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Książka z założenia nie jest kompleksowym podręcznikiem akademickim na temat zarządzania ani 

tym bardziej poradnikiem. Ma charakter monografii i koncentruje się na wybranych kwestiach – 

uniwersalnych i – jak się wydaje – szczególnie ważnych obecnie. Jest też próbą refleksji nad różnymi 

filozofiami zarządzania oraz poszukiwania tego, co w zarządzaniu najważniejsze i ponadczasowe.  

 

Publikacja jest przeznaczona dla ludzi interesujących się zarządzaniem i zarządzających. Może byd 

użyteczna dla praktyków zarządzania, którzy chcą porównad swoje wizje zarządzania z 

przemyśleniami wybitnych teoretyków i praktyków. Zapewne może też byd pomocna w zrozumieniu 

tego, co naprawdę jest ważne w zarządzaniu przez ludzi, którzy poznali już smak pracy, a teraz 

dochodzą do zarządzania. Może byd użyteczna w zgłębianiu zarządzania przez studentów, zwłaszcza 

na kierunku zarządzanie – bardziej pewnie na studiach II i III stopnia niż I stopnia. Może będzie 

inspirująca dla polityków i osób interesujących się polityką; polityka to także zarządzanie – tyle że w 

szerszej skali. 
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