
Od recenzentów

„Imponujący jest obszarowy zasięg przedłożonej do recenzji książki. Jest to, 
wedle mojej wiedzy, jedyna na polskim rynku pozycja, przygotowana przez rodzimy 
zespół autorski, która oferuje tak szeroki i jednocześnie pogłębiony przegląd zagad-
nień kluczowych dla rozwoju nauk o zarządzaniu. Na uznanie zasługuje zachowana 
równowaga pomiędzy perspektywami o charakterze klasycznym, które zajmują już 
ugruntowaną i niekwestionowaną pozycję w dorobku nauk o zarządzaniu, a koncep-
cjami, które są relatywnie nowe i wciąż stanowią żywy przedmiot dyskusji naukowej. 
Ponadto, praca zbiorowa, analizowana jako całość, cechuje się równowagą między 
prezentowaniem teorii i modeli a wyników badań empirycznych i wyzwań płyną-
cych z napięć między nimi. Biorąc pod uwagę obszerność tekstu i  jego współau-
torski charakter (20 autorów!), wyjątkowo na korzyść wyróżnia się w  tej książce 
spójność tematyczna i  logiczny porządek, według którego ułożone są poszczególne 
rozdziały. […] Na pewno posłuży przybliżeniu czytelnikom, którzy nie pracują na 
co dzień z  literaturą anglojęzyczną, zapoznanie się z nowszymi trendami w dysku-
sjach podejmowanych w ramach nauk o zarządzaniu. Praca ta może być szczególnie 
wartościowa dla osób angażujących się w pracę naukową w naszej dyscyplinie na 
wszystkich poziomach: od pierwszych prób badawczych w ramach studiów magister-
skich, poprzez (przede wszystkim) studia doktoranckie, jak również jako podsta-
wowy punkt odniesienia (tzw. reference book) dla doświadczonych badaczy. Silnie 
obecny w pracy zbiorowej wątek empiryczny i praktyczny sprawia, że będzie ona 
również przydatna dydaktykom, szczególnie na poziomie studiów II i  III stopnia 
oraz w edukacji podyplomowej dla kształtowania krytycznego spojrzenia na dorobek 
teorii wśród praktykujących menedżerów.”

prof. ALK dr hab. Dominika Latusek
 Akademia Leona Koźmińskiego

„Recenzowana praca zbiorowa jest kompleksowym przeglądem teorii organizacji 
i zarządzania, który uwzględnia zarówno wszystkie ważniejsze podejścia klasyczne, 
jak i  te najbardziej współczesne. Jest to książka bardzo potrzebna, przede wszyst-
kim studentom kierunku Zarządzanie oraz pokrewnych kierunków ekonomicznych 
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i społecznych. Solidny i pogłębiony przegląd teorii organizacji i zarządzania jest rów-
nież przydatny dla pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, a także praktyków 
biznesu. Z tego punktu widzenia przedstawiona do recenzji pozycja jest wyjątkowo 
cenna, ponieważ wypełnia lukę rynkową, która dotyczy fundamentów teoretycz-
nych naszej dyscypliny. [...] Praca zbiorowa obejmuje bogactwo treści oraz literatury 
przedmiotu. Cechuje się dużą starannością w doborze treści, logicznym uporządko-
waniem opisywanych koncepcji wewnątrz rozdziałów, a także pogłębionym przeglą-
dem literatury przedmiotu. W kolejnych rozdziałach nie dostrzegłem istotnych bra-
ków lub błędów merytorycznych, co jest dowodem na dobór kompetentnego zespołu 
autorskiego, który potraktował zadanie przygotowania przekrojowego kompendium 
nauk o zarządzaniu bardzo poważnie. [...] Gorąco rekomenduję przedstawioną do 
oceny pracę zbiorową, zarówno ze względu na jej przydatność w procesie kształcenia 
na kierunku Zarządzanie, jak i ogromną rozległość treści i pogłębione spojrzenie 
na teorię organizacji. Szczególnie warto podkreślić obecność treści zaczerpniętych 
z paradygmatów alternatywnych w stosunku do głównego nurtu zarządzania, takich 
jak: nurt krytyczny czy paradygmat interpretatywno-symboliczny.”

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Uniwersytet Jagielloński


