofe-
rowany przez środowiska naukowej organizacji. Od samego początku 
Instytut Naukowej Organizacji urządzał szkoleniowe cykle wykładów. 
W latach dwudziestych były to wykłady propagujące metody naukowej 
organizacji w różnych środowiskach zawodowych, którym towarzyszyły 
demonstracje urządzeń biurowych oraz wycieczki do wzorowo zorga-
nizowanych przedsiębiorstw. W latach trzydziestych organizowano cy-
kliczne szkolenia specjalistyczne poświęcone rachunkowości fabrycznej, 
organizacji sprzedaży i organizacji pracy biurowej nie tylko w Warsza-
wie i na Śląsku, lecz również w Lublinie i Poznaniu. Program kursów 
ewoluował przez cały okres lat trzydziestych. Następowała stopniowa 
wymiana kadry kierowniczej, w końcu lat trzydziestych zdominowana 
przez młodych „doradców organizacyjnych”. Do końca 1938 roku zor-
ganizowano 74 cykle wykładów. W każdym z nich uczestniczyło od 30 
do 50 słuchaczy. Z czasem kursy uzupełniono trzysemestralnym Studium 
Naukowej Organizacji (por. Z działalności Instytutu Naukowej Organi-
zacji, 1932). Ostatnią, zapoczątkowaną tuż przed wojną inicjatywą, było 
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powołanie Wyższego Studium Naukowej Organizacji, szkoły utworzonej 
przez INOiK, kształcącej „organizatorów i kierowników wyższego typu” 
(Inauguracja Wyższego Studium Naukowej Organizacji, 1939, s. 33). 

Inicjatywa organizacji wykładów dla urzędników instytucji państwo-
wych i publicznych narodziła się pod koniec lat dwudziestych, gdy roz-
poczęła prace Komisja. Organizatorzy przygotowali następujący program 
zajęć:

– metoda porządkowania pracy biurowej w urzędach administracji 
publicznej (inż. S. Twardo) 

–  ogólne zasady naukowej organizacji (inż. J. Śmigielski)
– grafi czne metody badania i planowania pracy w urzędach admini-

stracji publicznej (inspektor K. Czarnecki) 
– nowoczesne metody biurowości w urzędach administracji publicz-

nej (inż. St. Tomaszewicz) 
– zasady klasyfi kacji dokumentów (dr J. Muszkowski) 
– technika legislacyjna (radca min. K. Dubiel) 
– zasady nowoczesnej archiwistyki (dr K. Konarski) 
– budżet i jego istota – technika przygotowania, realizacji i kontroli 

(dr M. Kałuski) 
– usuwanie strat i marnotrawstwa w administracji państwowej, ko-

munalnej i życiu publicznym (inż. J. Śmigielski) 
– marnotrawstwo pracy i czasu w sądownictwie (dr E. Muszalski) 
– badanie czynnika ludzkiego (psychotechnika) (P. Macewicz) 
– demonstracja niektórych pomocniczych przyborów biurowych
(Z działalności Instytutu Naukowej Organizacji, 1929, s. 182).
Należy zwrócić uwagę na skupienie się na ukazaniu korzyści płyną-

cych z zastosowania metod naukowej organizacji, na usuwaniu marno-
trawstwa oraz zastosowaniu ich w pracach pomocniczych, niezmiernie 
ważnych dla funkcjonowania urzędów (archiwistyka, budżetowanie, or-
ganizacja pracy urzędów). W programie zajęć nie zabrakło także tego, 
co dla naukowej organizacji bardzo ważne – technik organizatorskich, 
wykresów, harmonogramów i urządzeń biurowych. Wśród wykładow-
ców spotykamy wyższych urzędników, praktyków, propagatorów nauko-
wej organizacji w administracji, autorów publikacji poświęconych tym 
zagadnieniom w „Przeglądzie Organizacji”. 

Podniesieniu umiejętności kierowników biur służyły w późniejszym 
czasie opracowania książkowe poświęcone organizacji biur, napisa-
ne przez propagatorów naukowej organizacji, należących do pokole-
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nia „doradców organizacyjnych”: Balińskiego (1932) i Barlińskiego 
(1932). O książce tego ostatniego napisano w recenzji opublikowanej 
w „Przeglądzie Organizacji”, że „jest [w niej – przyp. P.G] obfi tość ma-
teriału gotowego do konsumpcji” (Organizacja Biura, 1932). Wdrażaniu 
proponowanych przez propagatorów metod organizacji i ich efektom po-
święcone będą kolejne rozdziały.



Rozdział  III

Co naukowa organizacja ma do zaoferowania 
administracji publicznej?

W pierwszym rozdziale zauważyłem, że propagatorzy naukowej orga-
nizacji w Polsce pragnęli pokazać, iż zastosowanie metod naukowej or-
ganizacji stanowi szansę na usprawnienie administracji, a ponadto, że 
działania te odpowiadają nowym wyzwaniom zaangażowania obywatel-
skiego i patriotyzmu. W deklaracjach tych z pewnością było trochę gry, 
prób wpisania się w retoryką rządów pomajowych, o czym świadczy od-
woływanie się do słów Marszałka, ale też były one wyrazem kontynua-
cji tradycji inteligenckiej, zaangażowania, odpowiedzialności za naród, 
wypracowania rozwiązań służących interesowi państwa. Stanowiły wpi-
sanie się w tradycję pozytywistycznej inteligencji z jej wiarą w postęp, 
szacunkiem dla wiedzy, uczonych czy inżynierów, którzy idee postępu 
realizowali, przyczyniając się do podniesienia poziomu cywilizacyjnego 
społeczeństwa. 

Propagatorzy naukowej organizacji w administracji publicznej mu-
sieli jednak liczyć się z innego typu barierami niż pionierzy tej nowej 
dziedziny wiedzy w innych obszarach praktyki społecznej. Kierownicy 
przedsiębiorstw przemysłowych zainteresowani nowymi rozwiązaniami, 
jakie dawała naukowa organizacja, musieli liczyć się z ograniczeniami 
wynikającymi ze stosunkowo niskiego poziomu zaawansowania proce-
sów industrializacji, ze znacznymi różnicami w poziomie zaawansowania 
technologicznego przedsiębiorstw, z poważnym udziałem obcego kapita-
łu oraz z odbiegającą od poziomu wyżej rozwiniętych społeczeństw kul-
turą pracy (por. Żarnowski, 1999). Wiązało się to także z przezwycięża-
niem oporów zarówno przedsiębiorców, właścicieli, jak i robotników we 
wdrażaniu nowych metod zarządzania. Poważnym atutem było jednak 
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wyzwanie związane z koniecznością tworzenia systemu gospodarczego 
kraju po I wojnie światowej, a także tradycja środowisk inżynierskich 
jeszcze z okresu zaborów, przekonanych, iż w sytuacji polskiej gospo-
darki zdominowanej przez obcy kapitał najważniejszym wkładem naro-
dowym jest praca i dlatego powinno się zmierzać do tego, aby była to 
praca wysoko kwalifi kowana, praca oparta na wiedzy. Takie przekonania 
inspirowały działania, które doprowadziły do utworzenia Akademii Gór-
niczej w Krakowie w 1919 roku (Górski, 1994). Ważnym kontekstem, 
który wpływał na działania propagatorów, był zarówno kryzys gospodar-
czy lat trzydziestych, jak i polityka gospodarcza państwa, co zaowoco-
wało aktywnością państwa w sferze gospodarki (Drozdowski, 1963; Kof-
man, 1992; Landau, Roszkowski, 1995). Do przedsiębiorstw, w których 
menedżerowie wprowadzali nowe metody organizacji i kierowania na-
leżały przedsiębiorstwa państwowe o wyższym poziomie technicznym, 
warsztaty kolejowe, kopalnie czy fabryki przemysłu maszynowego (por. 
Górski, 2005, s. 212–222). 

Sytuacja propagatorów naukowej organizacji w administracji pub-
licznej była zupełnie inna. Wspomniałem już o konieczności tworzenia 
struktur administracyjnych kraju z chwilą odzyskania niepodległości 
i o niskich kwalifi kacjach urzędników. To jednak stanowiło wyzwanie, 
które zostało podjęte przez propagatorów. Ważny kontekst dla podejmo-
wanych działań stanowił silny wpływ polityki i polityków na admini-
strację oraz przywiązanie do oparcia pracy administracji na urzędnikach 
posiadających wykształcenie prawnicze. W tym rozdziale przedstawię 
argumentację za rozwiązaniami, które już w 1926 roku zaproponował 
B. Biegeleisen, zmierzającymi do wyodrębnienia obok działań składają-
cych się na administrowanie, równie jak one ważnych, działań organiza-
torskich wspierających administrowanie i decydujących o jakości pracy 
urzędów. W latach dwudziestych autorzy podejmujący ten temat wska-
zywali na obszar decydujący o sprawności pracy urzędu. Wynikało to 
z podkreślania doniosłości najważniejszego kryterium wprowadzonego 
przez naukową organizację – efektywności. Naukowa organizacja ofero-
wała zarówno narzędzia analizy procesów pracy organizacji i kierowania 
nią, jak i sposoby osiągania pożądanych efektów. 

Strategia propagatorów zastosowania rozwiązań naukowej organizacji 
w administracji publicznej wiązała się z przekonaniem o wartości innego 
spojrzenia na administrację. Jak pokazał B. Biegeleisen, na zadania stoją-
ce przed urzędami można spojrzeć z perspektywy administrowania sku-
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pionego na przestrzeganiu obowiązujących przepisów, ale także organi-
zowania, czyli podejmowania działań pozwalających na efektywne reali-
zowanie zadań nałożonych na administrację jako całość i na poszczególne 
urzędy. Argumentacja propagatorów i podejmowane przez nich działania 
szły w kierunku wykazania, iż obie perspektywy i związane z nimi dzia-
łania są istotne z punktu widzenia realizacji zadań spoczywających na 
administracji publicznej, a ponadto, że rozwiązania proponowane przez 
naukową organizację nie kwestionują ważności administrowania, a osoby 
wdrażające w życie metody pracy oparte na zasadach naukowej organi-
zacji nie roszczą sobie pretensji do posiadania władzy, a ponadto – że 
sprawna organizacja w stosunku do administrowania pełni rolę służebną 
i pomaga ona wypracować najefektywniejsze rozwiązania dla organizacji 
pracy urzędów i realizacji nakładanych na nie zadań. 

W publikacjach propagatorów i w podejmowanych przez nich dzia-
łaniach na plan pierwszy wysuwa się spojrzenie na urząd jako organiza-
cję, w której dzięki ludziom i ich pracy osiąga się pewien założony cel. 
To „naukowe” podejście pozwalało zwrócić uwagę na to, jak praca ta 
jest zorganizowana i jak przygotowani są do niej pracownicy. Taka pra-
ca może być oceniana z punktu widzenia efektu, na który zwraca uwagę 
administrator i do którego prowadzi np.: podjęcie decyzji (prawnej, urzę-
dowej) w jakiejś konkretnej sprawie i kontrola tej decyzji pod względem 
formalnym i merytorycznym – ale także w kontekście takich kryteriów 
jak czas i koszty pracy. Wyróżniając ten aspekt działalności urzędów, 
B. Biegeleisen zwrócił uwagę, iż nieczęsto umiejętności dobrego ad-
ministratora i organizatora idą w parze, dlatego celowe dla sprawnego 
działania urzędów jest wyodrębnienie tej drugiej funkcji i powierzenie 
jej specjalistom. 

Propagatorzy naukowej organizacji musieli odnieść się do obaw 
i zarzutów urzędników wskazujących na twórczy wymiar ich pracy 
i trudności w ujęciu jej w inne kategorie niż prawne czy etyczne (Sissle, 
1927). Urzędnicy państwowi byli niezadowoleni z polityki personalnej 
prowadzonej w urzędach. Szczególnie ze względu na wpływy polityków 
i organizację biur personalnych traktowali je jako „wynalazki współczes-
nej naukowej administracji”, które przysparzały dodatkowej pracy, nie 
eliminując personalnych patologii, nepotyzmu i kumoterstwa (BP, 1936; 
Jądro zła 8/36). Z kolei propagatorzy opierający się na założeniach doty-
czących pracy sformułowanych przez Taylora, Gantta, czy Adamieckiego 
– wskazywali, iż w organizacji, jaką jest urząd, można wyróżnić wiele 
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czynności, szczególnie tych, które są związane z przyjmowaniem spraw, 
ich rejestrowaniem, przechowywaniem i wydawaniem decyzji petentom, 
które z powodzeniem mogą być usprawniane wedle zasad naukowej or-
ganizacji. Ten aspekt pracy urzędów z perspektywy naukowej organizacji 
jasno przedstawił Twardo: 

W płaszczyźnie organizacji pracy, każda sprawa przepływająca przez urzędy 
może być traktowana analogicznie do materiału surowego, z którego fabryka wy-
twarza przedmiot użytkowy (Twardo, 1928, s. 217). 

Wojewoda warszawski w swoim wywodzie pokazuje, jak „sprawa” 
w urzędzie, niczym przedmiot w fabryce, zostaje przekształcona, oczy-
wiście z uwzględnieniem „podstaw prawnych”, „interesu publicznego” 
i „interesanta, tj. nadawcy i odbiorcy sprawy” (tamże, s. 217). Twardo 
uważa, iż „sposób przekształcania sprawy w urzędzie” można zapro-
jektować. W projektowaniu tym proponuje uwzględnienie następują-
cych elementów: sprawa, człowiek, metoda, przeszkoda i środki zwal-
czania. Wiele uwagi – zgodnie ze wskazówkami naukowej organizacji 
– poświęca autor czynnikowi ludzkiemu, czyli odpowiedniemu doborowi 
i przygotowaniu urzędników uczestniczących w procesie „przekształca-
nia sprawy”. W charakterystyce cech przydatnych do pracy w urzędzie 
autor wskazuje na cechy psychiczne, na które zwracała uwagę ówczesna 
psychotechnika, np. stopień nerwowości, umiejętność koncentracji, pa-
mięć, szybkość orientacji, umiejętność podejmowania decyzji oraz cechy, 
na które tradycyjnie zwracali uwagę urzędnicy wskazujący na społeczną 
ważność swojej pracy, np. przygotowanie do pełnionych czynności, po-
czucie sprawiedliwości, inicjatywa czy uspołecznienie, czyli osobiste za-
angażowanie w pracę, myślenie w kategoriach państwowych. Do powyż-
szych czynników dochodziły te, którym znaczenie przypisywała nauko-
wa organizacja: stworzenie odpowiednich warunków pracy i umiejętność 
jej organizacji. 

Kryterium dobrej, sprawnej organizacji w urzędzie jest czas. Twar-
do przypomina, iż naukowa organizacja wypracowała techniki pomocne 
w projektowaniu takiej organizacji pracy. Należały do nich „harmono-
gramy Adamieckiego” czy „wykresy Gantta” pozwalające na zaprojek-
towanie przebiegu czynności w urzędzie. Z czasem zaczęto propagować 
także terminarze biurowe jako bardzo przydatne w codziennej pracy 
kierowników. Jadwiga Tomaszewska krótki tekst poświęcony tym narzę-
dziom pomocnym w pracy menedżera rozpoczyna od uwag dotyczących 
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znaczenia terminowości zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 
Autorka zwraca uwagę na estetykę i poręczność terminarzy i kalendarzy. 
Umożliwiają one synchronizację i harmonizację czynności pracowników 
współpracujących ze sobą. Polecając korzystanie z takich narzędzi, To-
maszewska zauważa, iż 

[p]oczątkowo „Mnemon” przyjęty był przez urzędników Instytutu [Naukowej Or-
ganizacji – przyp. P.G.] obojętnie, a nawet z pewnym niedowierzaniem. Obecnie 
jednak, po wykazaniu licznych dowodów swojej sprawności terminarz ten stał się 
w biurze niezastapiony. (...) Świadomość, że we właściwym czasie sprawa bę-
dzie urzędnikowi przypomniana, wprowadza do jego pracy tak pożądany spokój 
i równowagę (Tomaszewska, 1932, s. 86).

Kolejnym, istotnym kryterium oceny organizacji pracy w urzędzie 
były koszty. Starano się, podobnie jak w przemyśle, zidentyfi kować źród-
ła marnotrawstwa i ograniczać je. Już w 1926 roku jedną z pierwszych 
wydanych przez Instytut Naukowej Organizacji publikacji było tłuma-
czenie Waste in Industry, a tym samym zapoznanie polskiego czytelnika 
z osiągnięciami amerykańskiej Komisji Hoovera. Inicjatywa ta została 
podjęta przez polskich inżynierów pracujących w przedsiębiorstwach 
branży chemicznej (Zamoyski, 1927). Zagadnienie to przewijało się 
w wielu publikacjach, a walka z marnotrawstwem należała do naczel-
nych haseł środowiska naukowej organizacji. W połowie lat trzydziestych 
osobną publikację poświęconą eliminowaniu tego zjawiska w biurowości 
poświęcił Barliński (1936b). Autor nie ograniczył się do wskazania ob-
szarów marnotrawstwa w postaci czasu, energii, przestrzeni i materiałów, 
ale także zwrócił uwagę na przyczyny tego stanu rzeczy. W przypadku 
biur, gdzie znacznie większe znaczenie niż w produkcji przemysłowej 
ma czynnik ludzki, gdyż praca biurowa trudniej niż praca fi zyczna pod-
daje się kontroli – poważnym źródłem marnotrawstwa jest niewłaściwe 
gospodarowanie czynnikiem ludzkim i zła atmosfera w pracy, brak za-
ufania i życzliwości. Wzrost marnotrawstwa powoduje, iż efekty pracy 
są niższe, a w konsekwencji niższe są płace, co pogłębia poczucie nie-
zadowolenia i pogarsza atmosferę pracy. Propozycja ze strony naukowej 
organizacji szła w kierunku właściwej polityki personalnej, a zwłaszcza 
odpowiedniego doboru pracowników. Ponadto, w przypadku urzędów 
poważnym niebezpieczeństwem był protekcjonizm, nepotyzm i wpływy 
czynników politycznych. Dlatego – zdaniem autora – „[t]am gdzie ist-
nieje pełne zrozumienie rzeczowego traktowania gospodarki personalnej, 
gdzie umiano dostatecznie opancerzyć się przed inwazją bezmyślnych 
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protekcji – istnieją warunki sprzyjające do starannego i systematycznego 
kontrolowania doboru personalnego” (tamże, s. 261).

W latach trzydziestych rozpatrywano wprawdzie przyczyny marno-
trawstwa, ale najwięcej uwagi poświęcano wdrażaniu zasad rachunkowo-
ści i przygotowywaniu budżetu. Propagatorzy naukowej organizacji ope-
rowali wizją organizacji jako pewnego funkcjonalnego systemu, w którym 
wszystkie elementy są ważne, gdyż odpowiadają za realizację specjali-
stycznych funkcji. Jednak w praktyce wielu specjalistów wyrażało opinie 
o niedocenianiu w organizacji zadań realizowanych przez pewne jej dzia-
ły. Do takich działów należała rachunkowość. Cezary Łagiewski skarżył 
się, że „buchalteria” traktowana jest po macoszemu, że stawia się przed 
tym działem wysokie wymagania, zapewniając równocześnie niewystar-
czające środki. Wskazując na znaczenie tego działu dla funkcjonowania 
całości organizacji, autor ten podkreślał konieczność powiązania orga-
nizacji rachunkowości z planowaniem fi nansowym i sprawozdawczością 
(Łagiewski, 1932, s. 224). Oznaczało to, iż podobnie jak w przypadku in-
nych działów, organizacja rachunkowości musi wspierać się zarówno na 
przejrzystym powiązaniu jej z innymi funkcjami zarządzania i działami 
organizacji, jak i na umiejętnym stosowaniu metod księgowości, zwłasz-
cza, że przed rachunkowością stawiano wymagania dotyczące szybkiego 
informowania o aktualnym stanie fi nansów i realizacji budżetu. 

Skupiając się na zagadnieniach szczegółowych, autorzy publikacji po-
święconych rachunkowości, dostarczali praktycznych metod wykorzysty-
wanych w księgowości. Maria Gałecka dzieliła się z czytelnikami swoi-
mi doświadczeniami w prowadzeniu księgowości w Instytucie Naukowej 
Organizacji. Prowadząc samodzielnie księgowość „instytucji dość dużej 
i o wyjątkowo różnorodnym zakresie działania”, korzystając z kartoteki 
»Inodex« i maszyny do liczenia systemu »Dalton«, była w stanie na bie-
żąco dostarczyć informacji o stanie gotówki w kasie i w banku (Gałecka, 
1932, s. 34). Trzeba pamiętać, iż w tym czasie księgowi byli przyzwycza-
jeni do sporządzania bilansu i podawania informacji o fi nansowych wy-
nikach prowadzonej działalności raz w roku. O procesie profesjonalizacji 
zawodu księgowego świadczą pojawiające się specjalistyczne publikacje 
i reakcja czytelników. W jednym z numerów „Przeglądu Organizacji”, 
w dziale „Organizacja Biura”, Józef B. Marszałek, wykładowca na Stu-
dium Naukowej Organizacji przedstawił opracowaną przez siebie metodę 
grafi czną służącą analizie i czytaniu bilansów, nazwaną „bilansogramem” 
(Marszałek, 1932). W numerze 6. tego czasopisma polemizował z nim 
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A. Natanek, absolwent Wyższej Szkoły Handlowej. Prezentując własne 
rozwiązanie, pisał 

[n]ie twierdzę, iżby mój pomysł był lepszy od podanych wcześniej, jednakże ma 
on pewną zaletę, których tamte nie posiadają, a mianowicie ściśle wartościom 
bezwzględnym odpowiadającą powierzchnię, wskutek czego wzrokowo łatwiej 
różnice uchwycić (Natanek, 1932, s. 253).

Uwaga ta ukazuje sposób myślenia autora, kryteria oceny rozwiązań 
uważanych za ważne, to, że obok poręczności w odniesieniu do narzędzi 
pozwalających operować rzeczami pojawia się poręczność w odniesieniu 
do operowania informacjami. 

Budżet, planowanie budżetu i zarządzanie budżetowe wkroczyły w la-
tach trzydziestych w obszar państwa i administracji publicznej, a więc 
w ten obszar, w którym istotną rolę odgrywała polityka. Propagatorzy 
naukowej organizacji podkreślali apolityczność swojego stanowiska. 
Początkowo oznaczało to skupienie się na poszukiwaniu optymalnych, 
efektywnych sposobów realizacji wyznaczonych celów, ale podjęcie za-
gadnień zarządzania budżetowego prowadziło niektórych do stwierdze-
nia, że „[w] dziedzinie gospodarczej nie może być różnych metod zarzą-
dzania: prawicowych, lewicowych, centrolewowych itd. Lecz jest tylko 
jedna, mianowicie naukowe kierownictwo” (Mileski, 1932a, s. 68). Zda-
niem tego autora to właśnie wykorzystanie metod naukowej organizacji 
umożliwia prowadzenie racjonalnej polityki gospodarczej. Oznaczało 
to wzmocnienie pozycji władzy wykonawczej, zastąpienie urzędników 
ministerialnych sztabem doradców pozwalających skutecznie realizować 
politykę budżetową państwa. 

Jednak takie głosy należały do rzadkości. Większość autorów skupiała 
się na aspektach technicznych, na odpowiedzi na pytanie „jak”, na do-
starczaniu rozwiązań i argumentów przemawiających za ich wykorzysta-
niem. Propagatorzy naukowej organizacji byli świadomi, że zasoby fi nan-
sowe miast i przedsiębiorstw komunalnych, szczególnie w dobie kryzysu 
gospodarczego, są niewystarczające, dlatego tak ważne jest odpowiednie 
gospodarowanie nimi i umiejętne zarządzanie budżetem (por. Wojna-
rowicz, 1934). Planowanie budżetowe w gospodarce miasta wymagało 
poznania i oszacowania wpływów i wydatków. Mikołaj Omeljanowicz 
doradzał dokonanie podziału na wydatki stałe i niestałe oraz oszacowa-
nie nie tylko ich wysokości, ale również większości ewentualnych strat 
spowodowanych brakiem środków fi nansowych na pokrycie tychże strat. 
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Ponadto dla skutecznego planowania budżetowego autor ten za niezbęd-
ną uważał dobrze zorganizowaną rachunkowość i kontrolę budżetową. 

W tym wypadku – pisał – nieocenione wprost usługi mogą okazać wykresy Gantt’a, 
gdyż zaoszczędzą kierownikom fi nansowym czas zużywany na żmudne przeglą-
danie kolumn cyfr w raportach kasowych i wszelkiego rodzaju sprawozdaniach, 
dając nadto możliwość natychmiastowego stwierdzenia odchyleń powstałych przy 
wykonywaniu planu; przy zastosowaniu zaś odpowiednich symbolów z łatwością 
będzie można stwierdzić również przyczyny tych odchyleń, a w konsekwencji za-
stosować właściwe środki zaradcze (Omeljanowicz, 1935, s. 95). 

Z kolei Marian Kałuski proponował korzystanie w organizacji rachun-
kowości materiałowej w administracji publicznej z doświadczeń dużych 
przedsiębiorstw prywatnych (Kałuski, 1934). Odpowiednio prowadzona 
rachunkowość materiałowa pozwala na racjonalną gospodarkę materia-
łową, planowanie zakupów, kontrolę posiadanych zapasów i ich wartość. 
Kałuski wskazywał na konieczność powiązania rachunkowości materia-
łowej z całością organizacji administracji publicznej. Autor ten uważał, 
że rozwiązania muszą uwzględniać następujące kryteria: prostotę, ści-
słość, przejrzystość zapisów i aktualność rachunkowości. Rachunkowość 
materiałowa miała dostarczać informacji istotnych do zarządzania, miała 
służyć nie tylko sprawozdawczości, ale przede wszystkim usprawniać 
gospodarkę materiałową państwa. Dlatego Kałuski proponował uprosz-
czenie procedur dokonywania zakupów, opierając je równocześnie na 
normach dotyczących zużycia materiałów, co pozwalało na powiązanie 
zakupów i rachunkowości z kontrolą budżetową. Organizacja rachun-
kowości materiałowej w administracji publicznej miała wykorzystywać 
schematy obrotów materiałowych, odpowiednie kartoteki przychodów 
i rozchodów oraz wzory sprawozdań uwzględniające klasyfi kacje mate-
riałów. Zdaniem autora, działania oparte na takich zasadach gwarantują 
oszczędność pracy związanej zarówno z dokonywaniem zakupów, jak 
i ze sprawozdawczością. Dla jednostek nadrzędnych tak przygotowane 
sprawozdania stanowią narzędzia kontroli i dostarczają informacji po-
zwalających na podejmowanie działań korygujących. Kałuski, jak przy-
stało na propagatora naukowej organizacji, podkreśla, że organizator musi 
respektować racjonalne zasady na etapie projektowania rozwiązań oraz 
to, że opracowane rozwiązania muszą być wykonalne (tamże, s. 160)

Przedstawione powyżej propozycje doskonale ilustrują zasady wy-
znawane przez propagatorów naukowej organizacji, tzn. traktowanie or-
ganizacji jako systemu powiązanych ze sobą elementów i działań oraz 
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wdrożenie racjonalnych zasad do rozwiązywania problemu i projektowa-
nia działań. Działania wsparte były na planowaniu, wypracowaniu mode-
lowych rozwiązań, realizacji przez odpowiednio do tego przygotowanych 
pracowników oraz na kontroli. Opracowany system musiał być prosty, 
musiał dostarczać informacji pozwalających na kontrolę zgodności dzia-
łań i uzyskanych efektów z założeniami i na ewentualne podejmowanie 
działań korygujących. Cel ten mógł zostać osiągnięty dzięki wprowadze-
niu normalizacji oraz standaryzacji procedur.

W takiej formalizacji struktur organizacyjnych pomocna była umiejęt-
ność opracowania instrukcji. Zgodnie z zasadami naukowej organizacji 
kompetencja ta należała do menedżerów, lecz nie wszyscy zajmujący sta-
nowiska kierownicze – jak zauważali propagatorzy naukowej organizacji 
– są do tego odpowiednio przygotowani. Udzielający rad w tej sprawie 
Barliński, krytykował niewłaściwą formę wielu instrukcji. Autor ten za-
uważał, że instrukcje „odznaczają się nadmiernym gadulstwem”, podczas 
gdy ich język powinien przypominać rozkaz, powinien być precyzyjny, 
oszczędny w słowach i zrozumiały dla wykonawcy. Innym mankamen-
tem instrukcji, zdaniem Barlińskiego, był niewłaściwy opis czynności, 
a wreszcie trzecim, poważnym błędem, jaki dostrzegał autor w pracy pol-
skich biur, była organizacja pracy nad redagowaniem owych instrukcji. 

Obserwowałem niejednokrotnie komisyjne narady nad układaniem instrukcji 
biurowych i odnosiłem niekiedy wrażenie, że odbywa się zbiorowe redagowanie 
artykułu do „Przeglądu Organizacji”, a nie formułowanie obowiązujących prze-
pisów (Barliński, 1933, s. 106). 

Obok instrukcji ważną rolę w organizacji urzędów pełnią druki i for-
mularze. Podobnie jak w przypadku instrukcji, w uwagach propagato-
rów naukowej organizacji dotyczących druków również ujawnia się ich 
sposób myślenia o organizacji. Rozważano zagadnienie czasu i kosztów, 
przekonywano o zaletach płynących z normalizacji i – odwołując się do 
naukowego podejścia do zagadnienia formularzy i druków – propono-
wano wyodrębnienie w strukturze urzędów komórki, której zadaniem 
byłoby opracowywanie wzorów druków i formularzy dla całego urzędu. 
E.J. Czerniawski, autor artykułu poświęconego normalizacji druków, nie 
ogranicza się do wskazania korzyści, jakie funkcjonowaniu urzędów daje 
normalizacja druków, podkreślając, iż pracy tej należy nadać odpowied-
nią rangę zarówno przez odpowiedni dobór pracowników, jak i przez na-
danie odpowiedniego statusu kierownikowi działu normalizacji druków, 
a także przez zainteresowanie tymi pracami naczelnego kierownictwa 
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organizacji. Autor wypowiada następującą uwagę dotyczącą doboru pra-
cowników odpowiedzialnych za normalizację druków: 

(...) niezmiernie ważne jest dla zagadnienia normalizacji i racjonalizacji druków 
oraz dla pracy biurowej, ażeby oddawać zagadnienie to w ręce poważnych i zna-
jących przedmiot pracowników. (...) Do pracy tej powinni być brani tacy, którzy 
okazują dla niej żywsze zainteresowanie i zamiłowanie i nie zrażają się ani trud-
nościami, ani lekceważeniem ze strony otoczenia (Czerniawski, 1936, s. 230). 

Świadczy ona o trudności we wdrażaniu naukowych metod organi-
zacji, zwłaszcza jeśli dotyczy zagadnień szczegółowych, z pozoru drob-
nych, które jednak – w przekonaniu propagatorów omawianej metody – 
mają istotne znaczenie dla funkcjonowania organizacji i efektywności jej 
pracy. Trudności te wzrastały, gdy osobami wdrażającymi innowacje byli 
kierownicy i specjaliści niezajmujący najwyższych pozycji w strukturze 
organizacyjnej. 

W organizacji pracy urzędów wedle zasad naukowej organizacji 
wzrastała również rola pracowników. Analiza pracy urzędniczej ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na „przebieg spraw” i dostosowanie struktur 
organizacyjnych, podziału zadań, a nawet projektowania sposobów wy-
konywania czynności pomocniczych – godziła w dotychczasowe wyob-
rażenia o pracy urzędników i mogła być postrzegana jako zagrożenie dla 
ich pozycji zawodowej. Urzędnicy wskazywali na znaczenie takich kry-
teriów oceny swojej pracy, jak „załatwianie sprawy” z uwzględnieniem 
„podstaw prawnych”, „interesu publicznego” i „interesanta”, podkreśla-
jąc również znaczenie kultury osobistej urzędnika. W sytuacji, gdy więk-
szość petentów postrzegana była jako ludzie o niskim poziomie wiedzy 
niepozwalającej na zrozumienie zasad funkcjonowania prawa czy orga-
nizacji urzędów, powszechne było przekonanie o pracy urzędnika jako 
zajęciu „niszczącym nerwy”. Propagatorzy naukowej organizacji w ad-
ministracji publicznej akceptowali opinię o wyczerpującym charakterze 
pracy urzędników i podkreślali, jak Twardo, iż zmiany w organizacji pra-
cy nie mogą wzmacniać stresu i niezadowolenia urzędników, gdyż od-
biłoby się to na funkcjonowaniu urzędów państwowych, a tym samym 
– państwa. Autor ten wskazywał na granice, jakich w organizacji pracy 
urzędów przekraczać nie należy. Organizacja pracy prowadząca do efek-
tywności i likwidacji marnotrawstwa nie powinna prowadzić do zaniku 
przyjacielskiej i życzliwej atmosfery w pracy, a właśnie takie zjawiska 
można było zaobserwować w fabrykach organizowanych wedle zasad 
proponowanych przez Taylora. Dlatego Twardo uważał, iż intensyfi kacja 
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pracy powinna pociągać obowiązek stworzenia urzędnikom możliwości 
wypoczynku umożliwiającego „współżycie czynnika obywatelskiego 
z urzędniczym”. Zdaniem autora jest to warunek „konieczny realizacji 
wyścigu pracy i zdobycia się przez urzędników na wysiłek twórczy” 
(Twardo, s. 221). Tak więc intensyfi kacja pracy będąca odpowiedzią na 
wezwanie Marszałka, musiała być równoważona odpowiednimi warun-
kami pracy i wypoczynku, co wynikało nie tylko z zasad naukowej or-
ganizacji, ale także z wyobrażeń o znaczeniu pracy urzędniczej dla pań-
stwa, stanowiąc tym samym zapewnienie, iż stosowanie zasad naukowej 
organizacji w administracji publicznej w żadnym razie nie ma prowadzić 
do obniżenia znaczenia i pozycji urzędnika zarówno w jego miejscu pra-
cy, jak i w społeczeństwie.

Rozważania dotyczące organizacji pracy w administracji publicznej 
prowokowały nie tylko do uwag o jej specyfi ce i pozycji zawodowej 
urzędników odmiennej niż ta, którą posiadali pracownicy umysłowi 
w przedsiębiorstwach komercyjnych. Podejmowanie działań wdrażania 
metod naukowej organizacji w administracji publicznej kierowało szcze-
gólną uwagę jej propagatorów na znaczenie czynnika ludzkiego. Dlate-
go już w rozważaniach poświęconych marnotrawstwu Barliński (1936b) 
wskazywał, iż jedną z jego przyczyn jest niewłaściwa struktura organiza-
cyjna, szczególnie w urzędach. Brak jasnego podziału zadań i kompeten-
cji, brak planu pracy i wadliwy obieg spraw petentów, a na dodatek złe 
gospodarowanie przestrzenią, nieumiejętność organizacji biur wspoma-
gających realizację zadań podstawowych, jak np. organizacja archiwów 
– stanowiły poważne źródło marnotrawstwa w pracy biur i urzędów. Na-
ukowa organizacja podsuwała pewne rozwiązania, lecz zastosować je 
mógł tylko odpowiednio przygotowany kierownik. 

Zdaniem Wojnarowicza, olbrzymią rolę odgrywa naczelne kierow-
nictwo, które tworzy strukturę organizacyjną, np. przedsiębiorstwa ko-
munalnego. O sprawności pracy umysłowej w takim przedsiębiorstwie 
decyduje „celowy wysiłek intelektu” – nie ilość, lecz jakość personelu 
administracyjnego (Wojnarowicz, 1935b, s. 263). W przypadku admini-
stracji państwowej czy przedsiębiorstw komunalnych, które zazwyczaj 
już istniały i odpowiadały za realizację wyznaczonych im zadań – należa-
ło przeprowadzić reorganizację. W odniesieniu do urzędów administracji 
publicznej propagatorzy omawianej koncepcji już w latach dwudziestych 
przestrzegali przed zmianami pozornymi, ograniczającymi się do zmian 
personalnych (por. Tissen, 1927a). Wojnarowicz wskazywał, iż zgodnie 
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z zaleceniami naukowej organizacji, dokonując reorganizacji pracy, nale-
ży przestrzegać określonych zasad.

Tak więc należy:
– zapoznać się z wykonywaną pracą;
– zaprojektować schemat organizacyjny;
– wyszczególnić czynności i ich podział na operacje;
– opracować sposoby wykonywania czynności (analiza, wykresy); 
– obiektywizować ich efekty za pomocą druków i instrukcji;
– dobrać ludzi i przeszkolić ich (por. Wojnarowicz, 1935b). 
Trzeba pamiętać, iż działo się to w okresie kryzysu gospodarczego, 

poważnych cięć budżetowych i poszukiwania oszczędności również 
w kosztach osobowych. Działania podejmowane przez Wojnarowicza 
miały na celu osiągnięcie optymalnego rezultatu nie tylko ekonomiczne-
go, ale przede wszystkim społecznego, gdyż podkreślał on, iż efektyw-
ność działania przedsiębiorstwa komunalnego przekłada się na zaspoko-
jenie potrzeb mieszkańców. Wyraził to następująco: 

W naszych warunkach wszelka praca organizacyjna jest bardzo niewdzięczna ze 
względu na nastrój społeczeństwa, które upatruje w naukowej organizacji przy-
czyny panującego bezrobocia i gotowe jest w rozpowszechnianiu nowych metod 
dopatrzeć się działania dla dalszego pogłębiania kryzysu. Rozumowanie to jest 
w Polsce bardzo popularne i jako nieskomplikowane trafi a do przekonania szero-
kich mas. Tymczasem jest ono z gruntu fałszywe. Nikt i nic nie wypaczy faktu, 
że usunięcie marnotrawstwa jest dobrodziejstwem społecznym. Przedsiębiorstwo 
wodno-kanalizacyjne w każdym mieście ma więcej prac do wykonania niż środ-
ków. Zwiększenie ilości wykonywanych robót przy tych samych środkach fi nan-
sowych jest bezspornie dobrodziejstwem społecznym, a przecież taki jest jedyny 
cel naukowej organizacji (Wojnarowicz, 1933b, s. 180). 

Zasady te wprowadzał w kierowanym przez siebie przedsiębiorstwie wo-
dociągowo-kanalizacyjnym w Toruniu. 

Uzupełnieniem dla tworzenia struktur organizacyjnych oraz opraco-
wania sposobów wykonywania czynności i szkolenia pracowników było 
tworzenie motywacyjnych systemów płacowych. Propagatorzy naukowej 
organizacji byli przeciwni redukcji płac pracowniczych. Uważali płace 
za główny, obok dobrej organizacji gwarantującej efektywne realizowa-
nie zadań, czynnik motywujący pracowników. Wielokrotnie podkreśla-
li, iż na wzroście wydajności pracy wynikającej z zastosowania nowych 
metod organizacji muszą korzystać pracownicy, w przeciwnym razie nie 
będą uczestniczyli we wprowadzanych zmianach (por. Rytel, 1924; Szy-
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mański, 1927; Noe, 1929). W odniesieniu do pracowników umysłowych 
zasadę tę postulował stosować Wojnarowicz (1935c). 

Istotnym dopełnieniem organizacji pracy była kontrola. Dotyczyła 
ona nie tylko kontroli wykonywanej pracy, jakości, terminowości, dy-
scypliny, ale także kontroli ilości etatów. W odniesieniu do pracowników 
umysłowych, podobnie jak w przypadku robotników, proponowano sto-
sować kartoteki personalne pracowników. Podobnie jak w przypadku in-
nych rozwiązań organizacyjnych postulowano, aby przyjęte rozwiązanie 
było przejrzyste i pozwalało na szybkie zdobywanie niezbędnych infor-
macji. Dlatego proponowano kartotekę zawierającą informacje dotyczą-
ce przydziału służbowego każdego pracownika, rodzaj umowy o pracę, 
kategorię pracownika, jego przynależność resortową i grupę zaszerego-
wania. Informacje takie pozwalały na kontrolę zatrudnienia i planowanie 
racjonalnych działań w przyszłości (Kartoteka personalna w urzędach 
państwowych, 1935). Oprócz kartoteki proponowano także wprowadze-
nie zegarów odnotowujących przyjście i wyjście pracowników z biura, 
a więc takie rozwiązanie, jakie stosowano w fabrykach. Podobnie jak 
w przypadku innych rozwiązań, zwracano uwagę na efektywność kontro-
li i stosunkowo niskie koszty urządzeń. Propagujący taką formę kontroli 
pracowników M. Dzięciołowski opisuje sposób, w jaki dane z zegarów 
przenosi się do kartotek pracowników, i dodaje: 

Badając koszt tego systemu, stwierdzić należy, że nie jest on wysoki, gdy będzie-
my mieli na uwadze, że czynności z nim związane wykonywać może pracownik 
o niewysokich kwalifi kacjach zawodowych i niewysokim wynagrodzeniu, a za-
stosowanie go, w przeciwieństwie do innych systemów, znacznie podnosi obo-
wiązkowość i dyscyplinę pracy (Dzięciołowski, 1932, s. 276). 

Wraz z postępującym procesem wdrażania naukowych metod do or-
ganizacji pracy urzędów, w „Przeglądzie Organizacji” przybywało pub-
likacji poświęconych coraz to innym aspektom pracy urzędów. Wyko-
rzystywano do tego nie tylko ogólne założenia naukowej organizacji, ale 
także rozwiązania szczegółowych problemów oraz opracowania wzorco-
wych czynności na podstawie doświadczeń administracji przemysłowej. 
W organizacji pracy urzędów postulowano wprowadzenie normalizacji, 
standaryzacji oraz powszechnego wykorzystania urządzeń biurowych 
i środków łączności (por. Twardo, 1927; Arct, 1928b; Punicki, 1928c, 
1928d; Jaźwiński, 1936c). W pracy urzędów najważniejszymi urządze-
niami były maszyny do pisania i liczenia oraz kartoteki pozwalające 
utrzymać porządek w dokumentacji. Argumentami przemawiającymi za 
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zastosowaniem proponowanych rozwiązań była wygoda i efektywność 
wyrażająca się przede wszystkim w skróceniu czasu potrzebnego na 
wykonanie danych czynności. Proponowano także „nowoczesne” meb-
le biurowe. Były to meble metalowe. O ich zaletach decydowała funk-
cjonalność, wygoda, trwałość i bezpieczeństwo (sejfy). W publikacjach 
wskazywano, iż uwzględnianie powyższych kryteriów oceny mebli oraz 
urządzeń biurowych przysparza korzyści zarówno ich producentom, jak 
i użytkownikom oraz całemu społeczeństwu, gdyż owocuje lepszą jakoś-
cią pracy i organizacji życia społecznego. Podobnie jak w innych pub-
likacjach, autor tej, poświęconej meblom biurowym, odwoływał się do 
przykładów z wysoko rozwiniętych społeczeństw, pisząc: „Mamy tego 
przykłady zagranicą, gdzie dopiero współpraca przemysłowców, kupców 
i kierowników biur z naukowemi organizacjami wydała świetne owoce” 
(O meblach metalowych, 1931, s. 407). 

Zwiększenie ilości spraw w urzędach rodziło problemy nadmiaru akt, 
wskutek czego kwestią palącą stało się ich segregowanie, rejestrowanie za 
pomocą odpowiednio wypracowanej metody (stąd nacisk na standaryza-
cję) i archiwizowanie, tak aby można było z łatwością je odszukać. Pracy 
registratury i archiwum poświęcono kilka publikacji zawierających szcze-
gółowe opisy czynności i zasad organizacyjnych usprawniających orga-
nizację pracy (Sławiński, 1931; Barliński, 1931b). Reorganizując prace 
registratury i archiwum, propagatorzy naukowej organizacji w biurowości 
byli świadomi konieczności pogodzenia dwóch wyzwań. Z jednej stro-
ny chodziło o uproszczenie czynności i likwidację czynności zbędnych, 
z drugiej – o zachowanie porządku dokumentów, szybkie do nich dotarcie 
i kontrolę pracy odpowiednich działów. Dlatego, podobnie jak w publika-
cjach poświęconych zagadnieniom praktycznym, autor, w tym przypadku 
inżynier Sławiński, wskazywał na konieczność przestrzegania następują-
cych zasad tworzenia takiego systemu ewidencji:

– musi być on łatwy w obsłudze nie tylko dla urzędnika prowadzą-
cego ewidencję, ale dla każdej osoby zaznajomionej z systemem; 

– musi dawać możliwość przejrzystej kontroli nad biegiem załatwia-
nych spraw; 

– powinien upraszczać sprawozdawczość; 
– nie powinien wymagać zatrudnienia dodatkowego personelu kan-

celaryjnego; 
– powinien ułatwiać utrzymanie porządku w archiwum. 
Pomocą w dobrej organizacji pracy archiwum były klasyfi kacje akt, 

wykorzystanie kolorów do ich oznaczenia, grafi czne zaznaczanie „za-
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łatwionych” akt, co umożliwiało szybką orientację w ilości spraw nie-
załatwionych zarówno dla referenta, jak i przełożonego. Zachwalając 
zaproponowane przez siebie rozwiązanie, autor zauważa, iż jest ono 
odpowiedzią na nowe procedury postępowania z aktami w administracji 
państwowej, uchwalone przez Radę Ministrów 24 sierpnia 1931 roku, 
i dodaje: „szybkie załatwienie sprawy jest równie ważne jak załatwienie 
jej w sposób właściwy pod względem rzeczowym”. Zaproponowane roz-
wiązanie pozwala w „(...) przejrzysty sposób załatwić sprawy i staje się 
dla kierownictwa niezmiernie cennem narzędziem, powodującem zwięk-
szenie tempa pracy” (tamże, s. 447). 

Tendencja do uproszczenia czynności biurowych zmierzała do wy-
korzystania pracowników o niższych kwalifi kacjach do wykonywania 
owych czynności, jak również do przerzucenia na interesantów części 
spośród najprostszych czynności, jak np.: wypełnianie wniosków na 
przygotowanych formularzach. 

[P]raca – pisał Muszalski – staje się łatwiejsza i tańsza – skoro bowiem za każdą 
czynność, każdy ruch normalny pracownika można przy tej sposobności z góry 
pobrać zwrot kosztów, i skoro czynnik ten można wyzyskać w wielu momen-
tach po prostu przez przerzucenie bezpośredniego spełnienia pewnych czynności 
z urzędnika płatnego na interesanta (oczywiście umiejącego dostatecznie czytać 
i pisać) (Muszalski, 1929, s. 85). 

W konsekwencji, wzrost ilości spraw, jakimi zajmowały się urzędy, sta-
nowił dodatkowy argument za stosowaniem metod naukowej organizacji. 
Z kolei stosowanie tych metod, podobnie jak w fabrykach, prowadziło do 
podziału na pracowników szeregowych wykonujących rutynowe czynno-
ści pomocnicze i na pracowników, których praca miała charakter twórczy 
i bardziej samodzielny, i do których należeli organizatorzy i urzędnicy. 

Wiele uwagi poświęcano pracy maszynistek i organizacji działów ma-
szynistek (Winnicki, 1929; Barliński, 1931, Omeljanowicz, 1932). Zwra-
cano uwagę na ich warunki pracy, oprzyrządowanie w postaci oświet-
lenia, podnóżków czy uchwytów, sprawiające, że ich praca mogła być 
mniej męcząca. Obowiązkom maszynistek poświęcano uwagę z kilku 
przyczyn. Po pierwsze, ten rodzaj pracy towarzyszył rozwojowi organi-
zacji i wzrostowi stopnia formalizacji stosunków zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz organizacji.

Wykorzystanie takiego urządzenia jakim była maszyna do pisania, 
wynaleziona w 1874 roku, umożliwiało wykonanie tego zadania, jak 
również stwarzało możliwości ekspansji formalizacji relacji oraz wywie-
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rało olbrzymi wpływ na sposób komunikacji i generowało wzrost ilości 
różnego rodzaju dokumentów. Po drugie, była to praca pomocnicza, wy-
konywana przez kobiety i opierająca się na relacji przełożony – podwład-
ny. Posiadanie osobistej maszynistki podnosiło rangę przełożonego, co 
powodowało, że wraz ze wzrostem ilościowym kadry kierowniczej wzra-
stało zapotrzebowanie na maszynistki. Często jednak wynikało ono głów-
nie ze względów prestiżowych, co było sprzeczne z tendencją naukowej 
organizacji zmierzającą do ograniczania kosztów. Dlatego propagowano 
koncentrację osób wykonujących te czynności w wyodrębnionych dzia-
łach i włączenie ich pracy w plan określający co, w jakiej kolejności i dla 
kogo przepisują. Ponieważ nie znane były jeszcze dyktafony, przepisy-
wano z rękopisów. To z kolei rodziło trzecią przyczynę zainteresowania 
naukowej organizacji pracą maszynistek. Otóż praca ta stwarzała okazję 
do podejmowania różnych działań zgodnych z zaleceniami naukowej or-
ganizacji i wyznaczania norm, wypracowania efektywnych metod pisa-
nia na „ślepo”, a także szkolenia i kontroli maszynistek. Omeljanowicz 
w tytule swojego artykułu używa określenia „badanie pracy maszyni-
stek”, który ma przywołać „naukowe” podejście do tego zagadnienia. To 
„naukowe badanie” polega na wykorzystaniu pomiaru, klasyfi kacji prac 
i przerw w pracy, techniki obliczania norm, zasady kontroli oraz anali-
zie odchyleń od wzorca. Kontrola miała służyć zarówno usprawnianiu 
organizacji pracy, jak i motywowaniu pracownic do wydajniejszej pra-
cy. W tym celu wykorzystywano grafi czne metody prezentacji wyników 
kontroli. Omeljanowicz tak zachwala tę metodę: 

[j]eżeli dane te [pochodzące z kontroli – przyp. P.G.] umieścimy na wykresie, to 
będziemy mogli z łatwością stwierdzić, która z maszynistek w danych warunkach 
jest pożyteczniejsza dla instytucji, przyczem może się zdarzyć, że ze względu na 
stopień pilności za więcej pożądaną uznana będzie maszynistka, której norma 
będzie niższa, zwłaszcza w tych wypadkach, kiedy norma ta nieznacznie odbiega 
od norm innych maszynistek (Omeljanowicz, 1932, s. 291). 

W publikacji tej autor jednoznacznie wskazuje na kryteria, które po-
winny być brane pod uwagę przy ocenianiu metod organizacji pracy, de-
cydujących o osiąganych korzyściach. W przypadku organizacji pracy 
maszynistek są to: czas, prostota i wydajność. Jeśli wspomina się o za-
dowoleniu z pracy wykonywanej przy użyciu owych metod, to wynika 
to z aprobowania przez pracowników proponowanych rozwiązań jako ta-
kich rozwiązań, które umożliwiają wykonanie pracy dokładniej, szybciej 
i tym samym wydajniej. 
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W ciągu 10 lat, od połowy lat dwudziestych do połowy lat trzy-
dziestych, propagatorzy naukowej organizacji znacznie przyczynili się 
do stworzenia nowego instrumentarium organizacji pracy w urzędach 
i przedsiębiorstwach komunalnych. Zaczynając od wyróżnienia w pracy 
administracji publicznej aspektu organizacyjnego i od wyjaśnienia jego 
znaczenia dla sprawności administracji publicznej, swoje działania pod-
porządkowali dwóm celom: przedstawieniu stosownej argumentacji po-
przez ukazanie złożoności prac administracyjnych i wskazaniu na korzy-
ści, jakie daje stosowanie naukowych metod organizacyjnych oraz wy-
pracowaniu szczegółowych rozwiązań. Proponowane rozwiązania szły 
w takim samym kierunku, jak stosowanie metod naukowej organizacji 
w przemyśle i oznaczały skupienie się na czynnościach i działaniach, 
które dają się łatwo analizować, poddają się manipulacji i których efekty 
są mierzalne. Jednakże, o czym należy pamiętać, propagatorzy naukowej 
organizacji w administracji publicznej nie tracili z oczu całości organiza-
cji. W tym całościowym spojrzeniu dostrzegali także aspekty mierzalne, 
szczególnie te, które dotyczyły kosztów, realizacji i wykonania budżetu. 
Usprawnienia proponowane przez propagatorów były odpowiedzią na 
zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, na zwiększenie ilości spraw 
i zadań, jakim musiała podołać administracja, na ograniczenia budżeto-
we, szczególnie widoczne w czasach kryzysu gospodarczego lat trzy-
dziestych oraz na impuls techniczny zastosowania urządzeń usprawnia-
jących pracę biurową. Działania propagatorów zastosowania naukowej 
organizacji w administracji publicznej podporządkowane były przekona-
niu o skuteczności rozwiązań, jakie oferowała nowa dziedzina wiedzy, 
a także przekonaniu o konieczności podkreślania apolityczności propo-
nowanych rozwiązań, odżegnywania się od jakichkolwiek działań, które 
miałyby znamiona władzy. Propozycje naukowej organizacji wpisywały 
się w proces społeczny – przyczyniając się do jego połączenia – polegają-
cy na zmianie pozycji zawodowej osób zatrudnionych nie tylko w przed-
siębiorstwach, ale i w urzędach. Wzrost bowiem prac umysłowych, które 
w coraz większym stopniu miały charakter rutynowy i manipulacyjny 
o malejącym zakresie autonomii, godził w wyobrażenia i pozycje wielu 
osób pracujących w urzędach, którym prestiżu i powagi dodawał urząd, 
a nie charakter pracy. Z drugiej strony zmiany te rodziły nowe wyzwa-
nia wobec kadry kierowniczej. W przekonaniu propagatorów wiedza 
i rozwiązania, jakie proponowała naukowa organizacja, pozwalały tym 
wyzwaniom sprostać. 



Rozdział  IV

Środowisko naukowej organizacji wobec reform 
administracji państwowej 

Propagując zasady naukowej organizacji, zwłaszcza w okresie początko-
wym, w latach dwudziestych, kiedy podejmowane przez propagatorów 
działania zmierzały do wykazania korzyści płynących z zastosowania 
metod naukowej organizacji w administracji państwowej, w ich publi-
kacjach pojawiały się wypowiedzi krytyczne wobec organizacji pracy 
urzędów i w konsekwencji – urzędników. Co ciekawe, na co zwróciłem 
uwagę, odwołując się do opinii Miłosza, krytyczny stosunek do urzędni-
ków był w okresie międzywojennym zjawiskiem częstym. Dziś, patrząc 
z perspektywy czasu powiedzielibyśmy, iż decydowały o tym uwarun-
kowania kulturowe, dystans między urzędnikiem posiadającym władzę, 
a petentami zgłaszającymi się do urzędu „w sprawie”. Z pewnością na ten 
stan rzeczy wpływały szlacheckie tradycje, różnice między kulturą pań-
ską a chłopską i postrzeganie urzędników jako należących do warstwy 
pańskiej. Ten stan rzeczy nie ulegał zmianie mimo faktu, że międzywo-
jenni urzędnicy traktowali swą pracę jako służbę państwu. Propagatorzy 
naukowej organizacji w administracji publicznej dostrzegali to zjawisko, 
lecz byli przekonani, iż zła jakość pracy urzędów wynika przede wszyst-
kim ze złej organizacji pracy. Byli przekonani, iż usprawnienie owej or-
ganizacji dzięki proponowanym przez nich metodom przyczyni się do 
zmian w zachowaniach i stosunku urzędników nie tylko do pracy, ale 
również do petentów. Oczywiście ten pierwszy ruch, ta zmiana musiała 
zostać zainicjowana przez kierownictwo. 

Takie podejście widoczne jest w krytyce pracy polskich urzędów 
i urzędników. W organizacji pracy urzędów dostrzegano nadmierną cen-
tralizację, brak wyraźnie określonych kompetencji pracowników (Tissen, 
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1927a), traktowanie sprawozdawczości jako działalności wynikającej 
wyłącznie z przesłanek formalnych (Twardo, 1927a). Dlatego „[k]ażdy 
urzędnik pracuje z dnia na dzień w miarę potrzeby i według własnego ro-
zumienia. Nie ma mowy o ciągłej analizie czynności, o ich planowaniu, 
ani o kontroli na podstawie danych z pierwszych dwóch etapów” (Tissen, 
1927b, s. 18). Kazimierz Jabłowski krytykował brak inicjatywy pracow-
ników, niezrozumienie ich roli w urzędzie, urzędniczą rutynę i niechętny 
stosunek do interesantów (Jabłowski, 1927). 

Istotnym mankamentem w organizacji pracy urzędów, na co zwracali 
uwagę propagatorzy naukowej organizacji, był brak analizy i planowa-
nia oraz nadmierna kontrola. W sytuacji złego gospodarowania czasem 
oraz braku wyraźnego określenia zadań i kompetencji urzędników efekty 
pracy urzędów były niezadowalające, tym bardziej że obserwowano ten-
dencje do wzrostu spraw i zadań spoczywających na urzędach (Twardo, 
1928). 

Ewaryst Czarnecki w referacie zatytułowanym Metody naukowej or-
ganizacji w zastosowaniu do administracji publicznej i wygłoszonym 
podczas II Polskiego Zjazdu Naukowej Organizacji, podobnie jak Twar-
do, zwracał uwagę na niedomagania w organizacji pracy polskich urzę-
dów. Ponadto wskazywał na brak koordynacji oraz brak przywództwa 
w pracy urzędów. Podkreślał, iż nadmiar i skomplikowanie ustaw po-
wodują, że urzędnicy się w nich gubią i próbują zrzucić spoczywającą 
na nich odpowiedzialność. Tym samym ostrze krytyki dotyczy zarówno 
jakości prac legislacyjnych, jak i organizacji pracy urzędów. Krytyka wy-
mierzona w ustawodawców została przez autora lekko złagodzona, gdyż, 
stawiając zarzuty, autor równocześnie przedstawia usprawiedliwienie: 
ustawodawcy 

(...) ożywieni najczęściej jak najlepszymi intencjami, stoją z dala od życia i jego 
potrzeb w ciszy swych gabinetów, gdyż istotnie z dala od życia i jego potrzeb, 
w nawale codziennej pracy biurowej przygotowują projekty nowych przepisów 
bez należytego, a wszechstronnego zbadania przedmiotu i warunków, w jakich 
nowe ustawy po wejściu ich w życie stosowane będą, bez przeprowadzenia głę-
bokiej analizy zagadnienia nad którym debatują, słowem opracowują je powierz-
chownie (Czarnecki, 1929, s. 321). 

Nie trzeba dodawać, iż takie ujęcie zagadnienia stanowiło wstęp do 
przedstawienia oferty ze strony naukowej organizacji, projektowania roz-
wiązań organizacyjnych ułatwiających realizację ustaw i rozporządzeń. 
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W latach trzydziestych dyskusje prowadzone w środowisku naukowej 
organizacji dotyczyły bardziej ogólnych kwestii, mianowicie tworzenia 
sztabów specjalistów wspomagających prace administracji centralnej 
oraz zagadnień biurokracji. W tej pierwszej kwestii powraca temat ade-
kwatności rozwiązań wypracowanych w przedsiębiorstwach przemysło-
wych. Zdecydowanym zwolennikiem wykorzystania pracy administracji 
publicznej w zakresie rozwiązań wypracowanych w przedsiębiorstwach 
przemysłowych był Barliński, który zauważał, że „metody naukowego 
zarządzania, którym tak wiele zawdzięczają przedsiębiorstwa prywatne, 
powinny znaleźć niemniej poważne zastosowanie na terenie administra-
cji publicznej” (Barliński, 1934, s. 337). Swoje stanowisko uzasadniał, 
odwołując się do przekonania o uniwersalności praw formułowanych 
przez naukową organizację oraz zacierania się granic między charakte-
rem działalności prywatnej i publicznej, o czym jego zdaniem świadczył 
wzrost aktywności państwa w USA, Włoszech i Niemczech. Myśl tę 
rozwijał, przedkładając propozycję tworzenia sztabów cywilnych, jed-
nostek wspomagających organa administracji centralnej. Punkt wyjścia 
dla jego rozważań stanowiła konstatacja niewłaściwego komunikowania 
i w konsekwencji niewłaściwego rozdziału uprawnień w administracji 
publicznej. Narastanie niezałatwionych spraw powoduje, iż zdezorien-
towany kierownik błędnie przydziela nieprzygotowanemu podwładnemu 
uprawnienia dotyczące podejmowania decyzji o organizacji pracy. Autor 
przedstawia szczeble drabiny hierarchicznej: dyrektor zleca zadanie na-
czelnikowi, naczelnik kierownikowi, kierownik referentowi, 

(...) i ostatecznie jakże często kancelista starostwa w Rypinie lub rachmistrz urzę-
du w Czortkowie musi być faktycznym organizatorem wykonywanych przez sie-
bie funkcji. Czy ma po temu należyte przygotowanie i dostateczne uzdolnienia 
– pyta retorycznie autor – ile marnotrawi czasu na odkrywanie dawno już odkry-
tych Ameryk, jak wygląda ta praca i potrzebne do niej narzędzia (zwłaszcza kre-
ślone odręcznie formularze) – nad tym nie sposób się zastanowić. Potem dopie-
ro następują inspekcje, lustracje, usterki, napomnienia oraz okólniki, okólniki... 
(Barliński, 1935, s. 3–4). 

Proponowanym rozwiązaniem jest powołanie „sztabów cywilnych”. 
Barliński opisuje zadania stojące przed sztabem ministra. Miały należeć 
do nich: opiniowanie projektów ustaw i dekretów pod kątem ich wykona-
nia praktycznego, wielostronne naświetlanie spraw, redagowanie projek-
tów pod względem poprawności, jasności, przejrzystości i jednoznaczne-
go rozumienia treści, układanie wzorów druków i formularzy, przygoto-
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wywanie instrukcji, szkolenie i ocena pracy ministerialnych urzędników, 
racjonalne kwalifi kowanie pracowników na stanowiska. Zdaniem Bar-
lińskiego, sztab powinien być niezależny od fachowych departamentów 
i bezpośrednio podległy ministrowi. W sztabach powinni pracować wy-
kwalifi kowani pracownicy, specjaliści, a nie „pracownicy od wszystkie-
go”. Ich działania powinny mieć charakter stały, a nie doraźny. Barliński 
podkreśla brak takich kadr i konieczność „jak najrychlejszego ich wy-
szkolenia”. Uważa, że w miarę potrzeby należałoby tworzyć analogiczne 
komórki w urzędach I instancji (por. także Barliński, 1936a). 

Analiza publikacji w „Przeglądzie Organizacji” nie pozwala odpo-
wiedzieć na pytanie, czy propozycja Barlińskiego została zrealizowa-
na. Publikacje świadczą raczej o podejmowaniu i realizowaniu działań 
w znacznie skromniejszym zakresie. Natomiast w sferze prowadzonych 
dyskusji o charakterze ogólnym pozostało zagadnienie biurokracji. 
W 1936 roku socjolog Czesław Znamierowski przedstawił referat zaty-
tułowany Biurokracja a społeczeństwo (Zebranie referatowo-dyskusyjne 
członków INOiK, 1936). Wychodząc od weberowskiej koncepcji biuro-
kracji, Znamierowski wskazywał, iż aparat biurokratyczny sam przez się 
nie jest biurokracją w znaczeniu pejoratywnym. O biurokratyzacji jako 
patologii biurokracji, należy – jego zdaniem – mówić, gdy układ kom-
petencji i odpowiedzialności poszczególnych urzędników jest wadliwy, 
gdyż „czynności się krzyżują, przeszkadzają sobie wzajemnie”, aparat 
urzędniczy pozbawiony jest zasadniczej myśli przenikającej wszystkich 
podwładnych oraz brak kontroli organów administracyjnych. 

Z chwilą gdy brak jasnej idei, lub gdy idea ta ginie – zauważa Znamierowski – za-
czyna się schorzenie organizmu państwa i aparatu urzędniczego. Ludzie przestają 
wiedzieć dlaczego wykonywają dane czynności i zaczyna się „ucieczka w papie-
ry”. Schorzenie to nazywamy biurokratyzmem (tamże, s. 70). 

Autor referatu przedstawił nie tylko objawy biurokratyzmu, lecz także 
jego przyczyny. Wskazywał na poczucie wyższości „kasty urzędniczej” 
wobec warstw niższych. Biurokratyzmowi towarzyszy nie tylko brak efek-
tywności działania, lecz także upowszechnienie zasad rekrutacji opartych 
na protekcjonizmie, czyli zasad sprzecznych z kryteriami merytoryczny-
mi. Wyobcowanie ze społeczeństwa nie pozwala dostrzec urzędnikom za-
trudnionym w takich instytucjach ważnych społecznie potrzeb. Kolejnym 
objawem takiej sytuacji jest przeświadczenie ciała urzędniczego, iż wie 
ono najlepiej, jak regulować stosunki społeczne i zaspokajać potrzeby, co 
skutkuje nadmiarem przepisów regulujących życie społeczne. 
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Wskazując na przyczyny takiego stanu rzeczy, autor Elity i demokra-
cji wskazywał w pierwszej kolejności na brak demokratycznych procedur 
kontroli aparatu administracyjnego. Brak demokratycznych procedur po-
woduje, że rządzący utwierdzają się w przekonaniu, iż do sprawowania 
władzy potrzebna jest sprawna represyjność, co rodzi pokusę i tendencję 
do nadużywania władzy. Znamierowski wskazywał również na skutki 
takiego systemu przejawiające się w zachowaniach obywateli polegają-
cych bądź to na omijaniu norm, bądź na ścisłym, ślepym ich przestrze-
ganiu, co w konsekwencji paraliżuje skuteczność działania administracji. 
Kolejnym skutkiem takiego stanu rzeczy jest rozrost machiny urzędni-
czej i zanikanie poczucia odpowiedzialności wśród urzędników, którzy 
nie odczuwają konsekwencji swoich działań i którzy nie czują się odpo-
wiedzialni za efekty swej pracy. W takiej sytuacji dochodzi również do 
wypaczenia intencji rozkazodawcy. 

Znamierowskiego ujęcie zjawiska biurokratyzmu, będącego patologią 
struktur organizacyjnych i pojawiającego się mimo podejmowania prób 
racjonalnej organizacji administracji państwowej, znacznie wykracza-
ło poza aparat pojęciowy i metody, z jakich korzystali przedstawiciele 
naukowej organizacji zgromadzeni na spotkaniu dyskusyjnym. Socjo-
log odwoływał się bowiem nie tylko do uwarunkowań organizacyjnych 
i psychologicznych, uwzględnianych przez słuchaczy, lecz również do 
zjawiska, które współczesna socjologia określiłaby za Mertonem mia-
nem „funkcji ukrytych”. Wskazując na możliwe środki zaradcze, Zna-
mierowski zwracał uwagę nie tylko na kontrolę administracji, lecz także 
na konieczność uwzględnienia opinii podwładnych na temat ich pracy 
i funkcjonowania urzędów. Tym samym, w uwzględnieniu czynnika 
ludzkiego w organizacji Znamierowski szedł dalej niż przedstawiciele 
naukowej organizacji, zwracał bowiem uwagę nie tyle na przekazywa-
nie podwładnym precyzyjnych dyrektyw działania, ile na komunikację 
zwrotną, wysłuchiwanie opinii podwładnych na temat funkcjonowania 
instytucji, w której pracują. 

Jeżeli pozwolimy się wypowiedzieć podwładnemu – pisał – jeżeli z całym sza-
cunkiem dla jego poglądów wysłuchamy go, będzie on z pewnością bardziej lo-
jalny niż wtedy, gdy stosunek jego do nas nacechowany będzie układną hipokry-
zją (tamże, s. 71). 

Taki bezpośredni kontakt przełożonego z podwładnym staje się ważny 
nie tylko dla kontroli pracy urzędu, lecz także dla poczucia sensu pracy 
będącego udziałem urzędnika i poczucia rzeczywistości, będącego udzia-
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łem przełożonego. Znamierowski dostrzegał zatem nie tylko konieczność 
pisemnego formułowania celów i procedur, lecz także konieczność wy-
pracowywania bardziej efektywnych sposobów komunikowania w insty-
tucji biurokratycznej. 

Znamierowski podkreślał kulturowe uwarunkowania biurokraty-
zmu w Polsce, niski poziom wykształcenia społeczeństwa, brak tradycji 
urzędniczej, która pozwoliłaby na uformowanie się etosu zawodowego 
urzędników państwowych. Znacznie szersze potraktowanie przezeń za-
gadnienia biurokracji prowadziło do konieczności uwzględnienia szer-
szego kontekstu politycznego i ustosunkowania się do zagadnień natury 
politycznej, organizacji państwa i sposobów sprawowania władzy przez 
sanację. 

Referat spotkał się z dobrym przyjęciem. W dyskusji przewijała się 
jednak myśl świadcząca o tym, że przedstawiciele środowisk organiza-
torskich pragnęliby reformować administrację bez udziału społeczeństwa, 
ograniczyć reorganizację do spraw technicznych i pozostawić jej wdro-
żenie kompetentnym specjalistom. Dyskutanci wskazywali na trudności 
w reformowaniu administracji, na niski poziom kultury społeczeństwa 
i lenistwo obywateli, wysokie oczekiwania wobec pracy urzędników 
i powszechne niezrozumienie zasad funkcjonowania administracji oraz 
brak zrozumienia dla wysiłku osób podejmujących trud usprawnienia ad-
ministracji, opierając ją na sprawdzonych naukowych metodach. Główna 
teza przewijająca się w dyskusji wskazywała na rozczarowanie propa-
gatorów naukowej organizacji w administracji publicznej. Wyrażali oni 
przekonanie, iż z jednej strony nawał obowiązków i coraz większe skom-
plikowanie struktury urzędów nie pozwalają urzędnikom na ogarnięcie 
całości i określenie swojej roli w dokonywaniu zmian, z drugiej zaś stro-
ny podkreślano, iż laicy utrudniają specjalistom przeprowadzenie zmian 
organizacyjnych. W swoich opiniach zwolennicy naukowej organizacji 
zgadzali się z prawnikami domagającymi się wyłączności na orzekanie 
o sposobach organizacji urzędów. Ilustracją takiego stanowiska może 
być wypowiedź prawnika, prof. Tadeusza Hilarowicza uczestniczącego 
w owym spotkaniu: 

Charakterystycznym jest również objawem, że chociaż laik nie miesza się do 
spraw technicznych, np. do czynności inżyniera lub montera, bo przyznaje, że 
się na nich nie zna, to natomiast każdy przyznaje sobie pełne kwalifi kacje do 
oceny i krytyki wszelkich czynności administracji publicznej, chociażby nie był 
w stanie zrozumieć ich potrzeby i celowości. Należy więc zwalczać rzeczywisty 
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biurokratyzm, ale unikać podciągania pod pojęcie biurokratyzmu tego, co należy 
do przyjętych i niezbędnych form porządnego urzędowania (tamże, s. 72). 

W dyskusji brak było natomiast refl eksji nad uwagami Znamierow-
skiego dotyczącymi ukrytych, lecz rzeczywistych konsekwencji funkcjo-
nowania urzędów, nieograniczających się do kwestii psychologicznych, 
identyfi kowanych przez przedstawicieli naukowej organizacji z animo-
zjami w stosunkach międzyludzkich czy z nieodpowiednim doborem 
pracowników, a dotyczących niewłaściwego komunikowania, konfl iktów 
interesów czy alienacji samej instytucji. Takie spojrzenie na zjawisko biu-
rokracji jest bliskie temu, jakie wiele lat później zaprezentował francuski 
socjolog Michel Crozier (por. Crozier, 1967). Dyskusja pokazywała, iż 
przyjęcie przez środowisko inżynierów pozytywistycznego paradygma-
tu nauki uniemożliwiało im zrozumienie zjawisk organizacyjnych, które 
są ściśle powiązane ze zjawiskami i procesami społecznymi, a które nie 
dają się łatwo wtłoczyć w przyjęte przez naukową organizację schematy 
przejęte z rozwiązań organizacyjnych proponowanych przez inżynierów. 
Równocześnie postawa tych inżynierów oddaje kształtujące się już wtedy 
podejście eksperckie, tzn. przekonanie, iż posiadanie wiedzy legitymizu-
je władzę w organizacji i daje prawo wyłączności nie tylko w zakresie 
dokonywania zmian organizacyjnych, ale także w zakresie określania 
kryteriów ich oceny. 

Zatem istotnym rozwiązaniem w walce z biurokratyzmem była w opi-
nii propagatorów naukowej organizacji odpowiednia polityka kadrowa, 
dobór na stanowiska osób przygotowanych do wprowadzania zmian, 
a także ocenianych z punktu widzenia osiąganych rezultatów. Wojnaro-
wicz uważał, że w przypadku przedsiębiorstw komunalnych niewystar-
czającym rozwiązaniem jest ich komercjalizacja. Podkreślał, że

[u]sprawnienie przedsiębiorstw miejskich da się osiągnąć jedynie poprzez ułoże-
nie i wprowadzenie w życie przepisów, uzależniających wynagrodzenie persone-
lu od osiągniętych wyników pracy (Wojnarowicz, 1935, s. 7). 

Podczas kolejnego spotkania dyskusyjnego organizowanego przez In-
stytut Naukowej Organizacji i Kierownictwa zaproszonym gościem był 
Stanisław Sasorski, który przedstawił referat poświęcony polityce perso-
nalnej w administracji publicznej (Sasorski, 1937). W głównej tezie swo-
jego referatu zwracał uwagę na specyfi kę pracy administracji publicznej: 

Prywatne warsztaty pracy mają prostsze i bardziej uchwytne cele, są oparte na 
działaniu motywu indywidualnej korzyści jednostki lub zespołu jednostek, na 
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których kapitałach opiera się byt tych warsztatów. Zespoły pracujące mają ogólne 
zadanie dostosowania się do celów, wynikających z założeń, dla których warszta-
ty pracy zostały powołane i wartość pracy tych jednostek może być łatwo kon-
trolowana skutkami, które są na ogół łatwo uchwytne i widoczne. Natomiast ad-
ministracja publiczna jest powołana do realizacji dobra publicznego w granicach 
prawem zakreślonych i zaspakajania indywidualnych potrzeb w takim zakresie, 
w jakim, w świetle ustalającego się porządku prawnego, te potrzeby są wyra-
zem dobra publicznego. Praca administracji publicznej jest przeto prowadzona 
w całkiem innej sferze pojęć i atmosferze moralnej, aniżeli praca w prywatnych 
warsztatach pracy. Działają inne motywy psychologiczne i czynniki moralne, sy-
stem powiązań zespołów pracujących jest bardziej skomplikowany, sprawdzia-
ny tej pracy są zupełnie odmienne i nie tak proste jak w gospodarce prywatnej. 
Przenoszenie w dziedzinę administracji publicznej środków używanych w gospo-
darce prywatnej i dających w niej korzystne wyniki, powoduje dezorganizację 
i rozkład. Oczywiście, nie przeczy to zastosowalności do administracji publicz-
nej pewnych ogólnych zasad, wypracowanych na podstawie obserwacji i badań 
przeprowadzonych w prywatnych warsztatach pracy, a dotyczących działania 
człowieka i organizacji jego pracy, niezależnie od celów, motywów i warunków 
działania (tamże, s. 229). 

Zatem Sasorski wskazywał na to, iż różnica między pracą urzędu ad-
ministracji publicznej a przedsiębiorstwem działającym na rynku wynika 
z wartości, jakim służą obie te instytucje, z motywacji pracowników oraz 
ze znacznie bardziej skomplikowanych powiązań nie tylko organizacyj-
nych, ale także, na co Sasorski wskazuje w innym miejscu, politycznych. 
W konsekwencji, argumenty te przywołuje Sasorski, wskazujac na ogra-
niczony zakres stosowania rozwiązań organizacyjnych w przedsiębior-
stwach prywatnych i konieczność ograniczenia się do „ogólnych zasad”. 

W określaniu wymagań stawianych urzędnikom Sasorski poprzestał 
na podkreśleniu znaczenia fachowości, co w środowisku urzędniczym 
w pierwszym rzędzie oznaczało przygotowanie prawnicze i administra-
cyjne. Związany z sanacją autor nie odnosił się krytycznie do związków 
administracji publicznej z polityką, uważał wręcz, że wpływ czynnika 
politycznego powoduje nie tylko to, że administracja w większym stop-
niu żyje problemami istotnymi dla społeczeństwa (pod warunkiem dobre-
go przełożenia problemów i oczekiwań społecznych na elity polityczne), 
lecz również powoduje zachwianie stabilności i porządku w pracy orga-
nów administracji publicznej. Dlatego obok fachowości Sasorski oczeki-
wał od urzędników lojalności. Nie znaczy to, że urzędnicy mieliby być 
zaangażowani politycznie. Wręcz przeciwnie, powinni być apolityczni, 
a wysoki poziom fachowości i lojalność wobec władzy ma gwarantować 
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właśnie niewywieranie nacisków politycznych na administrację. Sasorski 
uważał, że 

[j]eżeli administracja jest dobrze teoretycznie i praktycznie przygotowana i psy-
chicznie wyrobiona w stosunku do charakteru pracy urzędniczej, jeżeli są robione 
należyte wysiłki, aby ją dostosować do aktualnych zadań – może odpowiedzieć 
wymaganiom przy najwęższym zasięgu pierwiastka politycznego. Jeżeli tym wa-
runkom nie odpowiada – zasięg ten musi być znacznie głębszy i szerszy. Świad-
czy to jednak o brakach w strukturze administracji i zawsze jest niebezpieczne 
(tamże, s. 233).

 Sasorski wyraźnie wskazywał na to, iż nacisk polityczny na admi-
nistrację wynika z jej niedostatecznego poziomu fachowości, przygo-
towania praktycznego i braku odpowiednich cech charakteru. Tak więc 
najważniejszą kwestią w organizacji administracji publicznej staje się po-
lityka kadrowa. W przeciwieństwie jednak do Jaroszyńskiego, Sasorski 
uważał, że powinna być ona zdecentralizowana. Doboru powinny doko-
nywać osoby kierujące daną jednostką. 

Jednostki pracujące powinny mieć poczucie zależności od tych, którzy pracami 
kierują, nie tylko w pracy, ale również w ocenie jej wyników. (...) Im bardziej 
decyzja w sprawach personalnych jest odległa od warsztatu pracy, tym są większe 
możliwości poddawania się sugestiom płynącym z różnych przyczyn poza przy-
czynami związanymi z potrzebami warsztatu pracy (tamże, s. 235). 

Stanowisko Sasorskiego oddaje perspektywę, z jakiej sami urzędnicy 
patrzyli na organizację urzędów. Jakże jest ona daleka od perspektywy 
propagatorów naukowej organizacji, dla których sprawy personalne były 
analizowane obok innych nakreślonych przeze mnie wcześniej. 

Było to widoczne w dyskusji nad referatem Sasorskiego. Propagato-
rzy naukowej organizacji w administracji publicznej skupiali się na za-
gadnieniach bardziej szczegółowych i konkretnych, na przykład na za-
gadnieniach struktur organizacyjnych czy stylu kierowania, relacji mię-
dzy przełożonym a podwładnymi. Do referatu Sasorskiego nawiązywał 
również Wojnarowicz, podejmując często zagadnienia kosztów funkcjo-
nowania administracji. Autor ten podkreślał, iż inne są zasady fi nanso-
wania administracji i analizy kosztów w przypadku administracji, a inne 
w przypadku przedsiębiorstw. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo przynosi 
straty, przestaje ono istnieć, natomiast w przypadku administracji sprawa 
jest bardziej skomplikowana, gdyż fi nansowanie administracji uzależ-
nione jest od możliwości budżetu państwa. Nie oznacza to jednak, zda-
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niem Wojnarowicza, iż nie należy analizować kosztów funkcjonowania 
administracji, tym bardziej że nieefektywność wykorzystania środków 
budżetowych i marnotrawstwo oznacza w konsekwencji niższy poziom 
zaspokojenia potrzeb społecznych, np.: w dziedzinie opieki społecznej 
czy oświaty. Dlatego Wojnarowicz postulował korzystanie z rozwiązań 
organizacyjnych proponowanych przez naukową organizację, w szcze-
gólności decentralizację uprawnień, pobudzenie inicjatywy i odpowie-
dzialności personelu urzędniczego oraz odpowiedzialności urzędników 
za podejmowane decyzje, wypłacanie odszkodowań przyznanych przez 
sąd za szkody poniesione przez obywateli za złą pracę biurokracji (por. 
Usprawnienie administracji państwowej i samorządowej, 1937). 

W wypowiedziach kierującego przedsiębiorstwem komunalnym Woj-
narowicza można dostrzec inne niż zaobserwowane u inżynierów, propa-
gatorów naukowej organizacji pracujących w przedsiębiorstwach przemy-
słowych, potraktowanie podejścia do organizacji. Dostrzegając potrzebę 
reformowania administracji publicznej i przedsiębiorstw komunalnych 
oraz doceniając wartość rozwiązań, jakie dają metody naukowej organi-
zacji, autor ten miał świadomość odrębności i specyfi ki organizacji sek-
tora publicznego. Dlatego wysuwane przez niego propozycje rozwiązań 
uwzględniały tę specyfi kę, Wojnarowicz próbował bowiem łączyć analizy 
kosztów pozwalających na wzrost efektywności wykorzystania środków 
pochodzących z budżetu – z wprowadzeniem mechanizmów promujących 
zarówno innowacyjność kierowników, jak i ich odpowiedzialność przy 
jednoczesnym zastosowaniu takich rozwiązań płacowych, które umacnia-
łyby pożądane przez niego postawy. Z racji zajmowanego stanowiska dy-
rektora Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu, proponowane rozwiązania 
wdrażał na skalę kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa. 

Autorzy, podpisanych często jedynie inicjałami, zamieszczonych 
w dziale „Administracja Publiczna” „Przeglądu Organizacji” artykułów 
i materiałów o charakterze informacyjnym, wypowiadali się o podejmo-
wanych przez rząd i samorządy pracach organizacyjnych mających na 
celu usprawnienie administracji publicznej i przedsiębiorstw komunal-
nych. Były one wyrazem zarówno pomysłów i rozwiązań opartych na 
metodach naukowej organizacji, jak również oceny owych pomysłów 
i rozwiązań. Był to zatem wyraz aktywności środowiska, podejmowania 
działań mających wpływać na zmiany organizacyjne, a przede wszystkim 
na sposób myślenia o sprawach organizacyjnych w administracji publicz-
nej. Z racji drukowania tych wypowiedzi w czasopiśmie branżowym ich 
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wpływ był ograniczony, choć wprowadzenie w 1934 roku do czasopisma 
odrębnego działu pt. „Administracja Publiczna” świadczy o poszerzeniu 
kręgu odbiorców zawodowo zainteresowanych organizacją administracji 
państwowej. 

Najwięcej uwagi autorzy publikacji zamieszczonych w tym dziale 
poświęcali rozwiązaniom organizacyjnym i procedurom w urzędach pań-
stwowych. Chwalili te, które pozwoliły na osiąganie celów istotnych dla 
naukowej organizacji. Pozytywnie wypowiadali się o zmianach, które po-
legały na uproszczeniu procedur, przejrzystości przepisów, sprecyzowania 
odpowiedzialności osób podejmujących decyzje administracyjnie (Regu-
lamin Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1934; Ordynacja podatkowa, 
1934). Zmiany w ordynacji podatkowej komentowano następująco: 

Uznajemy słuszność tej reformy, która zrywa z nieracjonalnym podziałem odpo-
wiedzialności pomiędzy urzędników skarbowych i anonimowe ciała kolegialne; 
komisje szacunkowe więcej przynosiły szkody i zamętu niż przysparzały komu-
kolwiek korzyści, będąc raczej na terenie urzędów ekspozyturami ustosunkowa-
nych lub bardziej zapobiegliwych grup płatników (tamże, s. 357). 

Poświęcając wiele uwagi komentowaniu przepisów określających 
sposób wdrażania ustaw, autorzy pragnęli odpowiedzieć na pytanie o to, 
czy władze administracyjne są świadome, w jakich warunkach realizowa-
na jest dana ustawa i jakie są związane z tym koszty. Wszystko miało na 
celu odpowiednią organizację pracy urzędów. Jako przykład może posłu-
żyć publikacja poświęcona procedurom przekazywania pieniędzy z po-
datków samorządom (Dodatki samorządowe do podatków państwowych, 
1934; Uwagi o załatwianiu odwołań od wymiaru podatków, 1935). 

Uznając za podstawowe zadanie doradców organizacyjnych opra-
cowanie rozwiązań organizacyjnych jednostek wspomagających prace 
urzędów, propagatorzy naukowej organizacji wypowiadali się na temat 
przepisów określających zasady i normy dotyczące czynności technicz-
nych w administracji oraz opracowywanych regulaminów. Barliński 
z uznaniem wypowiadał się na temat takich ramowych przepisów do-
tyczących zasad technicznego postępowania z aktami w urzędach ad-
ministracji rządowej, a opracowanych przez Komisję dla Usprawnienia 
Administracji Publicznej powołaną przez Radę Ministrów. Autor ten za-
uważał, że oparte są one na zasadach naukowej organizacji, na badaniach 
oraz analizie doświadczeń z praktyki urzędów zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych. Uważał, że zapewniają one wysoki poziom techniki biu-
rowej polskich urzędów i że przyczyniają się do oszczędności. Z kolei, 
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wypowiadając swoją opinię na temat opracowanego przez Brożynę „Re-
gulaminu urzędowania w magistracie” w miastach liczących do 15 tys. 
mieszkańców, dla którego wzorem były regulaminy niemieckie, autor ten 
w publikacji zamieszczonej w „Przeglądzie Organizacji” zauważał: 

Omówiony wyżej regulamin nie może być, rzecz prosta, środkiem usuwającym 
wszelkie niedomagania strony administracyjnej magistratu, niemniej przeto daje 
pewne podstawy dla wypracowania przepisów dostosowanych do lokalnych wa-
runków. Przez odpowiednie zbadanie warunków pracy można niewątpliwie wiele 
jeszcze rzeczy we wspomnianym regulaminie uprościć i ulepszyć (Kronika, 1932, 
s. 174).

W wypowiedziach poświeconych rozwiązaniom ustawodawczym 
czy organizacyjnym w administracji publicznej dochodzi do głosu jesz-
cze jedna cecha charakterystyczna dla propagatorów naukowej organi-
zacji i ich ujęcia problemu kierowania organizacją. Wyraża się ona nie 
tylko w przekonaniu, iż najlepsze rozwiązanie może zostać osiągnięte 
przez specjalistów stosujących naukowe racjonalne procedury, ale tak-
że w przekonaniu, iż różnego rodzaju konsultacje społeczne, zwłaszcza 
ankiety, w których inni mogą wyrażać swoją opinię – są niepotrzebne. 
Niepotrzebne ze względu na marnotrawstwo czasu i ze względu na to, 
że ankietowani są pozbawieni odpowiednich kwalifi kacji pozwalają-
cych na podejmowanie racjonalnych decyzji. O takiej właśnie postawie 
wobec zmian w przedsiębiorstwach przemysłowych może świadczyć 
stosunek Instytutu Naukowej Organizacji do powołania Komisji An-
kietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, którą 
uważano za „pomysł socjalistów”. Nie wróżono jej sukcesów w przeko-
naniu, że skupienie w jej składzie „przedstawicieli dwóch ścierających 
się stron”, wywoła „bezużyteczne ścieranie się zdań i marnotrawstwo 
czasu i energii”(Komisja Ankietowa, 1927, s. 97). Podobne stanowisko 
zajmowano w odniesieniu do proponowanych reform ubezpieczeń spo-
łecznych. Zgadzając się, że przygotowanie reformy wymaga czasu, do-
dawano, iż szkoda tego czasu na „rozpatrywanie wyników bałamutnych 
plebiscytów i ankiet” i że  wymaga go przede wszystkim „(...) metodycz-
ne przeprowadzenie zamierzonej reformy z punktu widzenia techniczno-
-organizacyjnego” (Reforma ubezpieczeń, 1934, s. 358). Postulowano, by 
zamiast pytać pracowników o to „czy pożądane jest zmniejszenie składek 
na ubezpieczenie emerytalne i na wypadek pracy – kosztem obniżenia 
świadczeń emerytalnych i zasiłków na wypadek braku pracy?”, należy 
dążyć raczej do zmniejszenia wysokości składek kosztem uproszczenia 
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administracji, nie zaś wiązać to z obniżeniem świadczeń emerytalnych. 
Tym samym wyrażano przekonanie, iż satysfakcjonujące rozwiązanie 
wszelkich sporów i konfl iktów może zostać rozwiązane poprzez wypra-
cowanie przez specjalistów efektywnych rozwiązań. 

Za sposób obniżenia kosztów funkcjonowania administracji propa-
gatorzy naukowej organizacji w administracji publicznej nie uważali 
ograniczenia czasu pracy urzędników. Stąd ich krytyczny stosunek do 
postulatu Rady Naczelnej Unii Związków Pracowników Umysłowych 
głoszącego skrócenie czasu pracy i zwiększenie liczby zatrudnionych 
w urzędach. Propagatorzy omawianej koncepcji stwierdzali wprost, iż 
oznaczałoby to zmniejszenie i tak już niskich płac urzędniczych. Większa 
liczba pracowników oznacza zwiększenie wydatków ogólnoadministra-
cyjnych: ograniczenie nadliczbowych godzin pracy w urzędach powinno 
być związane ze zwiększeniem wydajności pracy w godzinach normal-
nych (O skrócenie czasu pracy w urzędach, 1936). 

W kwestiach zagadnień administracji publicznej propagatorzy na-
ukowej organizacji nie stali na stanowisku dogmatycznym, obstając przy 
wszelkich rozwiązaniach, które wydają się tańsze. Ciekawą tego ilustrację 
stanowi polemika Barlińskiego ze Stanisławem Bożydarem Zalewskim, 
który w czasopiśmie pt. „Samorząd” opublikował artykuł zatytułowany 
Samorząd ziemski, a organizacja administracji państwa, przedrukowa-
ny następnie w dodatku „Administracja Publiczna” (Samorząd ziemski, 
a organizacja administracji państwa, 1935). Punktem wyjścia autora 
była kwestia, 

czy pieniądze pobierane od społeczeństwa w postaci wszelkiego rodzaju danin 
i opłat na rzecz samorządu ziemskiego wydatkowane są w sposób najbardziej ra-
cjonalny, czy też mogłyby być one zużyte z większą dla państwa i ludności ko-
rzyścią, a nawet czy nie mogłyby przy pewnej reorganizacji pracy ulec pewnej 
redukcji bez szkody dla wykonywania zadań (tamże, s. 308). 

Rozstrzygając ją, Zalewski wskazał na niski poziom kwalifi kacji 
urzędników gminnych, co, jego zdaniem,  powoduje, iż nie są oni przy-
gotowani do realizacji oczekujących ich zadań. Autor wyciąga wniosek, 
iż w takiej sytuacji należy znieść organa samorządu ziemskiego, nie tylko 
gminnego, ale i powiatowego, a zadania wraz ze środkami przekazać od-
powiednim agendom państwowym. 

Kiedy bowiem powyższe czynności wykonywać będą aparaty właściwych władz 
zainteresowanych, to chyba zostaną wykonane lepiej i taniej. Niewątpliwie, wy-
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magać to będzie pewnej reorganizacji i rozbudowy aparatu państwowego, kwo-
ty jednak idące obecnie na utrzymanie i działalność zarządów gminnych są tak 
znaczne, że nie należy się tej rozbudowy obawiać (tamże, s. 309). 

Na zakończenie Zalewski zastrzega, że decyzja likwidacji organów 
samorządowych musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem „ściślej-
szych studiów”. Zaznacza, że wprowadzenie takich zmian pociągnęłoby 
za sobą „lepsze wykonywanie zadań, usprawnienie pracy i administracji, 
co samo przez się jest już wielką korzyścią” (tamże, s. 309). 

Z pozoru argumentacja Zalewskiego była zbliżona do tej, jaką pre-
zentowali propagatorzy naukowej organizacji w administracji publicznej. 
Jednak dla tych ostatnich to podobieństwo to tylko pozór, odwołanie się 
do kosztów, zwracanie uwagi na analizę zjawiska, która powinna poprze-
dzić decyzję czy spodziewane korzyści w postaci lepszego wykonywania 
zadań oraz usprawnienia pracy i administracji. W polemice z Zalewskim 
Barliński zwrócił na to uwagę (1935b). Autor wskazuje, iż w czasopiśmie 
„Samorząd” „artykulik ten” został przywołany jako stanowisko zwolen-
ników naukowej organizacji w sprawie reformowania administracji. Sta-
nowisko Barlińskiego w tej sprawie było diametralnie przeciwne, zarów-
no w sferze diagnozy, jak i proponowanych rozwiązań. Autor ten uważał, 
że samorządy, mimo wielu niedociągnięć, pracują efektywniej niż nad-
miernie rozbudowana administracja. Wskazywał na fakt, iż to właśnie 
w stowarzyszeniach rozwija się niezależna i twórcza inicjatywa, gdyż 
one lepiej znają i odczuwają potrzeby społeczne, a ponadto stanowią 
szkołę wychowania obywatelskiego. Dlatego twierdził, że nie tylko nie 
należy ich likwidować, przydzielając ich zadania organom administracji 
państwowej, ale przeciwnie, należy im pomagać w szkoleniu personelu 
i upraszczaniu metod pracy. Ze względu na to, iż artykuł publikowany 
w „Samorządzie” dotyczył nie tylko proponowanych zmian administra-
cyjnych, ale także miał przedstawiać stanowisko zwolenników nauko-
wej organizacji w tej sprawie, Barliński na zakończenie swej polemiki 
zauważał: 

Poza tym, lepiej nie pisać o nauce organizacji, jeżeli się nie zna dokładnie jej 
zasad i rozwoju. (...) Nie wypada, przy dzisiejszym stanie wiedzy, twierdzić tak 
stanowczo, jakoby rozwój nauki organizacji pociągał za sobą skutki społecznie 
ujemne. Nauka organizacji stoi na pograniczu nauk ekonomicznych, technicz-
nych i socjologicznych, nie jest więc tylko „zagadnieniem technicznem” (tamże, 
s. 379). 
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Przykładem takich wskazówek instruktażowych dla samorządów gmin-
nych było postulowanie nie tylko upowszechniania najprostszych urządzeń 
biurowych, ale także opracowania wzorów sprawozdań z posiedzeń rad 
gminnych czy archiwizowania ich za pomocą segregatorów, wprowadza-
nie rozwiązań prostych, tanich i schematycznych (Uwagi o prowadzeniu 
ewidencji uchwał organów ustrojowych gmin wiejskich, 1935). 

Okres kryzysu lat trzydziestych, poważne cięcia w budżetach samo-
rządów stanowiły wyzwanie dla administracji. Propagatorzy naukowej 
organizacji oferowali nie tylko narzędzia usprawniające zarządzanie mia-
stem poprzez planowanie, kontrolę budżetową czy harmonizowanie reali-
zacji zadań, w czym widzieli wsparcie dla „gorących i wysoce ideowych 
entuzjastów” (por. Planowanie w gospodarce samorządowej, 1934), ale 
także wyrażali poparcie dla zdecydowanych działań władz państwowych. 
Do takich działań należało wprowadzenie przez wojewodę Mariana Zyn-
drama Kościałkowskiego komisarycznego zarządu miasta stołecznego 
Warszawy (Samorząd stolicy, 1934). Wypada zaznaczyć, iż tym komi-
sarycznym prezydentem został Stefan Starzyński (por. Drozdowski, 
2006). Poparciu dla decyzji Kościałkowskiego towarzyszyła uwaga, iż 
reorganizacja sposobu zarządzania miastem powinna polegać na celowej 
i harmonijnej rozbudowie, na dokładnym określeniu funkcji każdego or-
ganu i zakresu odpowiedzialności urzędników. Powinno towarzyszyć jej 
wydanie dostatecznie jasnych i ścisłych instrukcji normujących tok pracy 
oraz stworzenie sprawnego technicznie systemu kontroli. 

Nie ulega bowiem wątpliwości – pisał autor – że uczciwy personel, to tylko jeden 
z warunków naprawy. Zły system administracji, ociężałość i zawiłość biurokra-
tyczna oraz brak sprawnego funkcjonalnego powiązania wzajemnych zazębień 
się wszystkich komórek organizacyjnych jest równie szkodliwy jak zły personel, 
a nawet szkodliwszy, bo zaciera odpowiedzialność za skutki działalności. Prze-
prowadzenie takiej reorganizacji wymaga żmudnych i długotrwałych studiów 
oraz wszechstronnego naświetlenia w perspektywie nowoczesnych wymogów 
i zdobyczy na tym polu (Samorząd stolicy, 1934, s. 170).

Jednym z poruszanych przez rozmaitych autorów zagadnień było 
stosowanie rozwiązań organizacyjnych wypracowanych w przedsiębior-
stwach prywatnych w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych. 
Punktem wyjścia jest tu ogólnonarodowy, ogólnospołeczny charakter 
działania przedsiębiorstw państwowych, dlatego wszelkie przejawy nie-
gospodarności czy marnotrawstwa stanowią poważną szkodę dla gospo-
darki narodowej. Świadczy to o przekonaniu, iż przedsiębiorstwa pań-
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stwowe traktowane były na innej zasadzie niż prywatne. O ile uznawano, 
że głównym motywem przedsiębiorczości prywatnej jest zysk, o tyle 
w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych wskazywano na ko-
nieczność racjonalnego gospodarowania środkami, przestrzegając przed 
myśleniem w kategoriach szybkiego i doraźnego zysku. Takie postawie-
nie zagadnienia widoczne jest w rozważaniach poświęconych rachunko-
wości w przedsiębiorstwach państwowych (Rachunkowość w przedsię-
biorstwach państwowych, 1934). Dlatego obok analiz rachunku ekono-
micznego przedsiębiorstw państwowych wskazuje się tu na konieczność 
uwzględnienia stopnia efektywności spełniania zadań, dla realizacji któ-
rych przedsiębiorstwo zostało powołane. 

Zysk doraźny otrzymywany z przedsiębiorstw państwowych może być bardzo 
pożądany, lecz niekonieczny i bynajmniej nieświadczący o celowości i racjonal-
nem prowadzeniu przedsiębiorstwa (tamże, s. 130). 

Prowadzi to autora do konkluzji, że wyroby produkowane przez 
przedsiębiorstwo nie mogą być z racji szczególnych zadań przedsię-
biorstwa kalkulowane drożej. Koszty wynikające z zadań państwowych 
można zmniejszyć przez produkcję dodatkową, np.: zakłady zbrojeniowe 
produkują dodatkowo sprzęt gospodarstwa domowego kalkulowanego po 
cenach rynkowych, aby wypracować dodatkowy zysk. 

Mimo przyjęcia innych nieco kryteriów w ocenie przedsiębiorstw 
państwowych wskazywano jednak na konieczność uwzględniania w za-
rządzaniu nimi rozwiązań opartych na metodach naukowej organizacji. 
Wskazywano na analizę kosztów wytwarzania, planowanie, koordyno-
wanie działań oraz kontrolę. W dobie kryzysu gospodarczego wskazy-
wano ponadto na działania propagandowe wykorzystujące metody na-
ukowej organizacji w celu mobilizowania społeczeństwa do realizacji 
polityki gospodarczej rządu. Przykładem były faszystowskie Włochy, 
a doświadczenia tego kraju komentowano następująco: 

Nie przeceniając znaczenia tak modnej w dobie obecnej propagandy masowej i nie 
twierdząc, że jest uniwersalnym lekarstwem na niedomagania gospodarcze nie-
mniej jednak należy stwierdzić, że umiejętne stosowanie dać może rezultaty bardzo 
korzystne (Metody gospodarki prywatnej w działalności państwa 1934, s. 66). 

Propagatorzy naukowej organizacji byli przekonani, iż zarządzanie 
oparte na zasadach naukowej organizacji musi mieć znamiona stałości, co 
wyrażało się zarówno w charakterystyce i przygotowaniu zawodowym 
kierowników, jak i w tworzonych strukturach organizacyjnych i proce-
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durach, w których ważna była formalizacja i elementy kontroli. Dlate-
go, wypowiadając się na temat wpływu czynników administracyjnych 
na zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi, autorzy ci 
wyrażali sprzeciw wobec wszelkiej działalności i zmian o charakterze 
doraźnym. Opinię tę przypomniano w związku z powołaniem Komisji do 
Zbadania Przedsiębiorstw Państwowych. W artykule poświęconym temu 
zagadnieniu wyrażono następujące przekonanie: 

Wydaje się, że powtarza się tu znów pewne nieporozumienie: usprawnienie admi-
nistracji, usprawnienie kolejnictwa, teraz znów usprawnienie gospodarki przed-
siębiorstw. (...) Czyżby istotnie taką machinę można było raz porządnie uspraw-
nić, a potem mieć na długie lata dobrze zestrojony aparat i móc nie regulować go? 
Nie w tem przecież rzecz, by administrację, kolejnictwo, przedsiębiorstwa itp. 
doraźnie usprawnić: chodzi o utrzymanie ich w stanie permanentnej sprawności, 
powinno nam zależeć na usprawnianiu, a nie na usprawnieniu (Badanie przedsię-
biorstw państwowych, 1936, s. 56). 

W opinii tej wyraża się również tak charakterystyczne dla zwolenników 
naukowej organizacji przekonanie, iż udoskonalanie organizacji ma cha-
rakter ciągły, że jest to praca twórcza polegająca na poszukiwaniu coraz 
to bardziej efektywnych rozwiązań. 

W swoich wypowiedziach dotyczących reformowania administracji 
publicznej propagatorzy naukowej organizacji ograniczali się do komen-
towania działań podejmowanych przez władze państwowe. Nie uczestni-
czyli ani w przygotowywaniu działań, ani w monitorowaniu ich efektów. 
Widzieli się w zgoła innej roli, dlatego tak życzliwie wypowiadali się na 
temat działań rządu włoskiego wprowadzającego planowość wykorzy-
stującą zasady naukowej organizacji. W ocenie działań podejmowanych 
przez polskie władze, przyjmując za kryterium zasady i rozwiązania 
oparte na naukowej organizacji, autorzy ci wyrażali uznanie za działania, 
które świadczyły o racjonalizacji procedur i struktur organizacyjnych. 
Byli również krytyczni wobec działań rodzących marnotrawstwo. Trzeba 
zauważyć, że te ostanie dotyczyły najczęściej urzędników, a więc osób 
odpowiedzialnych za realizację zadań nakładanych przez władze. Oddaje 
to generalną linię środowiska zwolenników naukowej organizacji dekla-
rującego postawę apolityczną, kształtującego swój wizerunek fachowców 
odpowiedzialnych za opracowanie efektywnych rozwiązań organizacyj-
nych. 



Rozdział  V

Wprowadzanie zmian organizacyjnych w admini-
stracji publicznej przez propagatorów naukowej 

organizacji

Pionierzy naukowej organizacji w administracji publicznej nie ogranicza-
li się do propagowania zasad, opracowania rozwiązań oraz organizowa-
nia szkoleń dla urzędników. W latach dwudziestych animatorami sekcji 
administracji publicznej w Instytucie Naukowym Organizacji i Kierow-
nictwa i inicjatorami wprowadzania zmian organizacyjnych w urzędach 
były osoby zajmujące kierownicze stanowiska na poziomie wojewódz-
twa czy starostwa. W podległych sobie jednostkach dokonywały one 
usprawnień organizacji pracy. Do takich osób należał Twardo. O podej-
mowanych przez niego działaniach tak pisał jego podwładny, Stanisław 
Tomaszewicz: „Z chwilą gdy Pan St. Twardo objął stanowisko wojewody 
warszawskiego [tj. w końcu 1927 roku – przyp. P.G.], praca nad uprosz-
czeniem biurowości na zasadach naukowej organizacji zawrzała” (Toma-
szewicz, 1929, s. 52). Opisując warunki, w jakich wprowadzano system 
bezdziennikowy, Tomaszewicz podkreśla zarówno trudne warunki loka-
lowe urzędów, jak i niechętny stosunek pracowników przyzwyczajonych 
do tradycyjnego systemu pracy, w których urzędnik wspomagany był 
przez kancelarię. Autor przypomina, iż pierwsze próby wprowadzenia 
do organizacji biurowości w urzędach zasad naukowej organizacji for-
mułowanych przez Taylora, Emmersona, Fayola oraz Niemca Hausmana 
poczyniono już w 1926 roku w starostwie pińskiem i „wkrótce przekona-
no się, że dają one bardzo dobre wyniki” (tamże, s. 52). Opisując swoje 
doświadczenia, Tomaszewicz zwracał uwagę na trudności lokalowe urzę-
dów i przywiązanie pracowników do dawnego systemu. Wprowadzenie 
zmian organizacyjnych miało przyczynić się do lepszego gospodarowa-
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nia lokalami, ale też musiało natrafi ać na opór pracowników. Zmiana po-
legała na likwidacji kancelarii przyjmującej podania i wnioski obywateli, 
którzy odtąd składali je w wyspecjalizowanych referatach. Wprowadzono 
klasyfi kację korespondencji i opracowano tryb załatwiania spraw. Zde-
centralizowano proces podejmowania decyzji. Zdaniem autora zyskano 
oszczędność czasu ze względu na szybszy obieg akt. Dokonano racjonal-
nego podziału pracy i upoważniono referentów do wydawania decyzji. 
Doprowadziło to – jak określił Tomaszewicz – do „zwiększenia produk-
tywności sił urzędniczych”. Zmiana organizacji pracy przyczyniła się do 
poprawy warunków pracy i obsługi interesantów. Wzrosło zadowolenie 
z pracy urzędników. „Obecnie, po rocznem przepracowaniu twierdzę 
– pisał Tomaszewicz – że nie znam ani jednego urzędnika w urzędach 
I instancji, który nie wypowiadałby się z największym uznaniem dla sy-
stemu bezdziennikowego” (tamże, s. 52).

Prowadzone prace analityczne i wprowadzane usprawnienia w urzę-
dach miały najczęściej taki zakres, jak opisany przez Tomaszewicza. Dr 
Arct, inspektor starostw ze Stanisławowa, przeprowadził badania doty-
czące sposobów i czasu wykonywania czynności przez podległych mu 
pracowników. Nieusatysfakcjonowany uzyskanymi wynikami przedsta-
wił pracownikom zasady naukowej organizacji pracy i odbył rozmowę 
z każdym z referentów na temat powierzonych mu typowych spraw. Na-
stępnie, po zbadaniu około 20 spraw każdego typu, razem z referentem 
sporządził wykres obiegu aktów. Pozwoliło to lepiej zsynchronizować 
pracę urzędników i obliczyć czas potrzebny do ich załatwienia. 

Okazało się – pisał Arct – że przy pewnym bardziej moralnym, niż fi zycznym wy-
siłku, akty przy tej obsadzie personalnej, jaka mimo redukcji była do dyspozycji, 
mogą być załatwiane w tempie, jakie jest w nowoczesnej administracji konieczne 
(Arct, 1928a, s. 17). 

Podobnie jak inni propagatorzy, Arct wskazywał na zadowolenie 
urzędników z powodu wprowadzonych zmian organizacyjnych. Wspo-
mniany przez Tomaszewicza Twardo kierował komisją powołaną przez 
Radę Ministrów do zbadania problemów związanych ze sprawozdaw-
czością w urzędach państwowych. W referacie przedstawionym pod-
czas III Międzynarodowego Kongresu Naukowej Organizacji w Rzymie 
Twardo wskazywał, że aż 27,3% sprawozdań przygotowywanych przez 
urzędników ministerstw objętych badaniami – było zbędnych. Wynika-
jące stąd straty Twardo oszacował na 2,2 mln franków szwajcarskich 
(Twardo, 1927). Pracownicy okazali pełne zrozumienie dla stosowanej 
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metody, a powodowani zdrową ambicją starali się o szybkie wykonanie 
zadanej pracy. Sprawy typowe tworzą połowę wpływów w starostwach. 

Zagadnienia organizacji pracy w administracji publicznej były przed-
miotem obrad jednej z sekcji podczas II Polskiego Zjazdu Naukowej Or-
ganizacji. Autor publikacji zamieszczonej w „Przeglądzie Organizacji”, 
opisując uroczystość otwarcia zjazdu, pisze, iż biorący w nim udział wi-
cepremier Bartel zaznaczył, że 

współpraca prof. K. Adamieckiego przy reorganizacji biura Prezydium Rady Mi-
nistrów wydała już bardzo doniosłe wyniki i że rząd w dalszym ciągu opowiada 
się za rozwojem tego ruchu, oczekuje dalszych możliwości zastosowania tych 
metod w administracji państwowej (II Polski Zjazd Naukowej Organizacji, 1928, 
s. 156–157). 

Działania racjonalizacji biurowości w administracji wynikały z zaan-
gażowania osób na stanowiskach kierowniczych. Należał do nich rów-
nież prezydent Warszawy, inż. Zygmunt Słomiński, który w referacie 
wygłoszonym w Towarzystwie Popierania Pracy Społecznej podkreślił, 
iż „zasady naukowej organizacji mają zastosowanie nie tylko w życiu 
przemysłowem, ale także w biurach i urzędach” (Śmigielski, 1929). Na 
poparcie tej tezy przedstawił to, jak zasady te były wprowadzane w ma-
gistracie Warszawy. Działania te – jak zauważa Słomiński – były pro-
wadzone powoli i planowo. Najpierw wydelegowano pracowników na 
szkolenie w INO. Zaproszono do współpracy inżynierów – doradców 
INO. Prowadzono badania organizacji pracy i na początek zorganizowa-
no referat organizacji. Mając świadomość oporu pracowników, prezydent 
wyznaczył nagrody pieniężne dla tych, którzy najbardziej przyczynią się 
do osiągnięcia dobrych wyników. „Wyznaczając takie nagrody – pisał 
autor artykułu – p. Prezydent m.st. Warszawy poszedł i w tym wypadku 
również drogą naukowej organizacji, gdyż wprowadził wyraźnie czynnik 
zachęty” (s. 176). Reorganizację rozpoczęto od Wydziału Komunikacji, 
którym kierował Słomiński, zanim został prezydentem, a który „absor-
bował ogromne fundusze na utrzymanie w porządku jezdni i chodników 
i na układanie jezdni z kamienia polnego w nowobudujących się dzielni-
cach miasta” (tamże, s. 176). Praca brukarzy poddana została gruntownej 
analizie, aby wyeliminować czynności zbędne i usprawnić sposób ich 
wykonania. Wykorzystywano przy tym chronometraż i doświadczenia 
psychotechniki, co pozwoliło na określenie koniecznych przerw na od-
poczynek. Wprowadzono premiowy system płac oraz usprawniono kon-
trolę. Działania reorganizacyjne autor artykułu, Jan Śmigielski, inżynier 
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i propagator naukowej organizacji w przedsiębiorstwach przemysłowych, 
komentował następująco: 

Prace powyższe, aczkolwiek jeszcze nie zakończone, przyniosły już magistrato-
wi pewną oszczędność, podniosły zarobki brukarzy i robotników i ułatwiły pra-
ce wszystkim urzędnikom w wydziale komunikacji. Jest to niewątpliwie bardzo 
ciekawa i pożyteczna dla kraju praca. Poza tem, o ile mi jest wiadomo, jest to 
pierwsza w tym kierunku praca na kontynencie Europy (tamże, s. 177).

Zachęcony dobrymi rezultatami w reorganizacji jednego działu prezy-
dent Słomiński zajął się także reorganizacją pracy biurowej. W tym celu 
przestudiował metodą grafi czną dotychczasowy sposób załatwiania spraw 
interesantów i obieg dokumentów. Spowodowało to usprawnienie pracy 
i redukcję punktów, przez które przechodziły dokumenty aż o 50%, co 
pozwoliło na redukcję personelu o przeszło 300 osób. Działania podjęte 
przez prezydenta Warszawy były dla Śmigielskiego widomym znakiem, iż 
„nastał już koniec biurokratycznego sposobu załatwiania bieżących spraw 
w magistracie warszawskim i że gospodarka miejska idzie po linii pracy 
wydajnej i oszczędnej” (tamże, s. 177). Podkreślając znaczenie osobiste-
go zaangażowania władz miasta we wprowadzanie zasad naukowej or-
ganizacji do pracy urzędów, autor przypominał, że Piotr Drzewicki jako 
prezydent Warszawy nie brał uposażenia za pełnioną funkcję, przeznacza-
jąc je na specjalny fundusz, z którego wypłacano nagrody dla urzędni-
ków przyczyniających się w największym stopniu do reorganizacji pracy 
urzędu i przedsiębiorstw miejskich. Przedstawiciele środowiska naukowej 
organizacji wypowiadali się w tym czasie na temat wykorzystania metod 
naukowej organizacji w tworzeniu koncepcji rozwoju Warszawy (Taube, 
1928) oraz rozwoju komunikacji miejskiej (Drzewiecki, 1928). 

W czasie kryzysu lat trzydziestych głównym obszarem reorganiza-
cji stały się przedsiębiorstwa komunalne, a w drugiej połowie lat trzy-
dziestych – zreorganizowane przedsiębiorstwa państwowe świadczące 
usługi publiczne: Polskie Koleje Państwowe oraz Polska Poczta Telegraf 
i Telefon. Już II Polski Zjazd Naukowej Organizacji przyjął uchwałę po-
stulującą organizację biur analiz sposobów zarządzania i opracowywania 
projektów udoskonaleń w przedsiębiorstwach miejskich (por. Wojnaro-
wicz, 1935a). Środowisko inżynierów kierujących przedsiębiorstwami 
komunalnymi powołało do życia w 1934 roku w ramach Instytutu Na-
ukowego Organizacji i Kierownictwa, Sekcję Przedsiębiorstw Miejskich. 
Do animatorów sekcji należał Wojnarowicz. Podczas zebrań dyskusyj-
nych przedstawiał on referaty obrazujące wdrażanie racjonalnych metod 
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organizacji w kierowanym przez siebie przedsiębiorstwie. Postulował 
nie tylko wymianę doświadczeń między przedsiębiorstwami, ale również 
podział zadań w wypracowaniu metod zarządzania przedsiębiorstwem, 
metod kierowania personelem, opracowania taryf i obsługi klientów. Do-
strzegając niski poziom kwalifi kacji personelu kierowniczego w zakresie 
wiedzy i umiejętności fi nansowych i organizatorskich, Wojnarowicz po-
stulował zapoznanie się menedżerów z metodami naukowej organizacji 
i oparcie na nich zasad organizacji i kierowania przedsiębiorstwem (por. 
Wojnarowicz, 1935b; 1935d). W swej praktyce menedżerskiej autor ten 
wypracował zasady ułożenia i wykorzystania budżetu w planowaniu 
i kontroli działalności przedsiębiorstwa (Wojnarowicz, 1934), opraco-
wał zasady reorganizacji struktury przedsiębiorstwa i obsadę kadrową 
niezbędną do realizacji nałożonych zadań (Wojnarowicz, 1933, 1935d). 
W kierowaniu przedsiębiorstwem analizował czynności, zwłaszcza pra-
cowników obsługujących klientów. Duża liczba tych ostatnich rodziła ko-
nieczność wprowadzenia regulacji i normalizacji czynności związanych 
z ich obsługą, co również było przedmiotem nie tylko zainteresowania, 
ale i inspiracji Wojnarowicza do podjęcia stosownych działań w tym za-
kresie (Wojnarowicz, 1935e, 1936b; także Proszę złożyć podanie, 1935).

Przedsiębiorstwem, w którym działania reorganizacyjne zostały pod-
jęte najwcześniej, była Gazownia Miejska w Krakowie. Inicjatorem re-
organizacji był B. Biegeleisen, jeden z pionierów naukowej organizacji 
i psychotechniki. Prowadzenie przedsiębiorstwa wedle zasad gospodarki 
rynkowej oznaczało w tym przypadku dążenie do obniżenia ceny, obniże-
nia kosztów, planowanie – w celu uniknięcia strat – oszczędności w kosz-
tach administracji i zwiększenie wydajności pracowników. Zgodnie z za-
sadami naukowej organizacji wybrano jeden dział w celu wprowadzenia 
nowych zasad organizacyjnych, dokonano analizy czynności, wypraco-
wano normy ich wykonywania, wprowadzono formularze czynności na-
praw służące kontroli pracy robotników. Zwrócono baczniejszą uwagę 
na jakość i terminowość wykonywanych prac oraz porządek w warszta-
tach. Zdaniem osób wprowadzających zmiany, ich efektem był nie tylko 
wzrost wydajności pracy, lecz również zmiana stosunku robotników do 
pracy. Wprowadzenie norm i kontrola ich przestrzegania przyzwyczaiły 
bowiem robotnika do tego, 

że jest ktoś, który interesuje się ilościową wydajnością jego pracy, kontrolowanej 
codziennie. Wpojenie w pracowników przekonania, że oprócz dokładności w ro-
bocie ważna jest również ilość wykonanej pracy, że nie jest wcale obojętny czas, 
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w jakim praca owa została wykonana, że to wszystko odbija się natychmiast na 
kosztach ogólnych, ma szczególną wagę dla zakładów miejskich, w których łatwe 
stosunkowo do uzyskania warunki stałej posady i prawa do emerytury usypiają 
niejako energię ludzką, 

pisali wprowadzający zmiany inżynierowie Bronisław Biegeleisen i Mie-
czysław Seifert (1931, s. 13). Podobne prace reorganizacyjne prowadzono 
w elektrowni krakowskiej (por. Muczkowski, 1933a) i przedsiębiorstwie 
wodno-kanalizacyjnym w Warszawie (por. Wojnarowicz, 1932; Mucz-
kowski, 1935). 

W wypowiedziach dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami 
miejskimi pojawiały się refl eksje świadczące o konieczności umiejętnego 
łączenia działań zorientowanych na wypracowanie zysku przez przed-
siębiorstwo z efektywnym zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. W Ga-
zowni Miejskiej w Krakowie podejmowano działania zmierzające do 
kontroli bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych oraz akwizycję 
mającą na celu pozyskanie nowych nabywców (Planowa akwizycja kon-
sumentów gazu w Krakowie, 1935). Podczas opracowywania taryf opłat 
za wodę i kanalizację Wojnarowicz nakazywał uwzględnianie nie tylko 
faktu, iż zaspokajają one podstawowe potrzeby, a ograniczenie dostępu 
ludności miejskiej do oferowanych przez przedsiębiorstwo dóbr prowa-
dzi do pogorszenia warunków higienicznych i stanu zdrowotności, lecz 
także uwzględnienia relacji z innymi przedsiębiorstwami komunalnymi 
dostarczającymi przedsiębiorstwu wodociągowemu niezbędnych pro-
duktów i usług (por. Wojnarowicz, 1935b). Uwagi Wojnarowicza i po-
dejmowane przezeń działania świadczą o szerszym spojrzeniu na funk-
cjonowanie przedsiębiorstw miejskich, łączącym perspektywę handlową 
z organizacyjną i społeczną.

W latach trzydziestych zmiany organizacyjne przeprowadzano rów-
nież w przedsiębiorstwach państwowych działających w sektorze pub-
licznym. Należały do nich Polskie Koleje Państwowe, Polska Poczta Te-
legraf i Telefon oraz Pocztowa Kasa Oszczędności. Przedsiębiorstwa te 
w owym czasie podlegały komercjalizacji i z jednej strony poddawane 
były oddziaływaniu rynku – szczególnie dotkliwie odczuły kryzys go-
spodarczy i zubożenie społeczeństwa – z drugiej zaś strony kierownictwo 
każdego z nich miało świadomość ich szczególnego znaczenia dla zaspo-
kajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych, istotnych dla postępu cy-
wilizacyjnego Polaków. Do najbardziej aktywnych propagatorów wpro-
wadzania metod naukowej organizacji jeszcze w latach dwudziestych 
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należało środowisko inżynierów kolejowych. Początkowo, racjonalne 
metody organizacji pracy wprowadzane były w warsztatach kolejowych 
(Noe, 1929). Remont taboru kolejowego nie różnił się od produkcji wa-
gonów, dlatego wprowadzano rozwiązania sprawdzone w przedsiębior-
stwach produkcyjnych. Zwracano uwagę na rachunek ekonomiczny, ana-
lizowano koszty, organizację pracy opierano na specjalizacji zespołów. 
Wprowadzano planowanie i kontrolę pracy. Inżynierowie kolejowi wy-
korzystywali chronometraż, wykresy Gantta, narzędzia analizy kosztów, 
normalizację wykonywanych napraw, części i narzędzi. Działania te pro-
wadziły do modernizacji parku maszynowego, reorganizacji stanowisk 
pracy, wypracowania systemów wynagrodzeń i szkolenia personelu (Li-
sowski, 1927, 1929). 

Zmiany te dokonywały się dzięki współpracy kierownictwa poszcze-
gólnych działów z pracownikami. Organizowano pogadanki i szkolenia 
pomocniczego personelu, „przekonując go o potrzebach reorganizacji 
i przełamując jego bierność, a nawet nastawienie krytyczne” (Wagner, 
1933b, s. 228). Zaowocowało to poprawą porządku na stanowiskach 
pracy, terminowością realizacji zadań oraz dbałością pracowników o na-
rzędzia i materiały. Osoby na stanowiskach kierowniczych przekonane 
o swym wpływie na wzrost wydajności pracy zaczęły więcej wagi przy-
kładać do doskonalenia metod pracy, w przeświadczeniu, że 

[b]łędne jest mniemanie, że można tanio produkować we wszelkich warunkach. 
Dobre warunki pracy o wiele ważniejsze są dla człowieka niż dla maszyny.[Dlatego 
– przyp. P.G.] [d]oradcy nasi poszli więc z wielką uwagą i starannością w kierun-
ku polepszenia tych właśnie warunków pracy w warsztatach i ułatwienia między-
warsztatowego i warsztatowego transportu (Zaporski, 1930, s. 326). 

W latach dwudziestych można zauważyć usprawnienia organizacji nie 
tylko poszczególnych działów PKP, ale również przedsiębiorstwa jako 
całości. W okresie pionierskim naczelnym hasłem była walka z marno-
trawstwem. W latach kryzysu zaczęto wykorzystywać instrumenty za-
rządzania fi nansami, zwłaszcza planowania i kontroli fi nansowej (por. 
Krzyżanowski, 1933; Łopuszański, 1936a, 1936b). Ustalając zasady po-
lityki cenowej, uwzględniano publiczny charakter świadczonych usług, 
z jednej strony zapewniając sobie rentowność przedsiębiorstwa, z drugiej 
pragnąc zagwarantować możliwie szeroką dostępność świadczonych 
usług przy poparciu rozwoju przewozów związanych z turystyką, edu-
kacją i wypoczynkiem. Realizując te zadania, wykorzystywano analizę 
rynku i informacje statystyczne pozwalające na opracowywanie planów 
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i kontrolę ich realizacji. Rozwijano akwizycję przewozów i propagowano 
działalność kolei poprzez broszury, odczyty, audycje radiowe i plakaty, 
aby „przykuć do siebie uwagę publiczności, pobudzić wyobraźnię jedna-
jąc nowych klientów” (Ceceniowski, 1936, s. 267). Zorganizowano nowe 
referaty: badań konkurencji, statystyczny i analizy kosztów własnych. 
Zorganizowano transport samochodowy dowożący towary przewożone 
koleją bezpośrednio do odbiorców, co miało służyć usprawnieniu obsługi 
przedsiębiorstw i wychodzeniu naprzeciw ich oczekiwaniom w związku 
z rozwojem motoryzacji. Zorganizowano pasażerską komunikację łączo-
ną: kolejowo-morską i kolejowo-lotniczą. Utworzono biuro turystyczne 
krzewiące idee aktywnego wypoczynku i krajoznawstwa i propagujące 
podróżowanie koleją, a dzięki wprowadzanym zniżkom na przejazdy tu-
rystyczne, przyczyniono się nie tylko do wzrostu liczby pasażerów i do-
chodów przedsiębiorstwa, ale także do zmiany stylu życia mieszkańców 
aglomeracji miejskich. 

W przypadku Poczty i Telegrafów można wręcz mówić o zmianie fi -
lozofi i zarządzania. Została ona zapoczątkowana przez powołanie rozpo-
rządzeniem Prezydenta RP z 28 lutego 1928 roku, przedsiębiorstwa o na-
zwie Polska Poczta Telegraf i Telefon, które „powinno być prowadzone 
wedle zasad handlowych z uwzględnieniem potrzeb Państwa i interesów 
gospodarstwa społecznego”(Chendyński, 1934, s. 21). Jednakże dopiero 
kryzys gospodarczy zmusił kierownictwo do wprowadzenia nowej fi lo-
zofi i działalności i organizacji pracy. Oznaczało to konieczność wyko-
rzystania metod i doświadczeń przedsiębiorstw przemysłowych, w myśl 
wskazania Jakuba Romana:

[m]usimy przestać myśleć w kategoriach biurokratycznego urzędnika państwo-
wego, a musimy zacząć myśleć w kategoriach przedsiębiorcy, którego dewizą jest 
najmniejszym wysiłkiem osiągnąć największy skutek pożyteczny, załatwić klien-
ta w najkrótszym czasie i dać mu najlepszy towar (Roman, 1930, s. 126).

Oznaczało to zwrócenie uwagi na czynniki decydujące o jakości, na 
terminowość, obsługę klientów oraz cenę, która miałaby ich zachęcać do 
częstszego korzystania z usług pocztowych i telekomunikacyjnych. 

Podobnie jak w przypadku PKP, zaczynano od przeciwdziałania mar-
notrawstwu poprzez analizę kosztów, wypracowanie sposobów wyko-
nywania czynności obsługi petentów, dobór i szkolenie pracowników, 
aż po projektowanie działań, które z powodzeniem można określić jako 
reklamę usług pocztowych. Tworzono komórki badawcze, w których 
analizowano dane dotyczące kosztów własnych eksploatacji sieci tele-
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fonicznych. Inicjowano działania w dziedzinie reklamy, czemu służyło 
utworzenie przedsiębiorstwa o nazwie „Reklama Pocztowa” będącego 
w 99% własnością PPTT, dysponującego „siłami fachowymi i mającymi 
interes przedsiębiorstwa na uwadze, a nie osobiste zyski akcjonariuszów, 
jak to ma miejsce w S.A. Ruch”, jak pisał Wasilewski (Wasilewski, 1934, 
s. 107). W tym celu szkolono akwizytorów, wykorzystywano prasę i kino 
do reklamy poczty, radia i telefonu oraz proponowano nowe usługi, na 
przykład możliwość nadawania telegrafów w pociągach, wprowadzanie 
skrótów adresowych fi rm i instytucji, pozwalające na obniżenie taryf, 
oraz reklamy fi rm i instytucji w książkach telefonicznych, jak również 
dostarczanie materiałów reklamowych dla klientów fi rm produkcyjnych 
i handlowych drogą pocztową.

Rozwojowi reklamy towarzyszyło podejmowanie działań mające na 
celu poprawę jakości świadczonych przez PPTT usług. Szczególną uwa-
gę przypisywano szybkości działania poczty. 

Poczta musi przyjąć jako wytyczną swej działalności, by każdą przesyłkę poczto-
wą nadaną w granicach Polski, doręczono adresatowi najdalej w ciągu 24 godzin. 
Jeżeli to osiągnie, będzie mogła powiedzieć, że ze swej strony uczyniła wszyst-
ko, co do niej należy, by umożliwić Polsce taki stopień rozwoju gospodarczego, 
a zatem i dobrobytu, do jakiego musi dojść, by utrzymać swe mocarstwowe sta-
nowisko, pisał Wygard (Wygard, 1930, s. 67). 

Za tymi słowami szły propozycje konkretnych działań związanych 
z analizą połączeń komunikacyjnych, planami rozwoju własnej sieci ko-
munikacji samochodowej oraz rozbudową systemu akwizycji, odbioru 
większych przesyłek od nadawcy. 

Trzecim, ostatnim przedsiębiorstwem państwowym, w którym doko-
nywano usprawnień organizacyjnych w latach trzydziestych, była Pocz-
towa Kasa Oszczędności, w której doradcą organizacyjnym był członek 
Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Franciszek Jaźwiński. 
Opracował on własne rozwiązania organizacyjne opierające się na meto-
dach naukowej organizacji. O efektach tych innowacji informowała re-
dakcja „Przeglądu Organizacji” w uwadze do artykułu Jaźwińskiego: 

(...) odczuwamy szczególną radość, mogąc stwierdzić, że przyjęte przez PKO 
i stosowane z tak dobrym skutkiem metody analizy i planowania pracy biurowej, 
są niemal wyłącznie produktem polskiej myśli organizacyjnej (Jaźwiński, 1934, 
s. 8). 
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Organizacja pracy w PKO została oparta na analizie czynności oraz 
określeniu kompetencji pracowników zatrudnionych na poszczególnych 
stanowiskach i zasadach współpracy z innymi pracownikami. Efektem 
wprowadzonych zmian było uproszczenie wykonywanych czynności 
i skrócenie czasu potrzebnego do ich wykonywania. Podział zadań i wy-
raźne określenie kompetencji ułatwiło komunikowanie i wzmocniło po-
czucie odpowiedzialności pracowników za wykonywane zadania. Zwięk-
szeniu efektywności pracy służyła również normalizacja druków, pisemne 
instrukcje określające sposób wykonywania poszczególnych czynności 
oraz sporządzanie szczegółowych planów pracy. Uproszczenie czynno-
ści pozwoliło na zatrudnienie pracowników o mniejszym doświadczeniu 
i w konsekwencji – zmniejszenie kosztów płac o przeszło 20% (por. Jaź-
wiński, 1934, s. 12; 1935a, 1936b). 

 Kolejne działania organizacyjne dotyczyły polityki kadrowej. Nie 
ograniczały się do doboru pracowników, lecz polegały na zorganizowa-
niu systemu informacji personalnej. Opracowanie ewidencji 2500 zatrud-
nionych w PKO pracowników służyło ocenie ich pracy. Wprowadzony 
system kartotek zawierał informacje dotyczące ich kwalifi kacji, wywią-
zywania się z powierzonych im obowiązków oraz ich dyscypliny pra-
cy. Punktualność sprawdzana była dzięki zegarom umieszczonym przy 
wejściach do budynków. Jaźwiński wiele uwagi poświęcił technicznej 
stronie rozwiązania problemu ewidencji pracowników. Analizował takie 
szczegóły jak konstrukcja kartoteki, wielkość, kolory i układ kart, wy-
kaz rejestrowanych danych o pracownikach i sposób przechowywania 
i wykorzystania danych personalnych. Wydaje się, iż był pod wrażeniem 
możliwości, jakie daje wykorzystanie takich danych do kontroli dyscypli-
ny pracy i, tym samym, wzrostu efektywności ich pracy. Uważał bowiem 
iż, „[p]orównanie tego rodzaju danych za kilka lat pozwala wyciągnąć 
szereg wniosków co do stanu zdrowia, obowiązkowości i użyteczności 
danego pracownika” (Jaźwiński, 1936d, s. 389). W jego przekonaniu sy-
stem ten wzmacniał pozycję menedżerów funkcjonalnych, odpowiedzial-
nych za realizację ściśle wyodrębnionych zadań. 

Uproszczenie czynności i wprowadzony podział pracy oparty na spe-
cjalizacji miał na celu skrócenie czasu operacji bankowych. Cel ten został 
osiągnięty, lecz wiązał się z postawieniem wysokich wymagań przed pra-
cownikami. Sposób wdrażania zmian i osiągnięte efekty sprowokowały 
Jaźwińskiego do uwagi na temat stosunku personelu do wprowadzanych 
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zmian świadczącego o aprobacie pracowników dla nowych metod i sta-
wianych im wysokich wymagań: 

Świadomość, iż ewentualne przesiadywanie ponad normalne godziny jest konse-
kwencją nieuważnej pracy, nie daje powodu do niezadowolenia pracownika, któ-
ry rozumie, iż pozostaje dłużej w biurze tylko z własnej winy (Jaźwiński, 1936a, 
s. 9; 1939). 

Osiągnięcie wysokiego poziomu usług przez PKO nie ograniczało się 
do zwiększenia szybkości operacji bankowych, lecz bazowało na popra-
wie obsługi klientów. Zostało osiągnięte dzięki gromadzeniu informa-
cji o klientach oraz doborowi i szkoleniu pracowników zatrudnionych 
w dziale obsługi klienta. Poprawie jakości obsługi klientów służyła rów-
nież wprowadzona normalizacja druków i formularzy, która powodowa-
ła, iż coraz mniej danych podawał sam klient, a coraz więcej danych znaj-
dowało się na formularzach (por. Jaźwiński, 1937).

Kierownictwo PKP, PPTT oraz PKO musiało próbować wypracować 
rozwiązania organizacyjne łączące publiczny charakter świadczonych 
usług z rentownością. Kierownictwo wykorzystywało rozwiązania wy-
kraczające poza standardowe środki proponowane przez naukową or-
ganizację. Działanie w sektorze usług powodowało, iż z jednej strony 
należało uwzględnić oczekiwania klienta, z którego reakcją pracownicy 
mieli kontakt na co dzień, z drugiej zaś strony wymagało to innego niż 
w przypadku pracowników produkcyjnych podejścia do doboru, szkole-
nia i motywowania pracowników. Rozmiary obu przedsiębiorstw stwa-
rzały dodatkowe wyzwanie, a skala działalności sprzyjała podejmowaniu 
decyzji dotyczących wprowadzenia urządzeń ułatwiających pracę biuro-
wą, wykonywania operacji fi nansowych czy gromadzenia i analizowania 
danych. 



Rozdział  VI

„Doradca organizacyjny” – standardy
roli zawodowej 

Propagatorzy naukowej organizacji w administracji publicznej od począt-
ku wskazywali zarówno na możliwość, jak i konieczność wykorzystania 
rozwiązań organizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w organiza-
cji pracy urzędów. W przyjętej przez nich perspektywie miejsce centralne 
zajmował nie urzędnik, a urząd, dlatego, analizując warunki realizacji za-
dań spoczywających przed urzędami, wprowadzono rozróżnienie na ad-
ministrowanie i organizowanie. Dostrzegając, jak ważną rolę pełni właś-
ciwa organizacja dla realizacji pracy administracji publicznej, nie podwa-
żając ważności zadań i kompetencji urzędników, zwolennicy omawianej 
koncepcji wskazywali na konieczność zatrudniania w administracji pub-
licznej specjalistów od spraw organizacji określanych mianem „dorad-
ców organizacyjnych”. W tym rozdziale nakreślę zadania i wymagania 
stawiane przed osobami, które miały pełnić taką rolę. 

W odróżnieniu od charakterystyki wymagań stawianych przed oso-
bami na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysło-
wych, wypowiedzi poświęconych charakterystyce doradców organiza-
cyjnych w administracji było niewiele. Zarówno w Polsce, jak i w USA 
pionierzy naukowej organizacji wskazywali na inżynierów jako prede-
stynowanych do zajmowania stanowisk kierowniczych. Już w okresie 
I wojny światowej Edwin Hauswald i lwowskie środowisko inżynierów 
dyskutowali nad zorganizowaniem administracji przyszłego państwa 
polskiego, a szczególnie ministerstwa odpowiedzialnego za zagadnienia 
techniczne, przede wszystkim infrastruktury komunikacyjnej, budowni-
ctwa i łączności. Jeszcze w okresie przedwojennym Towarzystwo Poli-
techniczne pracowało nad projektem wyodrębnienia urzędów technicz-
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nych w Galicji. Według tego propagatora naukowej organizacji „urządze-
nie społeczne i państwowe powinny być jak najprostsze, gdyż zawiłość 
stosunków społecznych i administracyjnych obciąża całe społeczeństwo 
wielkimi stratami czasu, zdrowia, mienia” (Hauswald, 1917, s. 14). Pro-
stotę i przejrzystość organizacji administracji można było osiągnąć, ko-
rzystając z doświadczeń i wiedzy inżynierów kierujących przedsiębior-
stwami przemysłowymi. 

W potraktowaniu charakterystyki specjalistów, „doradców organiza-
cyjnych” w administracji państwowej przez propagatorów naukowej or-
ganizacji, daje się zauważyć uwzględnienie trzech aspektów. Pierwszy 
wynika z podkreślenia znaczenia organizacji urzędów i organizacji pracy 
zatrudnionego w nich personelu dla realizacji zadań nałożonych na admi-
nistrację. Podkreślenie tego aspektu działalności urzędów pociągało za 
sobą zwrócenie uwagi na jakże istotne dla naukowej organizacji kryte-
rium oceny, mianowicie efektywność. Już autor Zarządzania warsztatem 
wytwórczym wskazywał w artykule publikowanym w „Przeglądzie Orga-
nizacji” (Taylor, 1926) na takie cechy urzędnika, które były tożsame z ce-
chami wymaganymi od menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych. 
Były to: innowacyjność, skłonność do ryzyka, a także merytoryczny do-
bór personelu, eliminowanie wpływu polityków na awanse urzędników, 
gdyż rodzi to wśród urzędników przekonanie, iż ich kariera zależy od 
układów politycznych, a nie własnych osiągnięć. Odpowiednio dobra-
ny personel postępujący w myśl zasad naukowej organizacji – zdaniem 
amerykańskiego pioniera – gwarantuje, że koszty administracji nie będą 
wysokie. 

Ten rodzaj argumentów nie był podnoszony przez Polaków, oczywi-
ście cel stanowiło oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczany-
mi na administrację publiczną i efektywne realizowanie zadań, czemu 
służyło planowanie i kontrola budżetowa, ale argumentu podnoszonego 
przez Taylora nie uważano za decydujący. Zwrócenie uwagi na znaczenie 
aspektu organizacyjnego dla funkcjonowania urzędu równoznaczne było 
z podkreśleniem, iż sprawy organizacyjne należy pozostawić fachow-
com. Wskazane przez naukową organizację funkcje planowania, tworze-
nia struktur organizacyjnych, określanych jako „ustrój organizacyjny”, 
budżetowanie, kontrola, a także opracowanie systemów płac, instrukcji 
załatwiania interesantów – powinno być wykonywane przez specjalistów 
posiadających odpowiednie przygotowanie (Barliński, 1934). Obradują-
ca w ramach II Polskiego Zjazdu Naukowej Organizacji Sekcja Organi-
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zacji Pracy w Urzędach i Biurowości w jednym z wniosków postulowała 
powołanie w większych urzędach specjalnych stanowisk organizatorów 
pracy. Istotne było umieszczenie tych specjalistów w odrębnych działach 
podlegających naczelnemu kierownictwu. Pomysły te rozwijał Barliński, 
przedstawiając pomysły sztabów cywilnych (1935a) i biur usprawnień 
(1936a). 

W charakterystyce zatrudnionego personelu specjalistów-organizato-
rów uwzględniano w pierwszej kolejności zasady fi lozofi i naukowej or-
ganizacji, co oznaczało dążenie specjalistów-organizatorów do doskona-
łości w wypracowaniu rozwiązań organizacyjnych. Zwrócił na to uwagę 
Marian Kałuski w swoim wystąpieniu podczas Międzynarodowego Kon-
gresu Nauk Administracyjnych. Wskazywał on na różnicę między dzia-
łaniami racjonalizacyjnymi polegającymi na osiąganiu większego efektu 
przy mniejszym nakładzie sił i środków, co uważano za zabieg często 
techniczny – od naukowej organizacji ujmującej organizację całościowo 
i poszukującej „najwyższego wyniku użytecznego przy najmniejszym 
nakładzie sił” (Przemówienie dr. Mariana Kałuskiego podczas Kongresu, 
1936, s. 328). Rozróżnienie to miało często charakter czysto defi nicyjny, 
jednak w przypadku wystąpienia Kałuskiego służyło podkreśleniu generu-
jącej wzorce roli właściwie zarządzanych urzędów i przedsiębiorstw pań-
stwowych dla pokonania trudności wynikłych z kryzysu gospodarczego 
lat trzydziestych. Racjonalizacja mogła wzbudzać skojarzenia kolejnych 
ograniczeń i cięć budżetowych, a takie rozwiązania nie mogły spotkać się 
z dobrym przyjęciem opinii publicznej i środowiska urzędniczego. 

Charakteryzując pracę specjalistów organizacyjnych, z jednej strony 
wskazywano, iż jest ona twórcza, z drugiej, że jest żmudna i niewdzięcz-
na, chcąc w ten sposób podkreślić, że celem działania specjalistów jest 
służebność w stosunku do kierownictwa podejmującego decyzje meryto-
ryczne, a ich zadaniem jest jedynie opracowanie optymalnych sposobów 
realizacji i wdrażania tych decyzji. Temu podkreślaniu znaczenia eksper-
ckiej wiedzy i umiejętności doradcy organizacyjnego towarzyszyły dekla-
racje podkreślające potencjalne zarzuty, jakoby doradcy mogli wpływać 
na merytoryczne decyzje kierownictwa, przejmując władzę w organiza-
cji. Barliński pisał „kierownik sam wie zawsze, a przynajmniej wiedzieć 
powinien, co należy czynić; nie ma natomiast czasu ani możliwości zasta-
nowienia się, jak zamierzona czynność ma być pod względem technicz-
no-organizacyjnym wykonana” (Barliński, 1935a, s. 3). W ten sposób 
wskazywał na zadania stojące przed specjalistą organizacyjnym. Warto 
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także zwrócić uwagę na użyte przez niego sformułowanie dotyczące kie-
rownika, który „przynajmniej wiedzieć powinien, co należy czynić”, co 
świadczy o oczekiwaniach pod adresem urzędników zajmujących wy-
sokie stanowiska kierownicze. Powinni oni być świadomi celu, jakiemu 
ma służyć podejmowana przez nich decyzja merytoryczna, powinni też 
formułować przejrzyste dyrektywy dotyczące wymagań stawianych spe-
cjalistom organizacyjnym w kwestii ich roli w wypracowaniu rozwiązań 
organizacyjnych. 

Barliński zwracał uwagę na konieczność zatrudniania fachowców, lu-
dzi posiadających wiedzę i doświadczenie w opracowaniu rozwiązań or-
ganizacyjnych. Przykładem może być planowanie pracy. Uważał on, iż 

jako funkcja organizacyjna, nie powinno być [ono] powierzane choćby najlep-
szym urzędnikom ministerialnym, których wiadomości fachowe mogą być spo-
żytkowane daleko racjonalniej. Każdy kierownik, podobnie jak dowódca każdej 
z jednostek bojowych, musi wiedzieć co należy wykonać. Ale rzeczą biura pla-
nowania – podobnie jak rzeczą sztabu – jest ustalenie jak zamierzone czynności 
mają być wykonane (Barliński, 1934, s. 339).

Praca organizacyjna jako specjalistyczna praca umysłowa pozwala-
ła na podkreślenie znaczenia gospodarowania czynnikiem ludzkim, na 
wskazanie, iż specjalistów z tej dziedziny nie jest wielu, że wartość ich 
pracy jest znaczna i że specjaliści owi powinni być lepiej wykorzystywa-
ni (Barliński, 1938). Dlatego przekonany o znaczeniu jakości pracy spe-
cjalistów i wykwalifi kowanych urzędników Wojnarowicz wskazywał na 
administrację Królestwa Kongresowego, która „była nieliczna i dobrze 
opłacana” (Usprawnienie administracji państwowej i samorządowej, 
1937, s. 312). Jednakże od takich urzędników autor ten wymagał nie tyl-
ko dobrego przygotowania zawodowego, ale przede wszystkim odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje. Miało to związek z decentralizacją 
i przydziałem uprawnień. Barliński uważał bowiem, że „poczucie od-
powiedzialności za załatwienie samodzielnie sprawy, choćby w wąskim 
zakresie, działa bardzo dodatnio na pracownika i sprzyja podniesieniu 
ogólnego efektu” (tamże, s. 311). 

Kolejną cechą pracy specjalisty organizacyjnego była systematycz-
ność. Wynikała ona z przekonania, iż działania organizacyjne musi ce-
chować ciągłość. Umiejętność reorganizacji pracy urzędów, wprowa-
dzenie zasad regulujących tę pracę nie jest zjawiskiem jednorazowym. 
Wynika to nie tylko z konieczności monitorowania zmian i doskonalenia 
rozwiązań, ale także ze stosowania takich narzędzi jak planowanie czy 
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kontrola budżetowa, które na stałe winny zagościć w organizacji admi-
nistracji publicznej. Autorzy publikacji o wiele mniej uwagi poświęcali 
wdrażaniu zmian i stosowaniu wypracowanych rozwiązań niż w przy-
padku menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych. Opisy wprowadza-
nych rozwiązań spotykamy częściej w publikacjach z lat dwudziestych, 
gdy propagatorzy naukowej organizacji zajmowali wyższe stanowiska 
kierownicze w urzędach i opisywali wprowadzane przez siebie zmiany. 
W latach trzydziestych specjalista od organizacji staje się anonimowy; 
wskazuje się również na stawiane przed nim wymagania i podkreśla, iż 
jego zadanie polega na wypracowaniu rozwiązań, coraz bardziej szcze-
gółowych i pomocniczych, takich jak układanie instrukcji, opracowanie 
systemu płac czy kontroli pracowników – które realizowane były przez 
inne działy urzędów. W konsekwencji działalność organizatorska stawała 
się w coraz mniejszym stopniu autorską, jaką była na początku w przed-
siębiorstwach przemysłowych, w coraz większym stopniu stając się rea-
lizacją określonych funkcji zarządzania. 

W początkowym okresie nie nastąpiła jeszcze specjalizacja funkcji 
menedżerskich w urzędach administracji publicznej, dlatego od specja-
listy wymagano zarówno umiejętności planowania organizowania, kon-
troli i opracowania instrukcji i systemów płac, jak i umiejętności wypra-
cowania sposobów wykonywania pomocniczych czynności biurowych 
w urzędach, a także doboru urządzeń biurowych. Pracownicy powinni 
umieć wykorzystać narzędzia wypracowane na gruncie naukowej orga-
nizacji: wykresy Gantta, harmonogramy Adamieckiego, a także powin-
ni umieć korzystać z praw naukowej organizacji i dążyć do specjalizacji 
komórek organizacyjnych, respektując prawo koncentracji. W urzędach 
i przedsiębiorstwach miejskich wcześniej wyodrębnione zostały funk-
cje związane z księgowością, lecz bardzo często nie były one powiązane 
z zarządzaniem przedsiębiorstwem przy uwzględnieniu zadań, jakie mia-
ło ono spełniać. Taki stan rzeczy krytykował Wojnarowicz, przywołując 
następujący przypadek: 

Normalnie na stanowiskach dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw miej-
skich spotyka się ludzi mających nader mgliste pojęcie o księgowości. Dla cha-
rakterystyki przytoczę fakt z własnego doświadczenia. Zwiedzałem dość duży 
wodociąg. Po zapoznaniu się z urządzeniami technicznymi poprosiłem uprzej-
mego gospodarza o zapoznanie mnie z księgowością. W odpowiedzi usłyszałem, 
że sprawami temi zajmuje się wyłącznie buchalter, że dyrektor tam w ogóle nie 
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zagląda. Odwrotnie, buchalterzy w przedsiębiorstwach miejskich nie mają poję-
cia o pracy w terenie. Stąd pochodzi oderwanie księgowości od pojęć zarządzania 
(Wojnarowicz, 1935e, s. 414). 

Propagatorzy naukowej organizacji w przedsiębiorstwach komunal-
nych, podobnie jak autor tej wypowiedzi, dążyli do powiązania księgo-
wości i zarządzania, czemu służyło zarządzanie budżetowe. Kierownicy 
przedsiębiorstw musieli nauczyć się myśleć w kategoriach analizy kosz-
tów, planowania budżetowego i kontroli budżetowej, a księgowi powin-
ni byli mieć świadomość celów, którym służą przygotowane przez nich 
zestawienia. 

Naukowa organizacja sytuowała menedżera przedsiębiorstw przemy-
słowych w innej niż dotychczas przestrzeni. Przestrzeń ta była funkcjonal-
nie przekształcona, tak aby usprawniać pracę zarówno całych organizacji, 
jak i samych menedżerów. Menedżer pracował w osobnym pomieszcze-
niu, w organizacji swojego czasu pracy korzystał z terminatorów, mnemo 
oraz usług sekretarki. Ważna była umiejętność i nawyk korzystania ze 
środków łączności, przygotowanie oraz prowadzenie odpraw i konferen-
cji. Takich charakterystyk w odniesieniu do specjalistów-organizatorów 
w administracji publicznej nie było, ograniczano się do informowania 
o umiejętności doboru i korzystania z urządzeń ułatwiających pracę umy-
słową. Natomiast zasady funkcjonalnego i racjonalnego organizowania 
przestrzeni były uwzględniane w tym czasie podczas budowy budynków 
użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły i urzędy. 

Drugim aspektem w charakterystyce specjalistów-organizatorów jest 
podkreślenie różnic między owymi specjalistami, reprezentującymi po-
dejście naukowe i gwarantujące efektywność realizacji zadań a biurokra-
tycznymi urzędnikami. Termin „biurokracja” używany na łamach „Prze-
glądu Organizacji” miał charakter wybitnie pejoratywny. 

Biurokracja – pisał Wojnarowicz – na swój sposób osiąga największe wygody 
przy możliwie wegetacyjnym wysiłku mózgu, stwarzając cieplarniane warunki 
dla hodowli jednostek biernych, chodzących utartymi ścieżkami rutyny (Wojna-
rowicz, 1935, s. 7). 

Biurokratyczny urzędnik to taki, który pozbawiony jest inicjatywy, 
który nie tylko kurczowo trzyma się przepisów, ale ponadto przepisy te 
są źle sformułowane i jest ich nadmiar, co w poważnym stopniu utrud-
nia podejmowanie decyzji i poczucie odpowiedzialności pracowników 
(Przerosty biurokratyzmu, 1936). Urzędnika takiego charakteryzowano 
następująco: 
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Urzędnik niesamodzielny, lękający się odpowiedzialności, absorbuje przekaza-
nymi sobie sprawami cały aparat urzędu, szukając wokół pomocy, rady i ratunku, 
wciąż wysilając się na obarczanie odpowiedzialnością za daną sprawę kogoś 
innego. Taki urzędnik bierze w arendę czas i gabinet swego przełożonego, wy-
wołuje o byle co najniepotrzebniejsze konferencje i kolegialne narady, a o ile nie 
uda mu się uzyskać cudzej decyzji i tym samym przerzucić odpowiedzialności na 
drugiego, działa wszelkimi sposobami na zwłokę (Niesamodzielność urzędnika, 
1938, s. 300).

 Ten brak samodzielności w środowiskach urzędniczych tłumaczo-
no brakiem kultury osobistej przełożonych. Tupet i szykanowanie pod-
władnych pogarszały atmosferę pracy i zwiększały ich obawy i niechęć 
do okazywania jakiejkolwiek inicjatywy w pracy. Taką ocenę urzędni-
ków formułował zdaniem autora artykułu zamieszczonego w „Biuletynie 
Urzędniczym”, organie Związku Stowarzyszeń Urzędników z wykształ-
ceniem akademickim, premier Felicjan Sławoj Składkowski. Przyta-
czając tę opinię, redaktor „Przeglądu Organizacji” stawiał pytanie: czy, 
krytykując niesamodzielność urzędników, premier wie, jak zmienić ten 
stan rzeczy? Proponowanym przez propagatorów naukowej organizacji 
rozwiązaniem była odpowiednia polityka kadrowa, zweryfi kowanie po-
ziomu kwalifi kacji urzędników na stanowiskach kierowniczych, szkole-
nia i awans dla tych, którzy „urząd uważają za swój zawód i powołanie, 
a nie za odskocznię do intratnych lukratywnych posad. Jeśli to nie nastąpi  
– ostrzegano – to inicjatywa premiera nie doczeka się realizacji we właś-
ciwym tego słowa rozumieniu” (tamże, s. 301). 

Zaangażowanie środowiska naukowej organizacji, zwłaszcza Wacła-
wa Mileskiego, w zagadnienie doboru kadr na stanowiska kierownicze, 
zaowocowało licznymi felietonami tego autora publikowanymi na ła-
mach „Przeglądu Organizacji”. Był on przekonany, iż zadaniem stoją-
cym przed naukową organizacją jest nie tylko wypracowanie rozwiązań 
organizacyjnych opartych na zasadach naukowej organizacji, ale również 
wypracowanie wzorcowego kierownika (1935e) i określenie zasad do-
boru kierowników (1933a). Wynikało to z przekonania o adekwatności 
pozytywistycznego paradygmatu uprawiania naukowej organizacji, z po-
szukiwania jedynego, najlepszego rozwiązania, co w przypadku konstru-
owania „wzorcowego kierownika” oznaczało również podążanie tropem 
pozytywistów (Mileski, 1939, s. 175). Tę pozytywistyczną orientację 
autor łączył z inspiracjami pochodzącymi z romantycznej, narodowej 
tradycji, poezji Adama Mickiewicza i fi lozofi i Józefa Hoene-Wrońskiego 
(por. Mileski, 1935b, s. 143, 1936c). Prowadziło to do konsekwentnego 
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formułowania „wzorcowego kierownika” i przekonywania o konieczno-
ści naukowego opracowania zasad doboru na stanowiska kierownicze 
przy równoczesnym odwołaniu się do wartości, a nie tylko do wiedzy 
i umiejętności – jako fundamentów takiego wzorca (por. Mileski, 1932b, 
1936a). 

Działania te nie przynosiły przewidywanych przez Mileskiego efek-
tów, a to za sprawą przyjętych przez niego założeń, gdyż swój wzorzec 
autor ten konstruował w sposób spekulatywny, nie analizując rzeczywi-
stych funkcji menedżerów, a jedynie opierając się na teoretycznych za-
sadach naukowej organizacji z zamiarem uniknięcia niedomagań, jakie 
obserwował współcześnie (por. Mileski, 1932b, 1936a). Mileski uważał, 
iż w osiągnięciu tego celu nie była pomocna psychotechnika, która mogła 
co najwyżej pomóc w doborze osób na stanowiska wykonawcze (Mile-
ski, 1935a). Zadanie wypracowania odpowiedniej procedury, które po-
stawił przed sobą Mileski, było nie tylko trudne, ale także niebezpieczne, 
bowiem narażało go na krytykę ze strony tych, którzy owe wykonawcze 
stanowiska zajmowali, lub je obsadzali innymi. Próbując określić „wzor-
cowego kierownika”, w swych felietonach Mileski starał się łączyć na-
ukowe, ścisłe ujęcie przeniesione z biologii i chemii, z argumentacją na 
rzecz konieczności włączenia do tej charakterystyki wartości obecnych 
w etosie inteligenckim. Operując naukowym żargonem, wysuwał coraz 
to nowe kwestie, które obiecał rozważyć w kolejnych felietonach. Rezyg-
nacja Mileskiego ze stanowiska redaktora naczelnego „Przeglądu Organi-
zacji” w 1936 roku zmniejszyła częstotliwość jego wypowiedzi na temat 
wzorcowego kierownictwa. W ostatnim artykule poświęconym naukowej 
organizacji zagadnienie „wzorcowego kierownictwa” określa Mileski 
jako „zaniedbaną stronę nauki kierownictwa”, co może świadczyć o jego 
poczuciu porażki (Mileski, 1939). 

W wypowiedziach omawianego autora poświęconych „wzorcowemu 
kierownictwu” pojawiły się dwa zagadnienia. Jedno dotyczyło charak-
terystyki wzorcowego kierownika, drugie – zasad doboru na stanowiska 
kierownicze. W swej charakterystyce Mileski skupiał się na tych cechach, 
które gwarantują efektywną realizację wytyczonego celu. Zakładał, iż 
przełożony musi umieć precyzyjnie i jasno określić taki cel i wytrwale 
dążyć do jego realizacji. Musi umieć zdobyć posłuch i szacunek pod-
władnych, zaszczepić im entuzjazm dla udziału w realizacji wyznaczo-
nego celu. Wynika to z przyjętej przez Mileskiego koncepcji kierowania. 
Kierowanie to nie tylko rozkazodawstwo, lecz wychowawcze oddziały-
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wanie na podwładnych, wpływanie na nich w celu uzyskania akceptacji 
wytyczonego celu, ich roli w jego realizacji i uznania autorytetu prze-
łożonego. Aby osiągnąć ten cel, nie wystarczy wiedza i umiejętne, tak-
towne i stanowcze traktowanie personelu, niezbędny jest również ciągły 
rozwój i samodoskonalenie kierownika. Mileski w swej propozycji nie 
ograniczał się do rozwoju zawodowego, do nabywania umiejętności or-
ganizatorskich, lecz również kładł nacisk na rozwój moralny (por. Mi-
leski, 1934b, 1934c, 1935i, 1938, s. 250–251; 1939, s. 179). Swą myśl 
wyraził następująco:

(...) całe zagadnienie wzorcowego kierownictwa sprowadza się koniec końców do 
tego, aby kierownik górował nad podwładnym personelem nie samym tylko stop-
niem służbowym, ale i stopniem rozwoju duchowego, a zatem swymi zdolnoś-
ciami twórczymi, wiedzą, inteligencją, siłą charakteru, uspołecznieniem, duchem 
ofi arności, zdolnością do poświęceń itd. (Mileski, 1936b, s. 115).

Rozwój duchowy kierownika powinien być podstawą awansowania 
go na bardziej odpowiedzialne, wyższe stanowiska kierownicze. 

Praca kierownicza charakteryzuje się według Mileskiego dwiema ce-
chami: jest odpowiedzialna i twórcza. Twórczy aspekt działalności kie-
rowniczej wyjaśniał Mileski, odwołując się do porównań zaczerpniętych 
z dziedziny chemii. Znaczenie kierownika w organizacji porównywał do 
roli katalizatora, który sprawia, że z wielu składników tworzących or-
ganizację powstaje nowa jakość. Kierownik dbający o swój rozwój we-
wnętrzny, kierownik doskonalący się, staje się czynnikiem sprawczym, 
„autokatalizatorem” zmian w organizacji (por. Mileski, 1935c, 1935d). 
Mimo odwoływania się do biologii i chemii, posługiwania się pojęcia-
mi ewolucji czy katalizy, autor ten odchodził w swych dociekaniach od 
metod empirycznych do fi lozofi i spekulatywnej. Wynikało to najpraw-
dopodobniej stąd, iż dostrzegając znaczenie innowacyjności i postawy 
moralnej dla skutecznej działalności menedżera i nie mogąc wyrazić tego 
za pomocą języka nauk ścisłych, w ostatniej instancji Mileski odwoływał 
się do pojęć niepoddających się obserwacji i ścisłemu, w myśl pozytywi-
stycznych kanonów, pomiarowi. 

Bardziej konkretnym wyrazem przekonań Mileskiego dotyczącym 
jego charakterystyki „wzorcowego kierownika” jest pojęcie służby. Po-
jęcie to, tak bliskie językowi opisującemu powinności i rolę inteligenta 
w tradycyjnym etosie inteligenckim, odwołuje się do osobistego poświę-
cenia kierownika nie tyle pracy zawodowej, co osiąganiu celów spo-
łecznych, którym powinny być podporządkowane zadania realizowane 
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przez kierowaną przez niego instytucję. Mileski był świadom, iż jest to 
zadanie niezmiernie trudne. W jednym z artykułów zauważał, „że do wy-
jątków należą kierownicy, którzy potrafi ą całkowicie zidentyfi kować się 
z powierzoną ich pieczy placówką, nie traktując jej jako dojnej krowy 
służącej ku zaspokojeniu ich widoków i interesów osobistych” (Mileski, 
1932b, s. 152–153, 1935a, s. 105). W podkreślaniu wagi podjętego za-
gadnienia Mileski odwoływał się już nie tylko do argumentów naukowej 
organizacji wskazujących na korzyści wynikające z zastosowania nauko-
wych metod organizacji, ale również do Józefa Piłsudskiego zwracają-
cego uwagę na to jak trudna jest działalność innowatora i reformatora: 
„musi on liczyć się z oporem zewnętrznym, posiadać siłę wewnętrzną 
i zdolność do wydobycia z siebie nieprzeciętnych wysiłków” (por. Mile-
ski, 1935a, s. 103, 1932a, s. 153). W swej determinacji w konstruowaniu 
wzorcowego modelu kierownika badacz był przekonany, iż podąża drogą 
opisaną przez Marszałka. 

W charakterystyce „wzorcowego kierownika” punktem odniesienia 
dla Mileskiego był urzędnik (Mileski, 1934a). Przedstawiana charakte-
rystyka dotyczyła przede wszystkim kierownika w administracji publicz-
nej. Propagator nauk organizacji wymagał od niego znajomości metod 
naukowej organizacji, szerokiego spojrzenia na zadania spełniane przez 
kierowaną przezeń jednostkę, taktu i ujmującej osobowości oraz konse-
kwencji w działaniu. 

Kierownik, który ustalił sobie określony plan i program działania, przerabia go 
nagle, lub zgoła porzuca – tylko dlatego, że dał sobie narzucić projekt nowy, pod-
sunięty czy to przez podwładny personel, czy też przygodnego interesanta, kie-
rownik który ulega łatwo sugestiom i jest podatny na wpływy obce, składa tym 
samym dowód, że nie dorósł do roli przywódcy i właściwe jego miejsce należy 
nie do kierowników, ale do kategorii wykonawców (Mileski, 1934b, s. 353). 

Mileski uważał, iż silna osobowość przełożonego wywiera decydują-
cy wpływ na funkcjonowanie kierowanej przez niego jednostki organi-
zacyjnej. „Krótko mówiąc – jaki kierownik, taka organizacja”, zauważał 
w jednym z felietonów (Mileski, 1935e, s. 269). Dobrze przygotowany 
do swej roli kierownik był również gwarancją, iż nie wystąpi „skostnienie 
organizacji” (Mileski, 1935h). Wyselekcjonowanie odpowiednich ludzi 
na stanowiska kierownicze stawało się – według badacza – poważnym 
wkładem naukowej organizacji na rzecz usprawnienia administracji pub-
licznej. W przekonaniu, że o przygotowaniu kandydata na stanowisko 
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kierownicze decyduje osiągnięty przez niego poziom rozwoju duchowe-
go, Mileski twierdził, iż

[s]prowadzenie zagadnienia obiektywnych probierzy kwalifi kacyjnych dla kie-
rowników do sposobu mierzenia ich potencjału rozwojowego uznać należy za 
krok naprzód w badaniach dotyczących wzorcowego kierownika, już choćby dla-
tego, że wskazuje właściwą stronę, od której podejść się powinno do zagadnienia 
(Mileski, 1935b, s. 143). 

Taki sposób podejścia do zagadnienia mierzenia potencjału rozwojo-
wego jest analogiczny do tworzenia charakterystyki „wzorcowego kie-
rownika”. Elementy naukowej ścisłości w postaci wykresów wskazują-
cych na relacje między stopniem trudności zadania związanym z danym 
stanowiskiem a poziomem kwalifi kacji, aksjomatów i defi nicji Mileski 
łączy z wątkami fi lozofi i Hoene-Wrońskiego. Nie próbuje jednak, mówiąc 
językiem metodologii, „operacjonalizować psychologicznych pojęć” i nie 
daje jakichkolwiek wskazówek, jak miałyby one być mierzone. 

Mileski był przekonany o ważności podejmowanego trudu. Należał 
do tych działaczy naukowej organizacji, którzy uważali, że propozycje 
rozwiązania problemu „wzorcowego kierownictwa” są odpowiedzią na 
wyzwania stojące przed polską administracją, jak również odpowiedzią 
na działania podejmowane przez rząd (Mileski, 1935b). W „posiadaniu 
przez Polskę grupy rządzącej, u której myśl, słowo i czyn idą ze sobą 
w zgodnym ordynku” upatrywał szans na możliwości nie tylko rozwoju, 
ale i wykorzystania wzorów wypracowanych przez środowisko nauko-
wej organizacji (por. Mileski, 1935g, s. 146). W przemówieniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych Zyndrama Kościałkowskiego i przygotowanym 
przez niego okólniku w sprawie stosunku administracji do obywateli, 
ujął go zawarty tam wzór urzędnika kierującego się interesem Państwa 
– urzędnika życzliwego wobec obywatela kierującego się sensem, a nie 
literą prawa, unikającego zbędnych, niezrozumiałych dla obywatela for-
malności, sprawiedliwego i dążącego do uzyskania autorytetu (por. Mi-
leski, 1935g, 1935i). 

Skupienie się na wzorze urzędnika spowodowało, iż Mileski nie po-
kazał, w jaki sposób naukowe metody organizacji mogą usprawnić pracę 
urzędów. Nie nawiązywał do wypracowanych przez swoich kolegów ra-
cjonalnych zasad organizacji biura czy kierowania personelem, lecz sku-
pił się na podkreślaniu „obywatelskiej” charakterystyki urzędników. „To 
nie urzędnik jednokierunkowy, wykonujący i spełniający mechanicznie 
i dokładnie polecenia przełożonych, lecz pulsujący instynktem obywa-
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telskim, wyczuwający potrzeby dnia i życia”, pisał autor „wzorcowego 
kierownika” (Mileski, 1935i, s. 342). 

Koncepcja Mileskiego w połowie lat trzydziestych była na etapie 
powstawania. W kolejnych felietonach badacza pojawiały się nowe po-
mysły, które obiecywał rozwinąć w przyszłości. Koncepcję tę trudno po-
traktować jako podstawę do selekcji kadr kierowniczych. W środowisku 
naukowej organizacji spotkała się ona z krytyką za uchybianie przyjętym 
kanonom uprawiania nauki, a w środowiskach urzędniczych – za zgłasza-
ne roszczenia do określania kryteriów doboru kierowników. Krytycyzm 
ten Mileski traktował nie tyle jako niezrozumienie swej koncepcji, ile 
przede wszystkim jako wyraz niechęci do działania i do przyjęcia przez 
środowisko naukowej organizacji i środowisko menedżerskie odpowie-
dzialności za funkcjonowanie administracji publicznej. W swym ostat-
nim artykule opublikowanym w przedostatnim numerze „Przeglądu Or-
ganizacji” dawał wyraz przekonaniu, iż kilka lat jego pracy nie przynio-
sło spodziewanego rezultatu: „Nie wystarcza zatem wiedzieć, ażeby móc, 
żeby móc trzeba jeszcze i chcieć. Cały jeno w tym ambaras, aby panowie 
kierownicy chcieli chcieć” (Mileski, 1939, s. 176). 

Zdrowy rozsądek z moralnością ożeniony – oto rękojmia trwała i płodna skutecz-
ności pracy kierownika, pracy nie zawsze łatwej, ale zawsze wdzięcznej, jeśli 
tylko przyświeca jej poczucie wysokiej odpowiedzialności (tamże, s. 179). 

Rozważania Mileskiego poświęcone „wzorcowemu kierownictwu” 
można potraktować jako ciekawy przypadek zaangażowania w rozwią-
zywanie ważnych społecznych problemów przy wykorzystaniu metod 
naukowej organizacji. Próba ta pokazuje trwałość inteligenckich wartości 
i wzorów działania, co może prowokować do pytania o narodowy kształt 
wzorów kierowania. W czasach Mileskiego taka intuicja była sprzeczna 
z pozytywistyczną koncepcją nauki przyjmowaną przez naukową organi-
zację. Dziś, bogatsi w wiedzę o kulturze organizacji, znamy wpływ kultur 
narodowych i środowisk zawodowych na kulturę organizacyjną przed-
siębiorstw. Jednak Mileski akceptował pozytywistyczny paradygmat na-
uki, wykazując równocześnie silne poczucie odpowiedzialności za stan 
państwa i poziom pracy jego urzędów. Twórcza praca na polu naukowej 
organizacji, wykorzystanie zdobyczy tej nauki, miały przyczynić się do 
poprawy funkcjonowania administracji publicznej. 

Rozważania badacza dotyczące wzorcowego kierownika miały po-
twierdzić możliwości naukowej organizacji w usprawnianiu prac admini-
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stracji, ukazały natomiast ograniczenia w rozwiązywaniu zagadnień nie-
poddających się łatwo pomiarowi i manipulacji. Pozostając jednak przy 
pozytywistycznej koncepcji uprawiania naukowej organizacji, Mileski 
dostrzegał niebezpieczeństwo technokratyzmu w działalności menedże-
rów. Wierzył, iż wzbogacenie wzorca osobowego menedżera o wartości 
moralne, odpowiedzialność społeczną i szerokie spojrzenie na efekty 
swej pracy i funkcjonowanie instytucji będą gwarantowały nie tylko za-
łożoną efektywność funkcjonowania instytucji, ale również prestiż spo-
łeczny menedżerów. 

Wątki dotyczące aspektów kulturowych w charakterystyce urzęd-
ników były obecne w wypowiedziach innych autorów i w większym 
stopniu niż charakterystyka oparta na zasadach naukowej organizacji 
korespondowały z wyobrażeniami o wzorowym urzędniku, jakie można 
wydobyć z publikacji ogłaszanych na łamach „Życia Urzędniczego” or-
ganu Stowarzyszenia Urzędników Państwowych RP oraz „Gazety Ad-
ministracji i Policji Państwowej”. Jednym z takich artykułów zamiesz-
czonych w drugim z wymienionych czasopism, był artykuł Antoniego 
Majkowskiego, zatytułowany O typ urzędnika – obywatela, do którego 
odwoływał się Mileski w „Przeglądzie Organizacji” (1935i). Majkowski 
był autorem innych tekstów, publikowanych w „Przeglądzie Organiza-
cji” w dziale Administracja Publiczna. W ich świetle wzorowy kierownik 
w administracji publicznej to człowiek dbający o stosunki międzyludzkie 
w urzędzie. Wzór postulowany w artykule Majkowskiego stanowi przeci-
wieństwo typów dominujących w polskich urzędach (O zdrowe warunki 
pracy w urzędach, 1935). Majkowski zaliczał do nich „bezdusznych ruty-
niarzy”, którzy, gdy przychodzi im podjąć decyzję w nowych, nieszablo-
nowych warunkach, czują się zagubieni, a machina urzędnicza przestaje 
sprawnie funkcjonować. Inny typ urzędnika to „ambitny miernota”, który 
aktywnością próbuje nadrabiać brak kwalifi kacji, czym przyczynia się do 
dezorganizacji pracy urzędów. Trzeci typ to „spryciarz” zajmujący sta-
nowisko kosztem fachowców, którzy pracują za niego i na niego. Wresz-
cie ostatni typ to „niezaradny fachowiec”, któremu blokuje się awans, 
trzyma się go na dotychczasowym stanowisku, aby wykonywał pracę za 
przełożonego. Szef docenia go w trudnych chwilach, obiecując nagrodę, 
lecz zaraz po wydobyciu się z tarapatów o tym zapomina i obarcza do-
datkową robotą. Ta dość ogólnikowa i zdroworozsądkowa klasyfi kacja 
typów urzędniczych służyła propagatorom naukowej organizacji w ad-
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ministracji publicznej do forsowania swojego stanowiska selekcji kadr 
kierowniczych. 

Uwzględniając uwarunkowania kulturowe pracy w urzędach, należy 
zwrócić uwagę na inne aspekty, na które wskazywali propagatorzy nauko-
wej organizacji i które muszą być spełnione, aby można było skutecznie 
stosować naukowe zasady doboru personelu kierowniczego. Należał do 
nich klimat zaufania do wszystkich pracowników zatrudnionych w admi-
nistracji, gdyż tylko w takim klimacie mogą kształtować się autentyczne 
autorytety (Autorytet a zaufanie, 1935). Kolejnym takim aspektem była 
praworządność, czyli respektowanie prawa zarówno w stosunkach we-
wnętrznych w urzędzie, jak i przede wszystkim, w stosunkach zewnętrz-
nych w zakresie podejmowania decyzji w sprawach obywateli (Majkow-
ski, 1935). Wskazanie na te podstawowe warunki funkcjonowania każdej 
organizacji świadczy o świadomości istnienia w rzeczywistości polskich 
urzędów poważnych barier kulturowych, utrudniających nie tylko reor-
ganizację samych urzędów, w tym również dobór osób na stanowiska 
kierownicze, ale także spełnianie społecznych funkcji przez samą admi-
nistrację publiczną. Brak zaufania prowadził do niewłaściwych stosun-
ków wzajemnych w obrębie personelu oraz stosunków między urzędem 
a obywatelami. Naruszenie zasad praworządności często generowało ko-
rupcję. Publikacje, w których poruszano taką problematykę, pojawiły się 
w połowie lat trzydziestych, już po śmierci marszałka Piłsudskiego, po 
uchwaleniu nowej konstytucji, wraz z symptomami dekompozycji obozu 
rządowego. W podkreślaniu takich kulturowych uwarunkowań funkcjo-
nowania administracji odnaleźć można zarówno wpływ polskiej tradycji 
– braku tradycji nowoczesnej administracji przy równoczesnym istnieniu 
znacznego, płynącego z władzy, dystansu między szlachcicem a chłopem 
pochodzącym jeszcze z tradycji szlacheckich – jak i wpływ niespełnio-
nych nadziei na moralną odnowę i rozczarowania hasłami, pod którymi 
w 1926 roku dochodziła do władzy sanacja. 

W formułowaniu postulatów pod adresem specjalistów i kierowni-
ków zatrudnionych w administracji publicznej dostrzec można wyraź-
ny kompromis polegający na pogodzeniu zasad naukowej organizacji 
i świadomości konieczności posiadania przez owych specjalistów i kie-
rowników niezbędnej wiedzy i doświadczenia z koniecznością konfron-
tacji z bolączkami polskich urzędów. Było to konieczne, skoro naukowa 
organizacja miała odgrywać istotną rolę w kształtowaniu standardów ról 
kierowniczych w administracji, nie zaś ograniczać się do teoretycznych 
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rozważań na temat praktyki organizatorskiej. Poruszanie zagadnień do-
tyczących biurokracji czy niewłaściwych stosunków międzyludzkich 
w urzędach oraz krytyka typów przełożonych, z jakimi spotykano się 
w urzędach – miały na celu zanurzenie rozważań propagatorów oma-
wianej koncepcji w praktyce społecznej i przedstawienie w jej kontek-
ście rozwiązań zgodnych z zasadami naukowej organizacji. Jednakże nie 
miało to żadnego przełożenia na praktykę doboru kadr kierowniczych 
czy tworzenia stanowisk doradców organizacyjnych w urzędach. Wpływ 
naukowej organizacji na prace administracji publicznej dokonywał się 
poprzez usprawniane procedur, rozwiązań, poprzez powolne wprowadza-
nie kryteriów uwzględniających aspekty organizacyjne funkcjonowania 
urzędów. Ambicje uzyskania wpływu na kreowanie wzorców ról zawo-
dowych, które niełatwo poddawałyby się – w co wierzyli propagatorzy 
naukowej organizacji – manipulacji z racji podlegania uwarunkowaniom 
kulturowym, władzy i określonym interesom. Ambicje takie miały małe 
szanse realizacji, co rodziło  – jak w przypadku Mileskiego – poczucie 
zawodu i niezrozumienia.



Zakończenie 

Okres dwudziestu międzywojennych lat, oglądany zwłaszcza z perspek-
tywy lat polskiej transformacji po upadku komunizmu nie jest długi, 
tym bardziej że w dziedzinie administracji publicznej należy uwzględnić 
pierwsze lata walk o utrwalenie granic państwa. W tym czasie tworzono 
administrację, kodyfi kowano prawo, rozpoczęto kształcenie urzędników 
polskiej administracji państwowej. W tym ogromie zadań i działań zagad-
nienie wprowadzenia nowych metod organizacyjnych do pracy urzędów, 
zwrócenie uwagi na aspekty organizacyjne, obok aspektów administra-
cyjnych, funkcjonowania urzędów oraz wprowadzenie nowych kryteriów 
oceny pracy i nowych wzorów ról zawodowych z pewnością nie były 
problemem najważniejszym. Propagatorzy metod naukowej organizacji 
w administracji publicznej patrzyli na to z innej perspektywy. Według 
nich, obok swoistej specyfi ki zadań stojących przed urzędami i urzędni-
kami, specyfi ki wynikającej z aspektów prawnych i politycznych, istniały 
również aspekty organizacyjne zadań, które w istotny sposób wpływały 
na efektywność ich realizacji. Byli przekonani, iż naukowa organizacja 
dostarcza wiedzy i narzędzi pozwalających na ich lepszą, wydajniej-
szą realizację. Oznaczało to nie tylko wprowadzenie metod organizacji 
przeniesionych z przedsiębiorstw przemysłowych, ale też, w pierwszym 
rzędzie, zmianę sposobu myślenia o administracji publicznej i urzędni-
kach. Motywacją do działania było dla zwolenników omawianej metody 
nie tylko przekonanie, iż ich metody są skuteczne, że są wprowadzane 
w innych krajach, że przyniosły efekty w przedsiębiorstwach przemysło-
wych. Motywacją taką były również uczucia patriotyczne i obywatelskie 
wyrażające się w postawie odpowiedzialności za stan państwa. 

W sferze ideowej świadomości propagatorów wykorzystania za-
sad i metod naukowej organizacji w administracji publicznej można 
wyróżnić trzy elementy: wiarę w wiedzę naukową, patriotyzm i ducha 
obywatelskiego. Istotny zarówno dla sposobów argumentacji, jak i po-
dejmowanych działań okazał się wpływ przyjętej koncepcji wiedzy. Jej 
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konsekwencją było podkreślanie apolityczności proponowanych rozwią-
zań oraz kreowanie wzorca eksperta, „doradcy organizacyjnego”. To pod-
kreślanie swojej służebnej wobec czynników decyzyjnych roli oraz silne 
akcentowanie obiektywności celów (efektywność, minimalizacja kosz-
tów) były podstawowymi argumentami za przyjęciem proponowanych 
rozwiązań. 

Jednakże, mimo przekonania o ich racjonalności i możliwości wy-
kazania korzyści wynikających z zastosowania proponowanych rozwią-
zań, ich propagatorzy nie byli usatysfakcjonowani efektami dokonanych 
zmian. Optymizm lat dwudziestych co do możliwości wprowadzenia 
nowych metod organizacyjnych w urzędach ustąpił miejsca poczuciu 
zawodu. Wynikało to z następujących przyczyn. Po pierwsze, w latach 
dwudziestych podejmowano działania propagujące nowe metody, co 
umacniało przekonanie, że coraz szersze wykorzystanie metod opartych 
na naukowej organizacji jest możliwe. Po drugie, we wprowadzanie no-
wych metod zaangażowani byli ludzie zajmujący kierownicze stanowiska 
w administracji, którzy nowe rozwiązania wprowadzali w podlegających 
im urzędach. Po trzecie, w końcu lat dwudziestych rozpoczyna działal-
ność Komisja dla Usprawnienia Administracji Publicznej umocowana 
przy Prezesie Rady Ministrów, której opinie wskazujące na wzrost liczby 
zadań stojących przed administracją publiczną, a w konsekwencji – na 
zmiany w organizacji pracy urzędów i oczekiwań wobec zatrudnionych 
w nich pracowników, sprzyjały poczuciu optymizmu. 

Tymczasem w połowie lat trzydziestych aktywność propagatorów 
spada, czego wyrazem jest zakończenie działalności Sekcji Administracji 
Publicznej w INOiK, natomiast wzrasta zakres wiedzy dotyczącej coraz 
bardziej specjalistycznych funkcji kierowniczych. Wiedza ta dotycząca 
zarządzania budżetowego, organizacji działów personalnych czy korzy-
stania z urządzeń biurowych, propagowana jest na łamach „Przeglądu 
Organizacji”. Propagatorzy naukowej organizacji, widząc zmiany, jakie 
w organizacji administracji wprowadzane były odgórnie w USA czy we 
Włoszech lat trzydziestych – chętnie widzieliby podobne wsparcie ze 
strony władz polskich. Pokusa wprowadzenia, choćby nawet odgórnie, 
dających korzyści społeczne racjonalnych rozwiązań, była ważnym ele-
mentem technokratycznego światopoglądu, z którym wiązała się nauko-
wa organizacja. Brak wsparcia ze strony czynników politycznych w Pol-
sce wzmacniał poczucie zawodu. 
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Czy jednak możemy zgodzić się z propagatorami naukowej organiza-
cji w ocenie niezadowalającego, ich zdaniem,  wpływu metod naukowej 
organizacji na strukturę urzędów? Sądzę, że nie. W owym czasie wpro-
wadzono bowiem do sposobu myślenia o funkcjonowaniu administracji 
publicznej inną perspektywę, inne ujęcie, które nie tylko wprowadzało 
kategorie organizacji i efektywności, ale oferowało narzędzia realizacji 
zadań, z którymi urzędnicy mieli coraz częściej do czynienia. Należały 
do nich:  informowanie i obsługa petentów, gromadzenie i opracowanie 
coraz większej ilości dokumentów czy metody analizowania i planowa-
nia wydatków. Zmiany w organizacjach, w tym także administracji, po-
szły w tym właśnie kierunku; w kierunku usprawniania poszczególnych 
działań, działów i obszarów, którym towarzyszyło nie tylko tworzenie 
i wykorzystanie specjalistycznej wiedzy, ale również kształtowanie się 
nowych ról zawodowych, szczególnie ról profesjonalnych specjalistów. 
Zasługa działań propagatorów naukowej organizacji polegała na wypra-
cowaniu kategorii opisu urzędów w perspektywie organizatorskiej, na 
opracowaniu rozwiązań i stworzeniu środowiska osób, które rozwiązania 
te wcielały w życie.

Lata trzydzieste pokazały, iż rozwiązania takie zaczęły być stosowane 
nie w urzędach, lecz w przedsiębiorstwach miejskich i w przedsiębior-
stwach sektora publicznego, przedsiębiorstwach transportowych, banko-
wych. Sytuowały się one na styku administracji i rynku. Charakter ich 
działalności umożliwiał i wymuszał zmiany organizacyjne. Umożliwiał, 
gdyż działania wielu pracowników miały charakter rutynowy w przeci-
wieństwie do pracy urzędników – nie była to już praca umysłowa choć 
wymagała wiedzy o procedurach, umiejętności komunikowania się 
i posługiwania urządzeniami biurowymi. Równocześnie organizacje te 
były, jak na warunki polskie, organizacjami dużymi, których wewnętrz-
ne skomplikowanie wynikające ze złożoności struktury, wykonywanych 
zadań, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby klientów powo-
dowały konieczność stosowania nowych rozwiązań organizacyjnych, 
a takie podsuwała naukowa organizacja, przy czym rozwiązania takie 
stosowane były z powodzeniem w przedsiębiorstwach przemysłowych. 
Ważnym czynnikiem przyspieszającym wprowadzenie owych racjonal-
nych rozwiązań organizacyjnych była konieczność planowania ograni-
czonych zasobów fi nansowych, jakimi dysponowały przedsiębiorstwa 
miejskie, świadomość konieczności prowadzenia nie tylko działalności 
bieżącej, ale także rozwoju oraz prowadzenia inwestycji komunalnych. 
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Olbrzymią rolę odgrywali ludzie zajmujący w nich stanowiska kierowni-
cze, nie tylko jeśli chodzi o ich znajomość metod organizacji, ale przede 
wszystkim o ich świadomość zadań, jakie stały przed kierowanymi przez 
nich przedsiębiorstwami. W grę wchodził publiczny charakter prowadzo-
nej działalności, zaspokojenie potrzeb ważnych zarówno dla jednostek, 
jak i społeczności i państwa. Rozważania dotyczące charakteru tej dzia-
łalności, powinności przedsiębiorstw komunalnych były bliskie temu, co 
po latach określono w kategoriach teorii dóbr publicznych (Golinowska, 
2002, s.  38–52). Metody opracowane wedle wskazań naukowej organi-
zacji służyły efektywnej realizacji tych zadań, przyczyniając się do satys-
fakcji klientów, pracowników i rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. 
Taką wizję przedsiębiorstwa umacniało przekonanie, iż przedsiębiorstwo 
reprezentuje Państwo wobec obywatela, a sposób jego zarządzania, za-
chowanie pracowników noszących urzędowe stroje stanowią wizytówkę 
tego Państwa. Tym samym, w sposobie zarządzania takimi wiodącymi 
przedsiębiorstwami sektora publicznego łączyły się profesjonalizm, bu-
dowany na podstawach naukowej organizacji, i świadomość publicznej 
roli przedsiębiorstwa w zaspokajaniu potrzeb możliwie najszerszych 
rzesz społeczeństwa, w czym można odnaleźć wpływy społecznikow-
skiego etosu inteligenckiego oraz patriotyzm, wyrażający się w stosunku 
do Państwa, w świadomości, iż kierując takim przedsiębiorstwem, kształ-
tuje się stosunek obywateli do ich Państwa. 

Wprowadzanie zmian w sferze świadomości, kreowanie nowych 
wzorów i rozwiązań, a także podejmowanie prób ich realizacji, zależą nie 
tylko od liderów, od charakteru organizacji i wpływów otoczenia, o czym 
wspomniałem powyżej, ale także od ludzi, z którymi i poprzez których 
zmiany te są wprowadzane. Jaki był stosunek urzędników do wyobrażeń 
społecznych kształtujących się w środowisku propagatorów naukowej 
organizacji w administracji publicznej? Jakie były wyobrażenia powstałe 
w ich środowisku? Jak określali oni swoją rolę w realizacji zadań stoją-
cych przed administracją publiczną? Pionierzy naukowej organizacji, jak 
Twardo czy Żółtaszek, wprowadzający zmiany organizacyjne w podle-
głych im urzędach, łączyli obie role. W swoich publikacjach autorzy ci 
wspominali o oporze urzędników, lecz ujmowali go w kategoriach psy-
chologicznych, w kategoriach przyzwyczajeń oraz dotychczasowych do-
świadczeń w zakresie reorganizacji pracy urzędów. Pionierzy naukowej 
organizacji byli przygotowani na tego rodzaju przeszkody i wiedzieli, 
iż poprzez dobre przygotowanie zmian organizacyjnych, poprzez dobór 
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i szkolenie kadry, poprzez odpowiednie systemy premiowania – można 
przekonać pracowników do nowych rozwiązań, tym bardziej, jeśli będą 
oni zauważać korzyści w ich pracy oraz w funkcjonowaniu urzędu. Kryły 
się za tym założenia dotyczące człowieka jako pracownika, indywidua-
lizm, nieuwzględnienie więzi społecznych i racjonalność, polegająca na 
świadomości korzyści płynących z określonych rozwiązań organizacyj-
nych. W publikacjach poświęconych wdrażaniu rozwiązań wskazywano 
zarówno na początkowy opór podległych pracowników, jak i na póź-
niejszą ich aprobatę. Obok tych charakterystyk stosunku podwładnych 
do wprowadzanych zmian występowała krytyka biurokratyzmu i braku 
kompetencji urzędników pozwalających im sprostać nowym wyzwaniom. 
Naukowa organizacja była w ten sposób przedstawiana jako lekarstwo 
dające możliwość skutecznego reformowania administracji. Taki obraz 
jest z pewnością niekompletny i powinien być uzupełniony rekonstrukcją 
wyobrażeń urzędników dotyczących nie tylko zagadnień organizacji pra-
cy, ale przede wszystkim ich własnej roli i znaczenia w społeczeństwie.
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