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1. Wprowadzenie 
 
Pierwszym wydziałem, który powstał po utworzeniu Wyższej Szkoły Mene-

dżerskiej w Warszawie w 1995 r. był Wydział Menedżerski. Jego idea sprowadzała 
się do kształcenia średnich kadr kierowniczych dla sektora małych i średnich przed-
siębiorstw, a także dla instytucji publicznych i prywatnych funkcjonujących lub 
powstających w okresie transformacji ustrojowej. Pojawiła się potrzeba zapew-
nienia odpowiedniej literatury z zakresu zarządzania dla studentów oraz kadry 
naukowo-dydaktycznej. Tak zaczął powstawać księgozbiór biblioteki.  

W ciągu 15 lat biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej zgromadziła ponad 
pięć tysięcy książek, skryptów i czasopism z zakresu organizacji i zarządzania, 
co stanowi ponad 1/

8 ogólnego księgozbioru. Aktualnie na jej stanie znajdują się 
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Streszczenie 

W zabezpieczaniu procesu dydaktycznego na Wydziale Menedżerskim Wyższej 
Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ważną rolę odgrywa literatura z zakresu orga-
nizacji i zarządzania. Dzięki niej studenci oraz wykładowcy mają dostęp do nowo-
czesnej wiedzy, którą mogą wdrażać w praktyce po ukończeniu szkoły. Celem 
artykułu jest przedstawienie najbardziej znanych autorów i ich podręczników z tej 
dyscypliny naukowej.  
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publikacje zwarte i ciągłe m.in. z takich subdyscyplin zarządzania, jak: zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, marketingiem, produkcją, przemysłem, handlem 
i usługami, a także projektami, kryzysem, innowacjami czy wiedzą. 

Literatura z zakresu teorii i praktyki zarządzania pozwala studentom zdoby-
wać wiedzę między innymi z takich zagadnień, jak: 
 kierunki i podejścia w rozwoju myśli o organizacji i zarządzaniu, 
 budowa i funkcjonowanie struktur organizacyjnych, 
 funkcje zarządzania, 
 style i strategie zarządzania, 
 teorie motywacji zespołów pracowniczych, 
 planowanie i prognozowanie w zarządzaniu, 
 skuteczne gospodarowanie czasem, portfelem czy ryzykiem. 
Studenci Wydziału Menedżerskiego mają zapewniony dostęp do elektro-

nicznych baz bibliotecznych, takich jak OECD czy Gospodarka, które są dys-
trybuowane przez szkołę w ramach opłat licencyjnych. Można w nich znaleźć 
ciekawe materiały dotyczące aktualnej sytuacji sektora małych i średnich przed-
siębiorstw w poszczególnych branżach. W przypadku pierwszej bazy materiały 
są udostępniane w wersji językowej angielskiej, zaś drugiej po polsku. 

Z myślą o zabezpieczeniu procesów dydaktycznych w poszczególnych kate-
drach dyrekcja biblioteki dokłada wszelkich starań, aby wzbogacić księgozbiór 
o najnowszą literaturę zawartą nie tylko w sylabusach składanych przez kadrę 
naukowo-dydaktyczną, ale także śledzi rynek wydawniczy i skrupulatnie pene-
truje go – proporcjonalnie do możliwości finansowych – pod kątem najnowsze-
go piśmiennictwa krajowego i zagranicznego. 

W związku z faktem, iż część naszych studentów stanowią osoby z Ukrainy 
i Białorusi gromadzimy publikacje w ich ojczystym języku. Książki umieszcza-
ne są w zbiorze, który nosi nazwę „Wspólnota Niepodległych Państw”1. Składa-
ją się na nie podręczniki z zarządzania, ekonomii, ekologii, logistyki itp. W ten 
sposób staramy się zapewnić obcojęzycznym studentom wiedzę przydatną pod-
czas pisania prac zaliczeniowych, egzaminów i prac dyplomowych w oryginal-
nym wydaniu. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni na prośbę władz uczelni zostali zobligo-
wani do składania w bibliotece jednego egzemplarza dzieła autorskiego. W ten 
sposób nie tylko zostaje wzbogacony księgozbiór biblioteki, ale przede wszyst-
kim studenci mają dostęp do dzieł swych wykładowców, które stanowią ich 
promocję.  

Znajdującą się w bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie li-
teraturę dotyczącą zarządzania można podzielić na dwa okresy. Pierwszy obej-
muje książki wydawane od 1945 r., drugi – publikacje od 1990 r. do chwili 
obecnej.  

                                                           
1 J. Boguski, T. Staliś, Wpływ literatury na jakość prac studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie, [w:] „Zarządzanie: Teoria i Praktyka” 2011, nr 2, s. 126. 
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2. Zbiory dotyczące lat 1945-1989 
 
W księgozbiorze biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie 

znajdują się publikacje przedstawicieli powojennej polskiej szkoły zarządzania. 
Najstarszy podręcznik z tego okresu – Istota i przedmiot nauki o przedsiębior-
stwie2 pochodzi z 1949 r., a jego autorem jest Antoni Skowroński. Omawia on 
historię, przedmiot i podział nauk o przedsiębiorstwie. Ze względu na wielkość 
nakładu i upływ czasu stanowi ważną pozycję w zbiorach biblioteki. 

Wśród najstarszych publikacji zagranicznych dotyczących zarządzania 
(gromadzonych w naszej bibliotece) należy wymienić: Management and Orga-
nization3 oraz Fredericka Harbisona (1912-1976) Management in the Industrial 
World4. Jak ważna jest to postać świadczy fakt, iż wydał 335 publikacji wielo-
krotnie wznawianych w 10 językach z zakresu strategii rozwoju zasobów ludz-
kich, zarządzania w przemyśle, polityki kadrowej oraz negocjacji zbiorowych. 

Spośród przedstawicieli powojennej polskiej szkoły nauk o organizacji i za-
rządzaniu posiadamy w naszych zbiorach liczne publikacje Jana Zieleniewskie-
go, Witolda Kieżuna, Leszka Krzyżanowskiego oraz Jerzego Kurnala. 

Ważną postacią, szczególnie z bibliotecznego punktu widzenia (ze względu 
na klasyfikację nauk), jest filozof analityczny, pionier i współtwórca ogólnej 
teorii sprawnego działania Tadeusz Kotarbiński (1886-1981). Biblioteka posia-
da aż 14 tytułów jego autorstwa. Są wśród nich epokowe wydania, jak: Elemen-
ty teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (1961, 1986), Dzieła 
wszystkie: prakseologia (1999), Traktat o dobrej robocie (1958, 1969, 1973), 
Sprawność i błąd: z myślą o dobrej robocie nauczyciela (1960, 1970). 

Ważne miejsce w powojennej polskiej szkole nauk o zarządzaniu zajmuje 
Jan Zieleniewski (1901-1973). Biblioteka posiada następujące dzieła tego auto-
ra: Organizacja i zarządzanie (1969, 1976, 1981) oraz Organizacja zespołów 
ludzkich: wstęp do teorii organizacji i kierowania (1967, 1975), oba tytuły 
w nakładzie ośmiu egzemplarzy. 

Na uwagę zasługują także publikacje nieżyjących już autorów związanych 
z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie – Jerzego Kurnala oraz Leszka 
Krzyżanowskiego. Wśród literatury przedmiotu wymienić należy chociażby 
podręcznik Leszka Krzyżanowskiego pt. Podstawy nauki zarządzania (1985). 
Książka ta stanowi zwięzłe kompendium wiedzy z zakresu zarządzania zarówno 
w ujęciu historycznym, jak i w stadium jego rozwoju. Sporo miejsca autor po-
święca strategiom badawczym. 

                                                           
2 A. Skowroński, Istota i przedmiot nauki o przedsiębiorstwie, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań 
1949. 
3 L.A. Allen (et al.), Management and Organization, New York – London: McGraw-Hill Book 
Company, Inc, 1958. 
4 F.H. Harbison, Management in the Industrial World: an international analysis, New York – 
London: McGraw-Hill Book Company, 1959. 
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W zbiorach biblioteki posiadamy następujące tytuły Jerzego Kurnala: Han-
del wewnętrzny Szwecji (1959), O sprawności i niesprawności organizacji. 
Szkice o biurokracji i biurokratyzmie (1972), Zarządzanie zespołami pracowni-
czymi (2006), Organizacyjne problemy kierowania zespołami pracowniczymi 
(2001). Mimo upływu czasu wiele zawartych w nich myśli i spostrzeżeń nie 
straciło na aktualności.  

Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie posiada siedem ty-
tułów publikacji Witolda Kieżuna – przedstawiciela polskiej szkoły prakseolo-
gicznej, w ramach której rozwija prakseologiczną teorię organizacji i zarządza-
nia. Jego bogaty życiorys zawodowy (uczeń Tadeusza Kotarbińskiego i Jana 
Zieleniewskiego) skutkował liczącymi się publikacjami (70 książek, 300 arty-
kułów w sześciu językach europejskich). Wśród tytułów dostępnych w naszej 
bibliotece można wyróżnić epokowe dzieła: Podstawy organizacji i zarządzania 
(1977), Sprawne zarządzanie organizacją (1998), Style zarządzania (1975), 
Organizowanie pracy własnej dyrektora (1971), Ewolucja sprawnego zarzą-
dzania (1978), Dyrektor: z problematyki zarządzania instytucją (1968).  

Autorem wielu prac z dziedziny zarządzania, które znajdują się w bibliotece 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, jest Andrzej K. Koźmiński. Ak-
tualnie posiadamy 19 tytułów, w tym sześć książek z omawianego okresu, ta-
kich jak: Zarządzanie systemowe (1973), Współczesne koncepcje zarządzania 
(1987), Pewność i gra (1982), Dyrektorzy współczesnych przedsiębiorstw kapi-
talistycznych (1966), Decyzje (1979), Analiza systemowa organizacji (1979). 

W bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie znajdują się 
książki autorów zagranicznych. Godna polecenia jest publikacja autorstwa 
H. Koontz, C. O’Donnell pt. Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych 
(1969). Autorzy omawiają w niej podstawy zarządzania, politykę kadrową, 
kierowanie, planowanie, kontrolę. Warto także polecić książkę Petera Druckera 
Managing for Results (1964). Należy podkreślić, iż Peter Drucker zaliczany jest 
do współczesnych teoretyków zarządzania na świecie. Oprócz niego posiadamy 
w bibliotece książkę innego teoretyka ekonomii i zarządzania Jay Galbraitha 
Designing Complex Organizations (1973). Wymieniając autorów zagranicznych 
nie sposób pominąć w naszych zbiorach książki E. Raymonda Corey Industrial 
Marketing. Cases and Concepts (1962). Z literatury zagranicznej, poświęconej 
strukturze przemysłu i udziału w niej przedsiębiorstw przemysłowych, należy 
wymienić publikację Ch.J. Mcmillan The Japanese Industrial System (1989). 
Omówione zostały w niej czynniki, które złożyły się na sukces tego kraju na 
arenie międzynarodowej oraz kondycję innowacyjną i konkurencyjną na rynku. 

Ważne miejsce w zbiorach naszej biblioteki zajmuje literatura z zakresu Za-
rządzania i Inżynierii Produkcji. Wśród licznych publikacji, jakie posiadamy 
z tego okresu, należy wymienić książkę Seweryna Chajtmana Organizacja pro-
dukcji rytmicznej (1973). Autor omawia organizację produkcji rytmicznej, jej 
cechy oraz odmiany, a także możliwości jakie stwarza dla przemysłu. Drugą 
ważną pozycją są Podstawy organizacji procesu produkcyjnego (1971). Należy 
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przy okazji zaznaczyć, że prof. Seweryn Chajtman był pionierem organizacyj-
nego podejścia do projektowania i zarządzania produkcją5. Właśnie cytowane 
książki były punktem wyjścia do wprowadzenia automatyzacji systemów infor-
matycznych w zarządzaniu produkcją. Czytelnicy mogą także sięgnąć do ciekawej 
publikacji, której współautorem jest Stanisław Lis (et al.) pt. Projektowanie organi-
zacji komórki produkcyjnej w warunkach produkcji powtarzalnej (1980).  

Z uwagi na fakt, iż Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest dziedziną stosun-
kowo młodą większość znaczących autorów tworzyło na przestrzeni obydwóch 
okresów z przewagą drugiego (obejmującego lata 1989-2011). 

 
 
3. Opracowania z lat 1989-2011 
 
W wyniku transformacji ustrojowej po 1989 r. na rynku wydawniczym po-

jawiło się wiele pozycji dotyczących teorii zarządzania. Najważniejsze dzieła 
pochodziły z zagranicy i były tłumaczone na język polski. Biblioteka Wyższej 
Szkoły Menedżerskiej w Warszawie posiada podręczniki zaliczane do tzw. 
współczesnej klasyki myśli zarządzania. Należy tu wymienić znakomity pod-
ręcznik Kierowanie (2001), zalecany jako obowiązkowa lektura dla studentów 
pierwszego roku studiów, którego autorami są: James A.F. Stoner, R. Edward 
Freeman, D.R. Gilbert jr. Publikacja zawiera podstawowe zagadnienia związane 
z zarządzaniem, jego historią, funkcjami i strukturami. Jest lekturą podstawową 
na wielu uczelniach w Polsce.  

Drugim ważnym podręcznikiem zalecanym przez wykładowców z zarządza-
nia jest publikacja Doroty M. Stewart (red.) Praktyka kierowania: jak kierować 
sobą, innymi i firmą (1996) oraz Strategor Zarządzanie firmą: strategie, struk-
tury, decyzje, tożsamość (2001).  

Monumentalnym dziełem z zakresu zarządzania jest podręcznik autorstwa 
Ricky’ego W. Griffina Podstawy zarządzania organizacjami (2001). To swoiste 
kompendium wiedzy z zakresu kierowania organizacją omawia najważniejsze 
kwestie związane z planowaniem, organizowaniem, przewodzeniem oraz kon-
trolą w organizacji.  

Wśród cieszących się dużą popularnością u studentów i wykładowców ksią-
żek znalazł się podręcznik Petera M. Senge’go (et al.) Piąta dyscyplina. Mate-
riały dla praktyka: jak budować organizację uczącą się (2002). Promuje on 
podejście systemowe, które określa mianem piątej dyscypliny. Dzięki niemu 
studenci poznają zasady i mechanizmy rządzące organizacjami.  

Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie posiada 11 tytułów 
Petera F. Druckera (1909-2005) uważanego za twórcę współczesnych metod 
zarządzania6. Do najczęściej wypożyczanych książek należą: Praktyka zarzą-
                                                           
5 A. Targowski, Wczoraj, dziś i jutro informatyki, [w:] Top 200 Computerworld, 
http://www.computerworld.pl, dostęp z dnia 25.08.2011. 
6 Biogram poświęcony P.F. Druckerowi, http://wikipedia.pl, dostęp z dnia 25.08.2011. 
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dzania (1998, 2005), Menedżer skuteczny (1994, 2004), Myśli przewodnie 
Druckera (2001, 2008), Innowacja i przedsiębiorczość (1992), Zarządzanie 
w czasach burzliwych (1995), Zarządzanie w XXI wieku (2000).  

Biblioteka posiada także najważniejsze książki uważanego za światowego 
eksperta w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji Michaela E. Portera. 
Należą do nich Strategia konkurencji (1994, 1996, 1999, 2006) oraz Przewaga 
konkurencyjna (2010). 

Należy wspomnieć o godnych polecenia najnowszych nabytkach bibliotecz-
nych, takich jak: G. Hamel, B. Breen Zarządzanie jutra (2008), A. Ries, L. Ries 
Wojna marketingu z zarządzaniem(2010) oraz Ph. Kotler i J.A. Caslione 
pt. Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji (2009). W tej ostatniej 
książce poruszone zostały zagadnienia związane z rolą zarządzania i marketingu 
w czasach zawirowań na rynku.  

Wspomniany w poprzednim okresie (1945-1989) Andrzej K. Koźmiński 
najwięcej publikacji wydał po transformacji ustrojowej w Polsce. Wniósł duży 
wkład w edukację w zakresie zarządzania. Z tego okresu posiadamy następujące 
pozycje: Koniec świata menedżerów (2008), Odrabianie zaległości: zmiany orga-
nizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym (1998), Zarządzanie. Teoria 
i praktyka (red.) (2001), Zarządzanie międzynarodowe (1999), Zarządzanie od 
podstaw (2008), Zarządzanie w warunkach niepewności (2004, 2008). 

Biblioteka Wyższej Szkoły Menedżerskiej posiada w swoich zbiorach publika-
cje dotyczące organizacji i zarządzania wydane przez tutejszą oficynę wydawniczą. 
Znaczna ich część jest autorstwa wykładowców Wydziału Menedżerskiego7.  

W naszych zbiorach znajdują się także podręczniki z zakresu teorii innowa-
cji. Godną uwagi jest publikacja Mieczysława Dworczyka i Ryszarda Szlasy 
pt. Zarządzanie innowacjami (2001). Autorzy omawiają w niej innowacje, pro-
ces ich powstawania i zarządzania. Za cenną z naukowego punktu widzenia 
należy uznać publikację napisaną pod redakcją naukową Lidii Białoń Zarządza-
nie działalnością innowacyjną (2010). Omawia zagadnienia związane z kształto-
waniem się procesu innowacyjnego w firmie, regionie oraz kraju. Przedstawia 
rolę strategii w rozwoju innowacji, kwestie finansowania działalności innowacyj-
nej oraz miejsce innowacji w programach partii politycznych w naszym kraju. 

Wkład do teorii przedsiębiorczości wnosi prof. Stanisław Dawidziuk, Zało-
życiel i Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – naszej 
macierzystej uczelni. Należy tu wymienić książkę Przedsiębiorczość. Droga do 
sukcesu (1998, 1999), która stanowi ważne źródło wiedzy dla menedżerów. 

W zbiorach biblioteki Wyższej Szkoły Menedżerskiej gromadzone są publi-
kacje dotyczące marketingu, a w tym zarządzania marketingiem. Uwadze czy-
telników polecamy podręcznik pt. Zarządzanie marketingiem pod redakcją Lidii 
Białoń (2010). W publikacji tej zostały przedstawione kwestie związane z pro-
cesem marketingowym, strategią i planem marketingowym w firmie.  
                                                           
7 T. Staliś, J. Boguski, Bibliografia pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Mene-
dżerskiej w Warszawie w latach 2005-2009, Wydawnictwo WSM, Warszawa 2010. 
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W subdyscyplinie „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” ważne miejsce zajmu-
je światowej sławy ekspert Michael Armstrong. Z racji swego wieloletniego 
doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest autorem wielu bestselle-
rowych publikacji z tej dziedziny, w tym kultowej książki Zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi (tytuł oryginału A Handbook of Human Resource Management 
Practice, który został przetłumaczony na 15 języków)8. W naszej bibliotece 
znajdują się trzy wydania tejże książki (2001, 2005, 2007). Ponadto posiadamy 
tegoż autora: Jak być lepszym menedżerem (1997), Zarządzanie ludźmi: prze-
kład. Przewodnik dla menedżerów liniowych (2007) oraz Zarządzanie wynagro-
dzeniami (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategia i działanie (2000). 

Z tematyki poświęconej zarządzaniu zasobami ludzkimi polecamy naszych 
krajowych autorów, takich jak: Kazimierz Makowski (red.), Instrumentarium 
zarządzania zasobami ludzkimi (2002) czy Alicja Sajkiewicz (red.) Zasoby ludz-
kie w firmie (2004), która od wielu lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycz-
nym Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.  

Ważną rolę w edukacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zmia-
nami w organizacji odgrywają prace prof. Ewy Masłyk-Musiał. Jest ona autorką 
między innymi takich pozycji literaturowych (dostępnych w naszej bibliotece), 
jak: Kulturowe wyznaczniki działania organizacji (1998), Ludzie w świecie biz-
nesu (2000), Organizacja w ruchu: strategie zarządzania zmianami (2003), 
Praktyka organizacji w ruchu: strategie i kompetencje w zmianach (2006), Spo-
łeczeństwo i organizacje: socjologia organizacji i zarządzania (1996, 1999), 
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (2000), Zarządzanie kompetencja-
mi w organizacji (2005), Zarządzanie zmianami w firmie (1996). Ogółem nasza 
biblioteka posiada 250 egzemplarzy ww. publikacji. 

W bibliotece Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie znajdują się 
książki z problematyki zarządzania strategicznego. Posiadamy Analizę strate-
giczną przedsiębiorstwa autorstwa Grażyny Gierszewskiej i Marii Romanow-
skiej (1996, 2002) oraz Grażyny Gierszewskiej Zarządzanie strategiczne 
(2000), Globalizacja: wyzwania dla zarządzania strategicznego (2001), Raport 
on Management: Knowledge Management (2001), Strategie przedsiębiorstw 
w dobie globalizacji (2003), Strategie przedsiębiorstw w zarządzaniu wiedzą 
(2005). 

Godne wnikliwej uwagi są także książki dziekana Wydziału Menedżerskie-
go Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. Edwarda Szczepanika 
pt. Szkolnictwo wyższe i edukacja kadr menedżerskich w Polsce (2006) oraz 
Ryzyko w działalności gospodarczej (2010). 

Wśród pracowników Wydziału Menedżerskiego należy także wymienić 
prof. Stanisława Sudoła. Biblioteka posiada następujące jego publikacje: Eko-
nomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego (1972), Empirical rese-
arch on the proces of transformation of Polish companies in the period of 1990-
                                                           
8 Biogram Michaela Armstronga, Nf.pl – nowoczesna firma – Portal wiedzy dla biznesu, 
http://michael.armstrong.nf.pl, dostęp z dnia 26.08.2011. 
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1995 (1997), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości(1999), Marketingowe 
testowanie produktów (2000), Przedsiębiorstwo: podstawy nauki o przedsię-
biorstwie: zarządzanie przedsiębiorstwem (2006), Przedsiębiorstwo przemysło-
we: ekonomika, organizacja, zarządzanie (2006), Nauki o zarządzaniu (2007), 
Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim (2010). 

W gronie naszych specjalistów w zakresie zarządzania znajduje się dr Wal-
demar Stelmach, który jest autorem między innymi takich książek, jak: Obrazy 
kierowania: teorie opinie o zarządzaniu zasobami ludzkimi (2004), Ciemne 
strony kierowania (2005), Dekalog +1 po-prawnego kierowania (2007), Wła-
dza i kierowanie. Teorie i praktyki biurokracji (2010). 

Posiadamy wiele książek z dziedziny zarządzania produkcją wydanych po 
1989 r. Wśród autorów znajdują się między innymi: Kazimierz Pasternak Zarys 
zarządzania produkcją (2005), Lech Dwiliński Zarządzanie produkcją (2002). 
Nowoczesne koncepcje zarządzania produkcją rozwija w swych publikacjach 
Ireneusz Durlik. W zbiorach naszej biblioteki posiadamy sześć tytułów jego 
publikacji. Są to: Organizacja produkcji w przemyśle elektronicznym (1980), 
Organizacja i zarządzanie produkcją jako dyscyplina naukowa i kierunek studiów 
(1991), Projektowanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zarządzanie projektami 
(1995), Restrukturyzacja procesów gospodarczych (1998), Reengineering i techno-
logia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych (2002), a także 
Inżynieria zarządzania (2004). 

Ważny wkład do nauki organizacji i zarządzania wnieśli także inni polscy 
uczeni, jak: Marek Brzeziński, Zdzisław Jasiński, Edward Pająk, Jerzy Łunar-
ski, Tadeusz Karpiński, Jerzy Mazurczak oraz wielu innych, których nie sposób 
wymienić ze względu na ograniczenia ramowe tegoż artykułu. 

Uzupełnieniem zasygnalizowanej literatury są cenne czasopisma. Należą do 
nich: „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, „Kwartalnik Nauk o Przed-
siębiorstwie”, „Management and Production Engineering Review”, „Organiza-
cja i Kierowanie”, „Personel i Zarządzanie”, „Problemy Zarządzania”, „Współ-
czesne Zarządzanie”, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, „Zarządzanie Zasoba-
mi Ludzkimi”, a także wydawane przez Wydział Menedżerski Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Warszawie czasopismo „Zarządzanie: teoria i praktyka”. 

Stan współczesnej wiedzy i badań w dziedzinie zarządzania organizacjami 
i kierowania ludźmi w organizacji zawiera Encyklopedia zarządzania9, która 
jest dostępna w czytelni biblioteki. 

Bazą wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego w środowisku bizneso-
wym oraz akademickim jest także portal internetowy Zarządzanie.net.pl. 

 
 
 
 

                                                           
9 J. Penc, Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy, Wyższa Szkoła Studiów 
Międzynarodowych, Łódź 2008. 
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4. Podsumowanie 
 
Podstawą opracowania artykułu był katalog elektroniczny OPAC, który po-

siada biblioteka. Posiłkowano się także katalogiem Biblioteki Narodowej oraz 
uczelni ekonomicznych i technicznych, czerpiąc dane o literaturze z dziedziny 
organizacji i zarządzania, szczególnie pod kątem popularności danego autora 
(stosownie do wydanych publikacji). Z systemu PROLIB czerpano dane doty-
czące ilości wypożyczonych książek danego tytułu. W artykule skoncentrowano 
się przede wszystkim na najważniejszych prekursorach i reprezentantach tejże 
dziedziny nauki, których dorobek posiada biblioteka WSM. 

Autorzy mają świadomość pewnych niedoskonałości, których nie dało się 
uniknąć zwłaszcza ze względu na ciągły przyrost obszaru badań i dynamiczny 
rozwój wiedzy o zarządzaniu i dziedzinach pokrewnych. 

Celem naszym było umożliwienie pogłębienia wiedzy przez studentów po-
przez odwołanie się do fundamentalnej literatury, którą następnie można wyko-
rzystać przy pisaniu prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich. 

Księgozbiór dotyczący nauk o zarządzaniu jest systematycznie uzupełniany 
o nowe nabytki. Prowadzimy monitoring rynku wydawniczego i dokonujemy 
zakupu cennych publikacji wskazanych przez wykładowców w sylabusach. 
W ten sposób staramy się gromadzić podręczniki i skrypty zabezpieczając pro-
ces dydaktyczny realizowany w katedrach.  

Nasza biblioteka gromadzi publikacje zwarte i ciągłe z zarządzania w formie 
papierowej i elektronicznej. Kładziemy duży nacisk na gromadzenie e-booków, 
które są dodatkowo punktowane w rankingu wyższych uczelni. Z myślą o elek-
tronicznych książkach utworzyliśmy odrębne stanowisko do ich odtwarzania 
(wyposażone w odpowiedni sprzęt). 

Z uwagi na zbyt szeroki obszar badawczy pominęliśmy w naszych rozważa-
niach wiele dyscyplin, które wspomagają kształcenie studentów na Wydziale 
Menedżerskim. Chodzi tu o statystykę, ekonomię, politykę regionalną, spo-
łeczną, gospodarczą, filozofię, socjologię, ekologię i logistykę. 
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Abstract 

To support academic process conducted at the faculty of Management of the 
Warsaw Management Academy an important role plays literature on management 
and organization. Thanks to it our students and lecturers have an access to the 
modern knowledge which may implement into the practice. The aim of this article 
is to show the most important authors and their books from the management 
science.  
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