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LUTHER H. GULICK III (1892–1993) 
– PIONIER ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO 

Wprowadzenie

Luther Halsey Gulick III jest wymieniany w jednym szeregu z takimi przedsta-
wicielami uniwersalistycznego nurtu naukowego zarządzania jak: Henry Fayol, Lyn-
dall F. Urwick i Max Weber. Nie tylko dlatego, że Gulick jest jedną z niewielu osób, 
która znała osobiście klasyków naukowej organizacji pracy: F. W. Taylora, H. L. Gantta 
czy małżeństwo Gilbrethów, lecz także dlatego, że przyczynił się do popularyzacji 
naukowego zarządzania w nowym obszarze – administracji.

B. Gross wymienia największych przedstawicieli naukowej organizacji pracy z róż-
nych krajów świata. Z Anglii wymienia L. Urwicka, Niemiec – M. Webera, Francji 
– H. Fayola, Stanów Zjednoczonych – Taylora i... właśnie L. H. Gulicka [7]. L. C. Fitch, 
wieloletni współpracownik L. H. Gulicka i autor jego biografii, uważa go za legendę 
administracji publicznej, która wywierała silny wpływ na myśl organizatorską ame-
rykańskich instytucji publicznych w latach 20. XX wieku [4]. D. M. Gwiszani pisze 
o Gulicku jako o najznakomitszym przedstawicielu szkoły klasycznej oraz zalicza go 
– obok L. Urwicka – do najważniejszych systematyków i popularyzatorów „klasycz-
nej” teorii zarządzania [15, s. 222]. D. Katz i R. L. Kahn wymieniają opis administracji 
L. H. Gulicka z 1937 r. jako jeden z trzech klasycznych modeli organizacji [17, s. 115].

Nazwiskiem Gulicka nazwano nagrodę za najlepsze osiągnięcia w dziedzinie 
administracji publicznej (Luther Gulick Public Service Awards), którą przyznawał 
nowojorski oddział American Society for Public Administration [1].

Na podstawie powyższych wzmianek można stwierdzić, że L. H. Gulick jest jednym 
z tych pionierów zarządzania, który w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się 
zarządzania publicznego poprzez adaptację zasad zarządzania przedsiębiorstwem do 
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administracji publicznej. W związku z powyższym warto zatem przybliżyć osiągnię-
cia L. H. Gulicka III, jak również przedstawić krytykę, jaką wzbudzał jego dorobek.

Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej z nich przedstawiono szcze-
gółowo życiorys L. H. Gulicka, w drugiej scharakteryzowano dorobek piśmienniczy, 
a w trzeciej omówiono poszczególne wątki tworzące główne tematy jego zainteresowań.

Do przygotowania niniejszego artykułu wykorzystano metodę krytycznej analizy 
literatury przedmiotu. Źródła bibliograficzne zgromadzono na podstawie kwerendy 
w bazach czasopism (EBSCO – 20 wyników, Scopus – 5, Web of Science – 12), uży-
wając słowa kluczowego imienia i nazwiska omawianej postaci i lat życia, zawęża-
jąc wyszukiwania do obszaru administracja publiczna. Dane szczegółowe na temat 
L. H. Gulicka i jego prac zostały zaczerpnięte z oryginalnych wersji, a w przypadku 
braku dostępu do nich – z ich recenzji i omówień.

1. Życiorys L. H. Gulicka

L. H. Gulick III urodził się 17 stycznia 1892 r. w Osace w Japonii1. Zdziwienie 
może budzić egzotyczne miejsce narodzin osoby określanej mianem „dziekana ame-
rykańskiej administracji publicznej” [23, s. 6]. L. H. Gulick był potomkiem rodziny 
misjonarskiej działającej najpierw w Mikronezji, a następnie w Chinach i Japonii2. 
Dzieciństwo spędził w Kraju Kwitnącej Wiśni, który opuścił wraz z rodzicami w wieku 
12 lat. Gulickowie zamieszkali w Oakland w Kalifornii, a po roku przenieśli się do 
Niemiec. W Marburgu żyli przez kolejne 12 miesięcy, po czym powrócili do Stanów 
Zjednoczonych. L. H. Gulick III po ukończeniu szkoły w Oakland zaczął uczęszczać 
do prestiżowej Hotchkiss School w Lakeville w stanie Connecticut. W szkole edu-
kację skoncentrował na grece, łacinie i matematyce.

W 1912 r. Gulick stracił stypendium, ponieważ zaangażował się w wybory prezy-
denckie, co nie zyskało poparcia u konserwatywnych władz szkoły. To zmusiło go do 
zmiany uczelni na Oberlin College (na tę samą szkołę, której absolwentem był jego 
ojciec). Dwa lata później L. H. Gulick skończył ją z dobrymi notami.

Za punkt zwrotny w życiu L. H. Gulicka uważa się spotkanie z Charlesem Austi-
nem Beardem, dyrektorem Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Kolumbijskiego. 
Za namową Bearda Gulick wstąpił do Training School for Public Service, jednostki 
New York Bureau of Municipal Research założonej w 1911 roku.

1 Życiorys L. H. Gulicka został opracowany na podstawie trzech notatek biograficznych [4, 21, 24].
2 Ojcostwo L. H. Gulicka III przypisuje się L. H. Gulickowi II, który był znanym animatorem sportu, 

aktywnym członkiem YMCA [23]. Jednakże L. C. Fitch wskazuje, że ojcem Gulicka III był Sidney, a nie 
H. Luther II [4, s. 605].
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Kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowej, L. H. Gulick zgłosił się 
na ochotnika do sił powietrznych, jednakże ze względu na słaby wzrok nie przyjęto 
go. Otrzymał skierowanie do pracy w państwowej agencji pod kierunkiem L. Ayresa, 
zajmującego się analizą danych dotyczących prowadzenia wojny.

Praca w zespole zajmującym się projektem reformy budżetowej pozwoliła mu 
na zapoznanie się z problemem finansowania działalności publicznej. Sam temat 
posłużył Gulickowi jako kanwa rozprawy doktorskiej, która została opublikowana 
w 1920 roku pod tytułem Evolution of the Budget Massachusetts.

Po zakończeniu wojny, w 1919 r., Beard rekomenduje Gulicka na stanowisko 
dyrektora Training School for Public Service. W 1921 r. dwudziestodziewięcioletni 
L. H. Gulick przejmuje obowiązki dyrektora biura po rezygnacji Bearda i w ciągu 
następnych 10 lat przekształca lokalne biuro w organizację o charakterze między-
narodowym.

Pierwsza zmiana dotyczyła połączenia biura i szkoły w National Institute of Public 
Administration (Narodowy Instytut Administracji Publicznej). Gulick pełnił funkcję 
dyrektora NIPA aż do momentu przejścia na emeryturę w 1961 r., czyli przez 40 lat, 
będąc członkiem zarządu przez kolejne 21 [4].

W innych miastach amerykańskich zostały otwarte podobne biura wspierające 
administrację publiczną. Training School została przeniesiona do Uniwersytetu 
w Syrakuz (Syracuse University) w 1924 r., a NIPA pod przewodnictwem Gulicka 
koncentrowała się na krajowych problemach administracji oraz, coraz częściej, 
na międzynarodowych. Gulick, podobnie jak jego przodkowie, wyruszył do Japo-
nii, by pomóc w założeniu Instytutu Badań Miejskich w Tokio, który był utworzony 
na wzór NIPA, rekonstruując japońską organizację po trzęsieniu ziemi w 1923 r. 
W latach 1927–1928 NIPA przeprowadzała badania dla rządu jugosłowiańskiego, 
a w 1929–1930 Gulick doradzał chińskiemu rządowi pod przewodnictwem Ciang 
Kai-sheka w reformie finansów. Prace za granicą spowodowały, że NIPA porzuciła 
słowo „Narodowy” w swojej nazwie, stając się Instytutem Administracji Publicznej 
(Institute of Public Administration, IPA).

W latach 30. XX w. Gulick był prawdopodobnie jednym z najbardziej liczących 
się autorytetów w administracji publicznej. Rządy amerykański i innych państw czę-
sto się z nim konsultowały. W 1931 r. L. H. Gulick został profesorem nauk miejskich 
i administracji w Uniwersytecie Kolumbijskim. Stanowisko to pełnił aż do 1942 r.

Podczas II wojny światowej Gulick służył w kilku agencjach rządowych. Brał 
udział w tworzeniu oraz rozwoju instytucji, takich jak: Brookings Institution, Inter-
national Management Association, Public Administration Clearing House, Ameri-
can Society for Public Administration, National Academy of Public Administration 
i National Planning Association [2].

Po II wojnie światowej Gulick nadal służył jako doradca krajowy i międzynaro-
dowy. Zmiana w jego życiu nastąpiła na początku lat 50., kiedy pracował jako dyrektor 
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komitetu burmistrza ds. studiów nad zarządzaniem (Mayor’s Commitee on Manage-
ment Study). Badania te były najbardziej kosztowne i najszersze, jakie przedsięwzięto 
w tamtych czasach, trwały dwa i pół roku. W 1953 r. został powołany na Dyrektora 
Magistratu przez burmistrza miasta Nowy Jork, R. F. Wagnera. Udało mu się pozy-
skać grupę wybitnych urzędników z różnych wydziałów miasta, przekonać burmi-
strza do ustanowienia gabinetu z asystentów, zapoczątkować system raportowania 
przez agencje rządowe. Sam pełnił rolę pośrednika pomiędzy administracją (magi-
stratem) a grupami mieszkańców.

Jednak praca w urzędzie ograniczała go. Największą frustrację powodowało nie-
wdrażanie pomysłów usprawniających pracę magistratu ze względu na sytuację poli-
tyczną. Dwa lata później zrezygnował z tej posady.

Wracając do IPA, Gulick rozpoczął szereg studiów. Własne wnioski przedstawiał 
podczas serii wykładów prowadzonych w Uniwersytecie Michigan w 1961 r., które 
potem zawarł w książce Metropolitan Problems and American Ideas.

Instytucje Nowego Jorku często powoływały go na członka różnych komisji. 
Zaczął ponownie udzielać porad rządom zagranicznym. W 1957 r. w Teheranie, 
w 1959 r. w Kalkucie na zlecenie Banku Światowego i w 1960 r. w Egipcie proponował 
zmiany w strukturze rządzenia. W 1961 r. został zaproszony do Egiptu przez Funda-
cję Forda, żeby zapoznał się z organizacyjnymi problemami rządzenia i planowania. 
Było to jego ostatnie duże doradztwo. W 1962 r. powrócił na Uniwersytet Michigan. 
Będąc na emeryturze, kontynuował działalność publicystyczną.

Zmarł 10 stycznia 1993 roku, tydzień po swojej 100 rocznicy urodzin.

2. Dorobek publicystyczny

L. H. Gulick znany jest także jako założyciel Izby Rozrachunkowej Administracji 
Publicznej (Public Administration Clearinghouse) oraz członek komisji kierowanej przez 
Louis F. Brownlowa w sprawie reorganizacji biura prezydenta Franklina D. Roose-
velta. W wyniku prac komisji działającej od roku 1936 powstał raport, który stanowił 
podstawę pierwszego rozdziału publikacji wydanej razem z L. Urwickiem pt. Notes 
on the Theory of Organization. Kluczowa praca Gulicka powstawała podczas nie-
dzielnych popołudni, które autor spędzał na tyłach swojego domu w Bronxville 
w Nowym Jorku. Pod koniec XX w. była to szósta pod względem cytowań książka 
na temat administracji publicznej [3].

Trzeba zaznaczyć, że dorobek pisarski Luthera H. Gulicka nie obejmuje jednej 
tematyki, lecz dotyczy wielu aspektów funkcjonowania administracji publicznej. 
Jego prace powstałe na przestrzeni kilku dziesięcioleci cechuje ewolucja poglądów 
na administrację publiczną, którą dostrzegał wraz ze zmianą otoczenia. L. H. Gulick 
był autorem ok. 20 książek, studiów, badań, raportów, ponad 160 artykułów opu-
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blikowanych, ok. 250 tekstów, przygotowań do wystąpień, przemów, oraz nieokre-
ślonej liczby notatek służbowych, zarchiwizowanych w różnych częściach instytucji 
[24]. Pierwszy artykuł opublikował w 1920 r., ostatni – 70 lat później, wieku 98 lat.

Za najbardziej znaczące publikacje Gulicka uważa się: Papers on the Science of 
Administration (1937) [8], wydane wspólnie z brytyjskim konsultantem Lyndallem 
Urwickiem, Administrative Reflections from World War II (1948) [9] i The Metropo-
litan Problem and American Ideas (1962) [14].

Współredakcja pierwszej wymienionej pracy spowodowała, iż często przypisuje 
się treści poszczególnych rozdziałów Gulickowi bądź Urwickowi (np. D. M. Gwiszani 
używa zwrotu zasady organizacyjne Gulicka-Urwicka, wiedząc o tym, że każdy z nich 
napisał po dwa rozdziały z 11 częściowej rozprawy3). Praca ta zawiera podstawy 
z zakresu administracji publicznej, a także pierwsze amerykańskie tłumaczenie tek-
stu H. Fayola pt. Teoria administracyjna państwa [26, s. 302], czym przyczyniła się 
do wprowadzenia myśli francuskiego klasyka zarządzania do Stanów Zjednoczonych 
[18, s. 96]. Gulick w pierwszym rozdziale omówił: podział pracy, koordynację pracy, 
wzorce organizacyjne (struktury organizacyjne), departamentalizację i zmiany. Współ-
cześnie ocenia się, że zawartość tego rozdziału stanowi pomost między pierwszymi 
a późniejszymi teoretykami administracji i wciąż, mimo upływu prawie 80 lat od 
jego ukazania się wciąż jest aktualna [16].

W drugim rozdziale swojego autorstwa, pt. Nauka, wartości i administracja 
publiczna, określił zadania dla nauk społecznych:
1. Analiza zjawiska, na podstawie której można opracować jednolitą nomenklaturę, 

mierzalne elementy i racjonalne koncepcje.
2. Rozwój obszernej naukowej dokumentacji na podstawie powyższych analiz.
3. Zachęcenie do pomysłowości w podejściu do społecznych zjawisk, publikowanie 

i rozpowszechnienie hipotez, które mogą być badane i sprawdzane przez innych 
naukowców w świetle doświadczeń teraźniejszych i przyszłych [13, s. 194].
W książce z 1948 r. zawarł wnioski z analizy funkcjonowania administracji w okresie 

wojny i próbę ich przełożenia na praktyki administracyjne w czasach pokoju. W The 
Metropolitan Problem... zaprezentował swoje spojrzenie na działania administracji, 
które wcześniej stanowiły kanwę serii wykładów dla rządu i administracji wygłoszo-
nych w Uniwersytecie Michigan rok po przejściu na emeryturę.

3 L. H. Gulick był autorem Uwag na temat organizacji i Nauka, wartości i społeczna administracja. L. Urwick 
napisał Organizacja jako problem techniczny i Funkcja administracji w świetle prac Henry’ego Fayola. Autorami 
innych rozdziałów byli: J. D. Mooney, H. Fayol, H. S. Dennison, L. J. Henderson, T. N. Whitehead, E. Mayo, 
M. B. Follet, J. Lee i V. A. Graiçunas. Współautorzy zostali starannie dobrani, tak aby ukazać administrację 
publiczną w szerszej perspektywie, np.: Mooney przedstawił badania dotyczące potrzeb organizacji, Follet 
pisała o naturze społecznej organizacji, Urwick o strukturze liniowej i sztabie, a Graiçunas o rozpiętości 
kierowania.
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3. Wybrane poglądy naukowe

Zakres tematyczny zainteresowań L. H. Gulicka koncentrował się wokół szcze-
gółowych zagadnień, takich jak: funkcje zarządzania, podział i koordynacja pracy, 
rozpiętość kierowania, a także szerszych, jak np. znaczenie naukowego zarządzania 
i roli administracji publicznej. W dalszej części artykułu każde z nich zostanie omó-
wione ze wskazaniem oryginalności myśli L. H. Gulicka.

3.1.  POSDCORB – rozwinięcie Fayolowskiej klasyfikacji 
funkcji zarządzania

L. H. Gulick dokonał rozszerzenia Fayolowskiego ujęcia funkcji zarządzania. Uzu-
pełnił on wykaz czynności administracyjnych wymienionych przez francuskiego 
badacza o funkcję „raportować” oraz zmodyfikował znaczenie funkcji „prognozo-
wać” na „planować”. Gulick wydzielił także z funkcji „organizować” sprawy kadrowe, 
tworząc z nich osobną funkcję. Dodał także funkcję związaną z budżetowaniem. 
Propozycja ta jest rozpowszechniona w literaturze anglojęzycznej pod akronimem 
POSDCORB i jest jedną z najczęściej używanych klasyfikacji funkcji zarządzania.

A oto pełne definicje siedmiu funkcji zarządzania w ujęciu Gulicka:
 � Planowanie (Planning) rozumiane jako opracowanie szerokiego zakresu zadań, 

które należy wykonać, i metod ich realizacji, zmierzających do osiągnięcia zbioru 
celów przedsiębiorstwa.

 � Organizowanie (Organizing) oznaczające ustanowienie formalnej struktury wła-
dzy, na podstawie której praca jest dzielona, określana i koordynowana dla reali-
zacji wyznaczonych celów.

 � Prowadzenie spraw kadrowych (Staffing) wyrażające całość funkcji personalnej 
składającej się z rekrutowania i szkolenia kadry oraz utrzymania korzystnych 
warunków pracy.

 � Kierowanie (Directing), czyli stałe zadanie podejmowania decyzji i wydawania 
ich w szczegółowych i ogólnych poleceniach oraz pełnienie roli lidera w przed-
siębiorstwie.

 � Koordynowanie (CO-ordinating) będące bardzo ważnym zadaniem powiązania 
różnych części pracy.

 � Sprawozdawczość (Reporting) jako dostarczanie przez kierownika informacji 
swoim zwierzchnikom o pracy jednostki, a przez to informowanie także siebie 
i swoich podwładnych przez protokoły, badania i przeglądy.

 � Budżetowanie (Budgeting), obejmujące wszystko to, co wiąże się z tworzeniem 
budżetu w postaci planów finansowych, księgowości i kontroli (finansowej) 
[11, s. 13].
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3.2. Podział i koordynacja pracy

Zdaniem Gulicka problemy zarządzania wynikają z konfliktu powstającego na sku-
tek specjalizacji pracowników i potrzeby koordynacji ich pracy. Uważał, że podział 
pracy jest podstawą istnienia każdej organizacji. Klasyczna ekonomia i naukowe 
zarządzanie miały dostarczać metod pozwalających na ustalenie wydajności pracy 
na skutek specjalizacji i wskazanie granicy podziału pracy.

Według L. H. Gulicka koordynacja działań była głównym zadaniem w organiza-
cji. Analiza raportu Gulicka z 1935 r. dotyczącego reformy agencji rządowych wyka-
zała, że autor był orędownikiem zasady homogeniczności [26, s. 303]. Wskazywał 
na cztery kryteria specjalizacji:

 � cele;
 � operacje (podział na podstawie wykonywania jednakowych zadań lub stosowa-

nia jednakowych technik);
 � osoby lub dobra, z którymi mają do czynienia podczas pracy;
 � położenie geograficzne (specjalizacja według stref lub miejsca) [11, s. 33–34].

Na podstawie jednego z nich dokonuje się podziału wewnętrznego organizacji.
Z kolei koordynacja pracy wielu jednostek to zadanie kierownika, który według 

Gulicka powinien być odpowiedzialny za przeprowadzenie podziału pracy wraz 
z ustaleniem zadań dla poszczególnych pracowników.

W trakcie koordynacji pracy organizacji głównym zadaniem przełożonego jest 
redukcja tarć, jakie pojawiają się na linii realizowane zadania – cele organizacji.

Zdaniem Gulicka istnieje pięć czynników, które połączone razem ograniczają 
możliwości przywódców do osiągnięcia pełnej koordynacji. Są to: 1) niepewność 
dotycząca przyszłości, 2) brak wiedzy niektórych przywódców, 3) brak umiejętności 
administracyjnych lub menedżerskich przywódców, 4) ogólny brak wiedzy i umie-
jętności niektórych członków organizacji, 5) szeroka liczba zmiennych decyzyjnych 
i niekompletność ludzkiej wiedzy [11, s. 40]. Zatem koordynacja w ujęciu Gulicka 
jest głównie zakłócana przez brak wiedzy wewnątrz organizacji.

Wynika z tego potrzeba rozczłonkowania organizacji na wydziały i realizacji 
funkcji koordynacji. Gulick jest zwolennikiem decentralizacji i minimalnej kon-
troli pracowników, preferując koordynację przez „przewodnictwo idei” niż wyda-
wanie poleceń.

Idee muszą być na tyle nośne, że jednostki w organizacji powinny być przygoto-
wane na poświęcenie w imię większego dobra, służąc nawet jako kozły ofiarne. Ten 
kontrowersyjny i bez wątpienia niezgodny ze współczesnym podejściem społecznej 
odpowiedzialności biznesu wniosek wynika z następującego cytatu. Po II wojnie 
światowej Gulick napisze wprost: „Prestiż naczelnego kierownictwa powinien być 
podtrzymany nawet, jeśli z tego wynika pewne przesunięcie odpowiedzialności za 
niepowodzenia i sukcesy na podległe organizacje i ludzi. Jest to okrutne dla nich, ale 
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zabezpiecza integralność całego zarządzania w świecie prób i błędów. (...) Naczelne 
kierownictwo musi odpowiadać, zarządzać, być wiarygodne za całokształt wyników 
finansowych, a nie za poszczególne elementy” [9, s. 32].

3.3. Rozpiętość kierowania

L. H. Gulick swoje rozważania dotyczące administracji publicznej kierował w stronę 
ustalenia rozpiętości kierowania (span of control) [21]. Podstawowe założenie, jakie 
czynił w tym zakresie, to kontrola przez jedną osobę małej liczby podwładnych. Wraz 
z ich wzrostem powstają problemy z kontrolą zachowań. Za wzorzec prawidłowej 
organizacji Gulick uważał strukturę organizacyjną stosowaną w American Telephone 
and Telegraph i General Motors.

H. Simon w artykule Proverbs of Administration (Przysłowia administracji) z 1946 r. 
krytycznie podszedł do tego rozwiązania, słusznie uważając, że kierowanie małą 
liczbą pracowników spowoduje zwiększenie liczby szczebli zarządzania [19]. Jednakże 
bardziej szczegółowe analizy zakresu badań nad jednością kierowania wykazały, że 
Gulick i Simon koncentrowali się na odmiennych elementach: Gulick na komuni-
kacji decyzji, a Simon na decydentach [6, s. 1021–1022].

Gulick w swoim eseju przedstawia jedynie „odpowiednią” rozpiętość kierowania, 
analizując ministerstwa w Wielkiej Brytanii i Francji. Zdaniem Gulicka liczba pod-
władnych powinna zależeć od:

 � liczby różnych zadań do nadzorowania (im bardziej praca zróżnicowana, tym 
dokładniejszy musi być nadzór i tym mniej osób kierownik może kontrolować);

 � czasu przełożonego na nadzór (mniej czasu znacznie ogranicza zakres kontroli),
 � miejsca (im bardziej stanowiska są rozproszone geograficznie, tym mniejsza roz-

piętość kierowania).

3.4. Rola naukowego zarządzania w administracji publicznej

W jednym ze swoich artykułów argumentował, że zarządzanie jest nauką in expressis 
verbo. Zarządzanie jego zdaniem „próbuje zrozumieć dlaczego i jak ludzie współpra-
cują systematycznie, aby osiągnąć cel i aby uczynić te współpracujące systemy bar-
dziej użytecznymi dla ludzkości” [10, s. 11]. Przedstawioną definicję tłumaczy tak: 
„(...) zarządzanie jest już dziedziną wiedzy i staje się nauką z powodu występujących 
współzależności, wyjaśnianych systematycznie i powstających teorii, sprawdzanych 
i poprawianych przez logikę i fakty życia. (...) Zarządzanie jest opisową i ekspery-
mentalną nauką, lecz także dynamiczną i normatywną” [tamże].

4 grudnia 1931 r. Gulick w wygłoszonej przemowie podczas spotkania w Towa-
rzystwie Taylora w Nowym Jorku dokładnie wskazał miejsce naukowego zarządza-
nia w administracji publicznej. Tytuł sesji, której patronował brzmiał: Administracja 
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publiczna: dziedzina potrzebująca naukowego zarządzania. Uważał, że naukowe zarzą-
dzanie trudniej jest wdrożyć w administracji państwowej niż w sektorze prywat-
nym (przedsiębiorstwach komercyjnych). Poprzez naukowe zarządzanie rozumiał: 
racjonalne określenie celu i rozumną (inteligentną) organizację, wykorzystanie siły 
roboczej, technologii i środków koniecznych do osiągnięcia celu. Wskazywał także 
na trudności implementacji naukowej organizacji pracy, w tym między innymi na: 
politykę, kontrolę pracy przez wiele osób, dużo bardziej złożone środowisko i większą 
różnorodność działań w administracji publicznej niż organizacjach komercyjnych, 
odmienne lokalne prawa i problemy dużej skali, problem standaryzacji w rządzeniu 
i jego teleologicznej niejasności. Za najważniejszy z nich uważał skomplikowany 
charakter zadań realizowanych przez administrację oraz niską skuteczność kontroli 
realizacji tych zadań w sposób demokratyczny. Według L. H. Gulicka każda rządowa 
jednostka jest monopolistą i posiada wszystkie tego wady.

Gulick uważał także, że administracja publiczna może funkcjonować efektywnie, 
jeśli będzie działała w oparciu o pewne zasady. Nie widział większej różnicy pomię-
dzy sektorem administracji publicznej a prywatnym, wierząc, że procesy i praktyki 
postępowania mają takie same korzenie: wyrastały przecież z celów strategicznych 
i poszukiwań większej wydajności i rozwoju organizacji jako metod osiągnięcia celów. 
Ostatni punkt jest bardzo istotny. L. H. Gulick wierzył, że organizacje są narzędziami, 
środkami do osiągania ustalonego wyniku. Stąd też uważał, że konfiguracja organi-
zacji powinna wynikać z dokładnie ustalonego i konsekwentnie realizowanego celu. 
Systematycznie realizowany plan i jasna polityka zawsze przyczynią się do pożąda-
nych celów tak długo, jak organizacja jest technicznie przygotowana do osiągania 
ustalonych rezultatów. Z tego też względu myśl organizacyjną Gulicka umiejscawia 
się między wczesno Fayolowskimi rozważaniami o administracji a późniejszą Chan-
dlerowską dewizą „struktura podążą za strategią”.

W 1990 r. Gulick napisał artykuł poświęcony przeszłości i przyszłości administracji 
publicznej na okoliczność 50-lecia magazynu „Public Administration Review” [12, 
s. 599–603]. Zarówno z perspektywy poprzednich lat funkcjonowania administra-
cji, jak i zmian w otoczeniu Gulick wskazuje na następujące wyzwania stojące przed 
administracją: globalny kontekst działania administracji, edukacja i partycypacja 
społeczna, edukacja i przywództwo, przywrócenie wiary, że rządy potrzebują lep-
szej efektywności w dostawie usług publicznych, rozwój alternatywnych sposobów 
produkcji i dostarczenia usług (kontraktowanie, współpraca), rozwiązywanie pro-
blemów i łagodzenie konfliktów politycznych, rozwiązanie problemów bezrobocia 
przez stopniową ewolucję w edukacji i kulturze, zmiana priorytetów administracji 
publicznej na skutek zmian demograficznych [12].

Spojrzenie krytyczne na funkcjonowanie administracji wyraża także przypadek 
IPA. Kiedy w połowie lat 90. XX w. organizacja borykała się z problemami finan-
sowymi, w zarządzie podjęto dyskusję nad wdrożeniem programu naprawczego. 
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 Jednakże Gulick miał inny punkt widzenia: zadał pytanie, czy IPA powinna w ogóle 
dalej istnieć, skoro utraciła swój potencjał tworzenia nowych rozwiązań [5, s. 691].

Podsumowanie

Niesłychanie trudno oceniać jest dorobek osoby, który powstał na przestrzeni 
kilku dziesięcioleci. Wynika to, co już zostało w niniejszym artykule przedstawione, 
z ewolucji poglądów L. H. Gulicka. Jednakże próba analizy jego myśli na temat admi-
nistracji publicznej w perspektywie przyszłości, przeprowadzona przez K. J. Meiera 
[18], wykazała, że do wciąż aktualnych twierdzeń należą następujące z nich:
1) przedmiotem administracji publicznej powinno być rządzenie, a nie admini-

strowanie;
2) struktury organizacyjne są czymś więcej niż sposobem zwiększania efektywności;
3) naukowcy powinni być świadomi, iż struktura formalna jest istotna, ale to tylko 

część danej organizacji;
4) zasady administracji są tezami, a nie udowodnionymi faktami;
5) administracja publiczna opiera się na etyce i wartościach;
6) zarządzanie jest istotnym elementem utrzymania demokracji;
7) zarządzanie jest zależne od kontekstu.

W opinii autora niniejszego artykułu powyższe punkty dobrze podsumowują 
główne wnioski płynące z dorobku klasyka zarządzania publicznego.

Zasługą Gulicka jest rozwój naukowego nurtu o administracji publicznej w latach 20. 
XX wieku, który propagował w kolejnych dwóch dekadach. L. H. Gulick był jed-
nym z pierwszych, którzy twierdzili, że administracja publiczna powinna korzystać 
z wypracowanych w przedsiębiorstwach metod zarządzania, zwłaszcza w ramach 
nurtu inżynierskiego i stosunków międzyludzkich. Dla Gulicka związek pomiędzy 
sektorem prywatnym i publicznym był dwukierunkowy: każdy z nich powinien 
współpracować ze sobą.
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LUTHER H. GULICK III (1892–1993) – PIONIER ZARZĄDZANIA 
PUBLICZNEGO

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja i analiza dorobku Luthera H. Gulicka III (1892–1993), któ-
rego zasługą jest rozwój naukowego zarządzania w administracji publicznej w latach 20. 
XX w. L. H. Gulick w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się zarządzania publicznego 
poprzez adaptację zasad zarządzania przedsiębiorstwem do administracji publicznej. W tek-
ście przedstawiono życiorys tego klasyka, następnie scharakteryzowano dorobek piśmienniczy 
i omówiono poszczególne wątki tworzące główne tematy jego zainteresowań. Zaliczono do 
nich: autorskie rozwinięcie Fayolowskiej klasyfikacji funkcji zarządzania, znane pod akroni-
mem POSDCORB, podział i koordynację pracy, rozpiętość kierowania oraz rolę naukowego 
zarządzania w administracji publicznej. Artykuł kończy stwierdzenie o aktualności zagad-
nień będących w centrum zainteresowania L. H. Gulicka.

Słowa kluczowe: Luther H. Gulick, naukowe zarządzanie, 
administracja publiczna, historia zarządzania
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LUTHER H. GULICK III (1892–1993) – PIONEER OF PUBLIC 
MANAGEMENT

Abstract

The objective of this article is to present and analyze the achievements of Luther H. Gulick 
III (1892–1993), who contributed to the development trend of public administration in the 
20 s of the twentieth century. L. H. Gulick significantly influenced the public governance by 
adapting the principles of business management to public administration. The text presents 
the biography of this person and discusses his output covering various topics. Gulick’s main 
research themes were: own classification of management functions known as POSDCORB, 
division of work and coordination, span of control and the role of scientific management 
in public administration. The article concludes with a statement about the relevance of issues 
with which L. H. Gulick has dealt.

Key words: Luther H. Gulick, scientific management, public 
administration, business history
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