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Celem artykułu jest prezentacja standardów etycznych, jakimi kierują się w za-
rządzaniu zasobami ludzkimi kierownicy wyższego szczebla i przedsiębiorcy. 
Badania zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego „Etyczne stan-
dardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”, 
finansowanego ze środków na naukę w latach 2008-2010. Analizę wykonano na 
zbiorze 37 wywiadów z menedżerami wyższego szczebla i 28 wywiadów z przed-
siębiorcami, którzy kierują przedsiębiorstwami w różnych rejonach Polski.

Słowa kluczowe: postawy moralne (moral attitudes), standardy etyczne zarządzania zasobami 
ludzkimi (ethical standards of HRM), etyczne standardy przywództwa transformacyjnego (ethical 
standards of transformational leadership)

Wstęp

We współczesnych przedsiębiorstwach standardy etyczne stały się ważnym elementem 
regulacji zachowań organizacyjnych [Crane, Matten, 2007]. Firmy wprowadzają kodek-
sy etyczne, różnorakie programy i szkolenia, specjalistyczne stanowiska ds. etyki (busi-
ness ethics oficers), audyty etyczne. Centralnym obszarem tej regulacji jest sfera zachowań 
przywódczych, od których przede wszystkim zależy etyczny wymiar kultur korporacyj-
nych. Wzrastające znaczenie etycznych standardów znajduje wyraz nie tylko w instytu-
cjonalizacji „zarządzania etyką” i „odpowiedzialnością społeczną organizacji”, lecz także 
w oczekiwaniach wobec osób sprawujących funkcje kierownicze. Badania prowadzone 
w różnych kontekstach kulturowych pokazują, że od menedżera oczekuje się nie tylko 
skuteczności, ale także działania zgodnie z zasadami etyki [Bennis, 2004].

Jak pokazuje raport OECD, w kodeksach etycznych firm standardy odnoszące się 
do sfery stosunków pracy są – obok standardów ekologicznych – najczęściej występującą 
kategorią [OECD, 2000]. Definiują ogólne zasady i wartości, które regulują całokształt 
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relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikami; czasami zawierają także konkretne proce-
dury postępowania. Sformalizowane standardy etyczne mają stanowić punkt odniesienia 
praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

W ogólnopolskich badaniach z 2004 roku 49,8% firm zadeklarowało obowiązywa-
nie u nich standardów etycznych (zwyczajowych lub spisanych w formie dokumentu) 
[Gasparski i in., 2004, s. 12]. W ostatnich latach proporcja ta prawdopodobnie znacz-
nie wzrosła, biorąc pod uwagę tendencję do kopiowania praktyk przedsiębiorstw, które 
rozpoznawane są jako przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy. Pojawia się jednak pytanie, 
na ile sformalizowane standardy etyczne znajdują odbicie w rzeczywistych postawach 
moralnych menedżerów.

Wątpliwości wynikają chociażby z teoretycznego dorobku instytucjonalizmu, które-
go przedstawiciele podkreślają, że na kształt organizacji i procesy, które ją tworzą, mają 
wpływ nie tylko czynniki ekonomiczne i technologiczne, określające kontekst materialnej 
wymiany z otoczeniem, lecz także normy i wartości, wyrastające z dominujących prze-
konań społecznych, mity i rytuały kulturowe [Scott, 2001]. Warunkiem przetrwania or-
ganizacji jest – obok sprawnej realizacji założonych celów – także prawomocność struk-
tur i podejmowanych działań. Nasuwa to hipotezę, że organizacje mogą wprowadzać 
sformalizowane standardy etyczne, ale bez motywacji, aby miały one rzeczywisty wpływ 
na ich sposób funkcjonowania [Long, Driscoll, 2008]. Meyer i Rowan [2006] określają 
ten typ przysposobienia elementów organizacyjnych jako symboliczną lub ceremonial-
ną adaptację. Koncepcja ceremonialnej/symbolicznej adaptacji zakłada, że niespójność 
pomiędzy sformalizowanymi standardami etycznymi a rzeczywistymi procesami organi-
zacyjnymi jest stanem naturalnym, wynikającym z czysto legitymizujących funkcji tych 
standardów.

Badania empiryczne dostarczają znaczących konfirmacji hipotezy mówiącej o ce-
remonialnej adaptacji sformalizowanych standardów etycznych. Przykładowo, badając 
relacje pomiędzy „pragmatyczną” i „moralną” warstwą znaczeniową języka kodeksów 
etycznych kanadyjskich korporacji, Long i Driscoll dowodzą wiodącej roli instrumen-
talnych intencji autorów analizowanych dokumentów [Long, Driscoll, 2008]; piszą oni: 
„Trudny normatywny proces odróżnienia dobra od zła w określonym społecznym kon-
tekście jest pomijany [w analizowanych kodeksach etycznych – przyp. J.S.], jako że or-
ganizacyjni decydenci skodyfikowali te zachowania, które uznane zostały za ważne ze 
względu na podtrzymanie legitymizacji w otwartym systemie, gdzie dostęp do zasobów 
jest terenem rywalizacji. Nasuwa to tezę, że kodeksy etyki są fasadą (…). Nadrzęd-
nym punktem odniesienia każdego kodeksu jest minimalizacja jakiegokolwiek ryzyka 
uszczerbku dla reputacji organizacji (…). Spójność postrzegania własnych interesów, 
jaką odkryć można w języku kodeksów etycznych, jest zarówno znaczącą, jak i sugestyw-
ną konkluzją przeprowadzonych analiz” [Long, Driscoll, 2008, s. 185]. Do podobnych 
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wniosków prowadzą także badania procesów decyzyjnych obarczonych komponentem 
etycznego wyboru [Lere, Gaumnitz, 2003].

Nowe możliwości badawcze w tym zakresie stwarza metodologia badań jakościo-
wych. W tym przypadku punktem wyjścia nie są sformalizowane kodeksy etyczne, lecz 
standardy moralne deklarowane przez organizacyjnych decydentów. Celem artykułu 
jest rekonstrukcja i analiza standardów etycznych, jakimi kierują się dwie grupy respon-
dentów: kierownicy wyższego szczebla i przedsiębiorcy. Badania zostały zrealizowane 
w 2009 roku w ramach projektu badawczego „Etyczne standardy przywództwa organiza-
cyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”, finansowanego ze środków na naukę 
w latach 2008-2010 jako grant N N116 1240 35 oraz 2836/02/E-560/S/2009. Analiza 
została wykonana na zbiorze 37 wywiadów z menedżerami wyższego szczebla i 28 wy-
wiadów z przedsiębiorcami, którzy kierują przedsiębiorstwami w różnych rejonach Pol-
ski. Jednym z celów projektu była rekonstrukcja standardów etycznych badanych grup. 
Wypowiedzi na ten temat zostały zebrane w wyniku pytań dotyczących:

uniwersalnych standardów etycznych, jakie powinny być stosowane w zarządzaniu  �
i przywództwie;

reguł etycznego postępowania, które są stosowane przez etycznych menedżerów/ �
przedsiębiorców;

cech i zachowań etycznych menedżerów/przedsiębiorców (skąd się biorą i czym się  �
wyróżniają etyczni menedżerowie/przedsiębiorcy).

Standardy etyczne zostały zrekonstruowane przy wykorzystaniu różnych schematów 
kodowania zebranego materiału w programie NVIVO8.

Zaprezentowane zostaną standardy, które dotyczą kluczowych dla zarządzania za-
sobami ludzkimi obszarów: przywództwa, komunikacji i kierowania zespołami. Zale-
tą badań eksploracyjnych jest możliwość rekonstrukcji standardów, jakie pojawiają się 
w przywódczych narracjach, na podstawie wypowiedzi – zarówno opisowych, jak i nor-
matywnych – dotyczących różnych aspektów przekonań etycznych badanych, formuło-
wanych na różnych poziomach ogólności i wyrazistości.

Pojęcie standardu etycznego

A. Lewicka-Strzałecka [1999, s. 13] definiuje standardy jako „uśrednione wzory po-
stępowania realizowane i (lub) deklarowane”. Jest to określenie szczególnie przydat-
ne w badaniach ilościowych, w których przy pomocy pytań zamkniętych respondenci 
ustosunkowują się do norm postępowania formułowanych zazwyczaj na poziomie kon-
kretnych zachowań organizacyjnych (wręczanie łapówek, nadużywanie alkoholu, wyko-
rzystywanie do celów prywatnych urządzeń będących własnością firmy itp. – np. przy-
taczane ogólnopolskie badania zespołu W. Gasparskiego [Gasparski i in., 2004]). Takie 
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rozumienie standardów opiera się na trzech założeniach ograniczających możliwości 
badawcze, jakie stwarza metodologia badań jakościowych.

Po pierwsze, zgodnie z zasadami empirycznej operacjonalizacji, standardy formuło-
wane są jako proste wzorce behawioralne. Jest to wąskie rozumienie tego pojęcia – stan-
dardy moralne mogą być artykułowane także jako powinności, ideały, a także osobiste 
cnoty [Graafland i in., 2006]. Przykładem szerokiego rozumienia standardów etycznych 
jest sformułowana na gruncie normatywnej etyki biznesu propozycja Kapteina i Wempe-
go [2002, s. 81-83]. Zdaniem tych autorów: „system norm moralnych, który reguluje 
zachowania, musi opierać się na predyspozycjach do działania zgodnie z tymi normami”, 
dlatego cnoty osobowe powinny być rozpatrywane jako moralne standardy uzasadniają-
ce powinności wynikające z tych norm.

Po drugie, standardy etyczne mają często złożoną strukturę. Normy dotyczące za-
chowań wynikają z ogólnych zasad etycznych, zakotwiczonych w przekonaniach religij-
nych menedżera, etosie grupowym lub indywidualnej filozofii etycznej. Wąska, behawio-
ralna definicja pojęcia standardu etycznego ogranicza możliwości rekonstrukcyjne w tym 
zakresie.

Po trzecie, zdaniem A. Lewickiej-Strzałeckiej [1999, s. 13], podmiotami standar-
dów są nie tylko jednostki, ale także organizacje. Ujęcie to, charakterystyczne dla nor-
matywnego paradygmatu etyki biznesu, zaciera różnicę pomiędzy standardami jako 
konstruktami odnoszącymi się do indywidualnych postaw moralnych a sformalizowa-
nymi systemami standardów wprowadzanymi jako obowiązujące systemy regulatywne. 
W pierwszym przypadku wyróżnikiem standardów jest specyficzny rodzaj emocji wyni-
kających z wartościowania dobra i zła, a także charakterystyczny typ sankcji psychicz-
nych, związanych ze zjawiskami moralnymi (wyrzuty sumienia, poczucie winy, poczucie 
wewnętrznego konfliktu). Jednostki, które deklarują standardy etyczne, odczuwają we-
wnętrzną presję ich stosowania lub przynajmniej potrzebę posiadania wiarygodnych po-
wodów odstępstwa. Pomimo trudności ze znalezieniem analitycznej definicji moralności, 
która mogłaby wykazać się uniwersalną użytecznością, nie ma wątpliwości, że moralne 
standardy są przede wszystkim zjawiskiem ze sfery przeżyć psychicznych, choć będącym 
wynikiem oddziaływania społeczno-kulturowego otoczenia jednostki.

W przypadku sformalizowanych standardów tak być nie musi. Deklaracje etyczne, 
wprowadzane przez zarządy w przedsiębiorstwach, są podtrzymywane głównie przez ze-
wnętrzne wobec jednostki sankcje, powiązane z hierarchiczną naturą organizacji. Jak 
już stwierdzono, kwestią otwartą jest to, w jakim zakresie i w jaki sposób tak rozumiane 
standardy etyczne są internalizowane przez pracowników i czy ich modus operandi jest 
charakterystyczny dla zjawisk moralnych. Jeżeli standardy sformułowane w etycznej de-
klaracji firmy nie są treścią specyficznych przeżyć psychicznych pracowników, można po-
wiedzieć, że z punktu widzenia trybu regulacji zachowań w środowisku organizacyjnym 
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mamy do czynienia ze zjawiskiem z pogranicza prawa i obyczaju; prawa ze względu na 
autorytatywny tryb implementacji, obyczaju – z powodu mechanicznego sposobu pod-
porządkowania się jednostki, zgodnie z odpowiedzią na pytanie, co wypada robić (lub 
czego nie wypada robić), a nie według tego, co jest odczuwane jako złe lub niesprawie-
dliwe.

W badaniach, których wyniki są tu referowane, standardy etyczne potraktowane 
zostały jako elementy postaw moralnych, powiązane – w złożony i dynamiczny sposób 
– z określonymi reakcjami emocjonalnymi, ocennymi oraz behawioralnymi, i oparte na 
względnie trwałych strukturach poznawczych jednostki. Dodać należy, że jest to rozu-
mienie standardów etycznych przyjęte ze względu na cele badawcze projektu, które nie 
rozwiązuje w pełni zasygnalizowanych wątpliwości definicyjnych.

Standardy przywództwa transformacyjnego

Koncepcja przywództwa transformacyjnego, wprowadzona do nauk o zarządzaniu w la-
tach 80. przez B. M. Bassa, należy do najważniejszych w empirycznym nurcie badań 
przywództwa organizacyjnego [Yukl, 2006]. Istotą przywództwa transformacyjnego jest 
nie tylko formułowanie inspirujących celów i motywowanie zespołu do ich realizacji, lecz 
także kształtowanie postaw pracowników, potrzeb wyższego rzędu, sposobu postrze-
gania organizacji i swojej roli zawodowej. Bass [1996] wymienia cztery behawioralne 
komponenty przywództwa transformacyjnego: wpływ poprzez identyfikację z przywódcą 
(idealized influence), intelektualna stymulacja, czyli pobudzanie pracowników do kwe-
stionowania dotychczasowych sposobów myślenia i działania oraz do niezależności i kre-
atywności (intellectual stimulation), inspirująca motywacja, czyli jakość i emocjonalna siła 
wizji przywódcy (inspirational motivation) oraz zindywidualizowane podejście do każdego 
pracownika, oparte na uwzględnianiu jego potrzeb, empatii i coachingu (individualized 
consideration). Wątek zmiany postaw, wartości i sposobu postrzegania związków z orga-
nizacją przez pracowników jest dominujący także w innych koncepcjach przywództwa 
transformacyjnego.

Koncepcja przywództwa transformacyjnego rodzi dwa pytania, istotne dla praktyki 
zarządzania zasobami ludzkimi. Po pierwsze, jakie są etyczne ograniczenia transforma-
cyjnego przywództwa. Przykładowo, D. Arnott [2000] w swojej pracy poświęconej „kor-
poracyjnym sektom” wskazuje na negatywną rolę transformacyjnych przywódców w pro-
cesie podporządkowania jednostki ekspansywnym korporacjom. W badaniach, których 
wyniki są omawiane, podjęte zostało drugie zagadnienie: jaka jest treść, formułowanych 
przez menedżerów i przedsiębiorców, standardów proetycznego oddziaływania na pra-
cowników. Mówiąc inaczej, czy i w jakim zakresie elementem roli przywódcy jest, 
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w przekonaniu respondentów, aktywne kształtowanie moralnych postaw podwład-
nych?

Inspiracją dla tego pytania badawczego jest koncepcja etycznego przywództwa Brow-
na i Treviño [2006, s. 595], którzy definiują etyczne przywództwo jako „demonstrowa-
nie poprawnego pod względem normatywnym postępowania poprzez osobiste działania 
i relacje interpersonalne, a także promowanie takiego postępowania wśród pracowników 
poprzez dwustronną komunikację, system nagród i procesy decyzyjne”. Wymienieni ba-
dacze przeprowadzili badania, wykorzystując procedurę podobną do procedury zastoso-
wanej w referowanym badaniu etycznych aspektów przywództwa polskich menedżerów 
i przedsiębiorców – do analizy wykorzystano 40 pogłębionych wywiadów z członkami 
zarządów amerykańskich organizacji gospodarczych i menedżerami odpowiedzialnymi 
za przestrzeganie standardów etycznych w korporacjach [Trevino, Hartman, Brown, 
2003]. Okazało się, że aż połowa amerykańskich CEO’s twierdzi, że „etyczny przywód-
ca” podejmuje działania mające na celu modelowanie cech i zachowań podwładnych, 
a spośród czterech podstawowych kategorii, do jakich zaklasyfikowano poszczególne 
wątki wypowiedzi respondentów, kategoria „etyczne działania i cechy widoczne dla oto-
czenia” należy do najliczniejszych.

Standardy etycznego oddziaływania na otoczenie są także wyraźnie obecne w rela-
cjach polskich menedżerów, ale zdecydowanie słabsze wśród przedsiębiorców. Jak wy-
nika z rozkładu częstości, w grupie menedżerów standardy zaklasyfikowane do katego-
rii „transformacyjne przywództwo” są artykułowane ponad dwukrotnie częściej przez 
menedżerów niż przez przedsiębiorców (por. tab. 1). Badani przedsiębiorcy znacznie 
rzadziej definiują etyczny ideał przywództwa w kategoriach powinności wobec mo-
ralnych postaw pracowników.

Tabela 1. Etyczne standardy przywództwa transformacyjnego w grupie 
menedżerów i przedsiębiorców 

W ilu wywiadach sformułowane zostały etyczne standar-
dy transformacyjnego przywództwa

Grupa menedżerów [N=37] 16 43%
Grupa przedsiębiorców [N=28]  5 18%

Źródło: badania własne (wielkości procentowe zostały zaokrąglone)

Analiza treści wypowiedzi pozwala dodatkowo sformułować dwa ogólne wnioski.
Po pierwsze, w grupie menedżerów podstawą etycznego przywództwa jest komu-

nikowanie pracownikom wartości i standardów obowiązujących w firmie oraz dawanie 
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świadectwa tym wartościom przez kadrę menedżerską (por. tab. 2). W grupie przedsię-
biorców nie rysuje się żaden wyraźny wzór w tym zakresie.

Po drugie, etyczny ideał transformacyjnego przywództwa różni się w obu grupach ze 
względu na złożoność artykulacji. W wypowiedziach przedsiębiorców pojawia się w więk-
szości przypadków jako standard pojedynczy; w wypowiedziach menedżerów częściej 
jako standard podwójny lub nawet potrójny. W grupie menedżerów, którzy formułowali 
standardy odnoszące się do transformacyjnego przywództwa, zostały one wyartykuło-
wane 27 razy (1,69 standardu na jeden wywiad); w grupie przedsiębiorców tylko 6 razy 
(średnia=1,2). Potwierdza to sformułowany w pierwszym punkcie wniosek – etyczny 
ideał przywództwa transformacyjnego jest znacznie głębiej osadzony w poglądach mo-
ralnych menedżerów niż przedsiębiorców.

Tabela 2. Treść standardów przywództwa transformacyjnego

Etyczny przywódca powinien: M
[N=16]

P
[N=5]

komunikować pracownikom etyczne wartości i standardy, które obowią-
zują w firmie, dbając o jednoznaczność i efektywność przekazu

10 1

być przykładem przestrzegania wartości i standardów etycznych, które 
obowiązują w firmie

10 2

być przykładem cnót i zachowań, które są uznane za społeczny wzorzec 
moralności

 2 2

wykorzystywać środki kierowania (np. polecenia, organizacyjne nagrody 
i kary) w celu motywowania pracowników do przestrzegania etycznych 
standardów

 2 1

nie powinien tolerować nieetycznych zachowań  3 0

Źródło: badania własne

Ideał etycznej komunikacji

Drugą grupę tworzy pięć standardów etycznej komunikacji. Jest to kategoria norm arty-
kułowanych w wypowiedziach badanych najczęściej (por. tab. 3).

Po pierwsze, także i w tej kategorii występuje różnica pomiędzy grupą menedżerów 
i przedsiębiorców – standardy dotyczące komunikacji sformułowane zostały w 27 wywia-
dach z menedżerami (73% ) i w 12 wywiadach z przedsiębiorcami (43%).

Po drugie, standard dotyczący zakresu informacji jest w obu grupach najczęściej 
artykułowaną regułą etycznej komunikacji (prawie dwukrotnie częściej w grupie me-
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nedżerów niż w grupie przedsiębiorców). Standard pojawia się w kontekście różnych 
sytuacji zarządczych:

komunikowania celów i zadań; �
informowania pracowników o trudnych decyzjach i złej sytuacji firmy; �
komunikowania ocen pracowniczych i decyzji dotyczących istotnych spraw pracow- �

niczych;
integracji pracowników firmy i budowaniu pozytywnej atmosfery; �
poszukiwania źródeł innowacyjności w firmie; �
reagowania przełożonego na potrzeby pracowników. �
Standard wszechstronnego informowania można sformułować jako etyczny nakaz 

przekazywania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
firmy i ważnych z punktu widzenia potrzeb pracowników. W obu grupach w więk-
szości przypadków standard odnoszony jest do stylu komunikacji diadycznej (menedżer/
przedsiębiorca – pracownik/grupa pracownicza), a w mniejszym stopniu do rozwiązań 
organizacyjnych (procedury i formalne normy organizacyjne).

Po trzecie, znaczącą różnicą pomiędzy menedżerami i przedsiębiorcami jest brak 
standardu dialogowego, charakter komunikacji w grupie przedsiębiorców. Standard ten 
określa zobowiązanie do bardziej symetrycznego, demokratycznego podziału uprawnień 
komunikacyjnych w firmie.

„Bo u nas to jest taka zasada, że naprawdę każdy pracownik może wejść bezpo-
średnio do zarządu, czy do prezesa, czy do kogokolwiek innego zgłosić tam jakieś swoje 
uwagi. (...) Oni doskonale o tym wiedzą (pracownicy – przyp. J.S.), naprawdę mogą mi 
wszystko powiedzieć i że ja oczywiście, jeżeli uznam, że jednak to, co zaproponowaliśmy 

Tabela 3. Częstotliwość występowania standardów etycznej komunikacji w grupie 
menedżerów i przedsiębiorców

Etyczny standard
(uwzględniono standardy, które sformułowane zostały 
w co najmniej 5 wywiadach)

Grupa
menedżerów
[n=37]

Grupa  
przedsiębiorców
[n=28]

% %
Wszechstronne informowanie o sprawach ważnych dla 
pracowników i firmy (zakres informacji)

24 65 10 36

Precyzyjny i jednoznaczny przekaz (jakość komunikatu)  8 22  5 18
Dialogowy charakter komunikacji  5 14  0  0
Nieinwazyjny sposób komunikowania się  5 14  2  7
Dążenie do zapewnienia rzetelności komunikatów i inten-
cja prawdomówności (szczerość i prawdomówność)

 4 11  4 14

Źródło: badania własne (wielkości procentowe zostały zaokrąglone)
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jest lepsze, to dotąd im będę tłumaczyć, aż się ich przekona.” [prezes przedsiębiorstwa 
średniej wielkości działającego na rynku paliw]

Dialogowy wzorzec komunikacji w firmie, formułowany w kategoriach etycznej 
powinności, w niektórych wypowiedziach jest uzasadniany poprzez wskazanie powiązań 
z innymi standardami, np. standardem współuczestnictwa.

„Kolejna zasada, jaką przyjmuję – uważam, że też jest to zasada etyczna – to jest 
zasada, którą można by nazwać zasadą współuczestnictwa. Czyli nikt nie ma monopolu 
na prawdę i (...) każdy może coś wnieść do działania firmy. Jest to kwestia stworzenia 
pewnych instytucji – chodzi oczywiście o te instytucje w sensie socjologicznym, czyli spo-
sobów komunikacji, sposobów wypowiedzi, dyskusji, które pozwalają na to, żeby dane 
osoby mogły ten swój wkład w jakiś sposób zaprezentować.” [dyrektor firmy świadczącej 
usługi marketingowe dla firm farmaceutycznych]

Dążenie do zapewnienia rzetelności komunikatów i intencja prawdomówności 
(szczerość i prawdomówność) to standard, który nakazuje nie kłamać w kontaktach 
biznesowych i wykazywać dbałość o to, aby przekazywane były sprawdzone informacje. 
Biorąc pod uwagę ilość przykładów nieuczciwego przekazywania informacji w kontak-
tach biznesowych, które znaleźć można w relacjach respondentów, szczególnie w grupie 
przedsiębiorców, istotne wydają się dwie charakterystyki standardu. Po pierwsze, odle-
głe miejsce w hierarchii częstości występowania (zaledwie po 4 wskazania w zbiorach 
menedżerów i przedsiębiorców). Po drugie, jest to standard formułowany przeważnie 
w sposób warunkowy, obudowany zastrzeżeniami ograniczającymi jego obowiązywanie. 
Przykładowo, jeden z badanych mówi o „pewnym wymiarze prawdomówności”.

Pytanie: Jak wyróżnić człowieka, który w biznesie zachowuje się etycznie, od czło-
wieka, który w biznesie zachowuje się nieetycznie, na czym by te różnice mogły pole-
gać?

„Myślę, że to jest osoba, która jest, znaczy niewątpliwie jest to pewien wymiar praw-
domówności, jest to pewien wymiar jasnego ocenienia sytuacji, więc niezależnie od tego, 
czy (...) to leży w moim interesie czy nie, i to mówię szczególnie o relacjach wewnątrz-
firmowych, przy czym oczywiście tu są jakieś elementy typu negocjacje, czy jakieś wyższe 
regulacje, nie wiem, jakieś szersze kontrakty, gdzie pewne są wybiegi z definicji, które się 
stosuje.” [dyrektor agencji reklamowej]

Etyczne standardy kierowania zespołem

Trzecia grupa standardów została wyodrębniona jako standardy regulujące pozostałe 
aspekty kierowania zespołem.

1. Etyczne zwalnianie pracowników. Derekrutacja jest postrzegana przez mene-
dżerów jako czynność kierownicza zawierająca wyraźny komponent etyczny (potwier-
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dzają to wyniki przeprowadzonych w 2007 roku jakościowych badań dylematów etycz-
nych, jakie postrzegają menedżerowie liniowi [por. Szczupaczyński, 2009]).

„Nawet jeżeli się pracownikowi wydaje, że jest to postępowanie bezduszne, myślę, 
że do końca żadnemu menedżerowi nie jest łatwo pozbawić kogoś pracy czy zwolnić, 
ale można to zrobić w sposób w sposób jakiś taki możliwy do przyswojenia przez pra-
cownika, czyli nie dołować go przy tym, przedstawić, jakie są kryteria i dlaczego tak się 
dzieje, być może, jeżeli to jest sytuacja podbramkowa, w jakiś sposób spróbować pomóc 
pozbierać się po tym, cokolwiek zrobić ze sobą.” [dyrektor ds. produkcji dużej firmy 
farmaceutycznej]
Badani artykułują cztery podstawowe standardy.

Etyczny menedżer powinien dołożyć wszelkich starań, aby sposób zwolnienia  �
minimalizował dyskomfort pracownika oraz nie naruszał jego poczucia godności. 
W tym kontekście wymieniane są następujące aspekty derekrutacji:

pełna informacja na temat przesłanek zwolnienia wraz z elementami perswazji, �
wyprzedzające komunikowanie zamiaru zwolnienia. �

Jest to element etycznego postępowania traktowany warunkowo – w kilku wypo-
wiedziach rozmówcy, podkreślając etyczną powinność, wskazują na jej nierealistyczny 
charakter.

„Zwalnianie jest trudne, ja zwalniałem wiele osób, bo był taki moment w firmie, 
gdzie trzeba było zwalniać. Niektórych zwalniałem osobiście, czego bardzo nie lubiłem. 
(...) Bo miałem takich, których musiałem wezwać znienacka, bo by nie przyszli, bo by 
poszli na zwolnienie. Czy przez to ja zrobiłem coś nieetycznego? Nie, ja byłem zmuszony 
do postępowania, tak jak wiedziałem, że w stosunku do tego pracownika trzeba postępo-
wać.” [dyrektor ds. technicznych dużej firmy telekomunikacyjnej]

Etyczny menedżer powinien dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć zwalniania  �
pracowników. Rozmówcy wskazują cały wachlarz działań, które powinny być – w za-
leżności od okoliczności – podjęte. W dwóch przypadkach standard formułowany jest 
bardzo rygorystycznie – w przekonaniu badanych zwolnienia należy traktować jako osta-
teczność, a nie rutynowe narzędzie zarządzania potencjałem społecznym organizacji.

Etyczny menedżer powinien zaoferować pomoc zwalnianym pracownikom. �  Ba-
dani wymieniają różne formy outplacementu: dodatkowe odprawy pieniężne, pomoc 
w znalezieniu pracy, finansowanie przekwalifikowania zwalnianego pracownika.

Etyczny menedżer powinien – w miarę możliwości – dostosować prawną formę  �
zwolnienia do potrzeb zwalnianego pracownika.

W tej kategorii standardów występuje wyraźna dysproporcja pomiędzy grupą me-
nedżerów i grupą przedsiębiorców (por. tabela 4). Standardy są artykułowane – poza 
jednym przypadkiem – tylko w grupie menedżerów.
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2. Etyczny przywódca powinien budować pozytywne relacje międzyludzkie 
i atmosferę w zespole, dbając o psychologiczny dobrostan pracowników. Wysoka 
pozycja tego standardu ze względu na częstość występowania może świadczyć o popu-
larności wzorów przywództwa zorientowanego „na pracowników”. Analiza nie wykazała 
istotnych treściowych różnic standardu „pozytywne relacje międzyludzkie i atmosfera 
w pracy” pomiędzy badanymi grupami. W większości wypowiedzi wskazywane są środki 
przywódcze charakterystyczne dla doktryny human relations, a więc działania integra-
cyjne, nieformalny styl komunikacji, zainteresowanie sprawami pracowników, dbałość 
o zaspokajanie potrzeb pracowników (w dwóch wypowiedziach standard został sfor-
mułowany w sposób minimalistyczny, jako przestrzeganie zasad dobrego wychowania 
wobec pracowników).

Na podstawie wypowiedzi respondentów można zrekonstruować kilka formuł uza-
sadniających etyczny walor standardu i potrzebę jego przestrzegania. Są to:

ludzka solidarność, która nakazuje tworzenie atmosfery pracy odpowiadającej uni- �
wersalnym potrzebom człowieka;

moralna zapłata za trud i wkład wniesiony przez pracowników; �
respektowanie podstawowych praw pracowniczych, do których należy zaspokojenie  �

potrzeb bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia;
poczucie misji nakazujące kreować środowisko pracy zgodnie z osobistymi warto- �

ściami i wzorami relacji międzydzyludzkich, które traktujemy jako słuszne;
realizacja filozofii HRM, która jest powszechnie uznawana za dobrą i skuteczną. �
3. Etyczny przywódca powinien informować pracowników o celach firmy i in-

tegrować zespół wokół tych celów. Uzasadnienia standardu formułowane przez ba-
danych koncentrują się wokół przesłanek etycznych i instrumentalnych. Po pierwsze, 
informowanie o strategicznych celach firmy i identyfikacja z tymi celami są elementami 
podmiotowego traktowania pracownika, postrzeganego przez badanych w etycznych 
kategoriach. Po drugie, wskazywane są skutki przestrzegania tego standardu w sferze 
wyników zarządzania, takich jak wyższy poziom motywacji pracowników i możliwość 
zarządzania przez cele.

4. Etyczny przywódca powinien stosować partnerski styl kierowania zespołem. 
Określenie „partnerski styl kierowania” zostało wybrane spośród innych określeń sto-
sowanych przez rozmówców (zarządzanie podmiotowe, integratywne, demokratyczne, 
miękkie, oparte na samodzielności pracownika) ze względu na częstość występowania 
i szerokie znaczenie. Stosowanie partnerskiego stylu kierowania oznacza pięć ogólnych 
postulatów. Są one w różny sposób i w różnych proporcjach akcentowane w wypowie-
dziach badanych:
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stwarzanie pracownikom możliwości przedstawienia opinii w niektórych kwestiach  �
związanych z zarządzaniem i sprawami pracowników; nastawienie na dialog z pracow-
nikiem;

stwarzanie pracownikom znaczącej swobody decyzyjnej w zakresie realizacji swoich  �
zadań;

stwarzanie pracownikom możliwości współuczestnictwa w podejmowaniu niektó- �
rych decyzji; wpływ na sposób zarządzania zespołem/przedsiębiorstwem;

budowanie poczucia podmiotowości i odpowiedzialności za przedsiębiorstwo; �
demokratyczny sposób traktowania wszystkich ludzi, bez względu na stanowisko. �
5. Etyczny przywódca powinien wyznaczać realistyczne cele i przydzielać zada-

nia zgodnie z predyspozycjami i kwalifikacjami pracowników. Kierowanie zespołem 
powinno opierać się na przejrzystych zasadach i jasno określonych celach, które 
są pracownikom znane i przez nich akceptowane. Oba standardy należą do standar-
dów skutecznego kierowania, które są formułowane w kategoriach powinności moralnej 
przede wszystkim ze względu na skutki, jakie nieprzestrzeganie tych standardów pociąga 
w sferze indywidualnego dobrostanu psychicznego i relacji międzyludzkich.

6. Etyczny przywódca powinien wspomagać pracownika w wykonywaniu zadań 
i budować normy współpracy w zespole.

7. Etyczny przywódca powinien pracowników wynagradzać adekwatnie do ich 
wysiłku i zaangażowania, stosując rzetelne, znane pracownikom kryteria.

8. Etyczny przywódca powinien dbać o to, aby wynagrodzenia było wypłacane 
zgodnie z prawem, ustalonymi kryteriami i składanymi pracownikom obietnicami.

9. Etyczny przywódca powinien chronić pracowników przed nadmierną eks-
ploatacją w miejscu pracy, także wówczas, gdy jest ona rezultatem pracoholicznych 
skłonności (nadmierne przedłużanie czasu pracy, rezygnacja z urlopów, przenoszenie 
pracy do domu).

Tabela 4. Proporcje standardów w grupie menedżerów i przedsiębiorców w ujęciu 
procentowym (kategoria „kierowania zespołem”)

Grupa 
menedżerów
[N=37]

Grupa 
przedsiębiorców
[N=28]

% %
Etyczne zwalnianie 12 32  1  4
Relacje międzyludzkie i pozytywna atmosfera w zespole 10 27 10 36
Partnerski styl kierowania zespołem  9 24  6 21
Realistyczne cele i właściwy przydział zadań  7 19  1  4
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Grupa 
menedżerów
[N=37]

Grupa 
przedsiębiorców
[N=28]

% %
Wspomaganie pracownika i budowanie współpracy  7 19  1  4
Adekwatne wynagradzanie  7 19  0  0
Rozwój zawodowy i kariera pracowników  4 11  5 18
Integracja zespołu wokół celów firmy  3  8  1  4
Przejrzyste zasady kierowania zespołem i jasno określone cele  3  8  4 14
Ochrona pracownika przed eksploatacją  3  8  1  4
Wynagrodzenia wypłacane zgodnie z prawem  3  8  5 18

Źródło: badania własne (wielkości procentowe zaokrąglone)

Zakończenie

Znajomość standardów etycznych kadry kierowniczej jest z poznawczego i praktycznego 
punktu widzenia ważnym zagadnieniem. Mając na uwadze postulat budowania proetycz-
nych strategii zarządzania zasobami ludzkimi, warto wiedzieć, jakie są przekonania tych, 
od których najbardziej zależy moralny wymiar kultur organizacyjnych przedsiębiorstw. 
Pamiętać wszakże należy, że prezentowana analiza jest analizą standardów deklarowa-
nych; proces przekształcania się moralnych ocen i intencji w proetyczne zachowania 
przywódcze jest uwarunkowany wieloma czynnikami [Jones, 1991].

Wyniki analizy upoważniają do sformułowania dwóch ogólnych wniosków. Po pierw-
sze, wprawdzie próby, które zostały w badaniach wykorzystane, nie mają charakteru re-
prezentatywnego, to jednak analiza pokazuje wyraźną obecność wymiaru moralnego 
w przekonaniach menedżerów i przedsiębiorców na temat zarządzania zasobami ludzki-
mi przedsiębiorstw. Po drugie, w obu badanych grupach występują istotne różnice w wy-
obrażeniach na temat etycznego przywództwa. Przede wszystkim w postawach mene-
dżerów znacznie silniej zakorzeniony jest ideał przywództwa transformacyjnego, oparty 
na komunikowaniu pracownikom wartości i standardów etycznych, a także demonstro-
waniu przywiązania do tych wartości przez kadrę zarządzającą. Wyraźniej zaznaczone są 
także standardy etycznej derekrutacji i etycznej komunikacji, w szczególności dotyczące 
zakresu informowania pracowników i dialogowego charakteru tego procesu.

Literatura

Arnott D. (2000), Corporate Cults. The Insidious Lure of the All-Consuming Organization, Amacom 
(American Management Association), New York.

zzl_1-2011_szczupaczynski_j_69-83



82 Komunikaty z badań

Bass B. M. (1996), A new Paradigm of Leadership: An Inquiry into Transformational Leadership, 
U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, Alexandria.
Bennis W. (2004),The Crucibles of Authentic Leadership, [w:] J. Antonakis, A.T. Cianciolo, R.J. 
Sternberg (red.), The Nature of Leadership, Sage Publications, London.
Brown M. E., Trevino L. K. (2006), Ethical leadership: A review and future directions, „The Le-
adership Quarterly”, nr 17.
Crane A., Matten D. (2007), Business ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the 
age of globalization, Oxford University Press, New York.
Gasparski W. i in. (2004), Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodar-
czym. Infrastruktura na rzecz rozwoju etyczności funkcjonującego w Polsce biznesu (wstępny raport 
z badań), Centrum Etyki Biznesu, [http://www.cebi.pl/infopage.php?id=29].
Graafland J., Kaptein M., Mazereeuw-van der Duijn Schouten C. (2006), Business Dilemmas 
and Religious Belief: An Explorative Study among Dutch Executives, „Journal of Business Ethics”, 
nr 66.
Jones T.M. (1991), Ethical decision making by individuals in organizations: an issue-contingent 
model, „Academy of Management Review”, vol. 16, nr 2.
Kaptein M., Wempe J. (2002), The Balanced Company. A Theory of Corporate Integrity, Oxford 
University Press, New York.
Lere J.C., Gaumnitz B.R. (2003), The Impact of Codes of Ethics on Decision Making: Some Insights 
from Information Economics, „Journal of Business Ethics”, nr 48.
Lewicka-Strzałecka A. (1999), Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, 
Warszawa.
Long B.S., Driscoll C. (2008), Codes of Ethics and the Pursuit of Organizational Legitimacy: The-
oretical and Empirical Contributions, „Journal of Business Ethics”, nr 77.
Meyer A., Rowan B. (2006), Organizacje zinstytucjonalizowane: struktura formalna jako mit i cere-
monia, [w:] A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowa-
nie), Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
OECD (2000), Codes of Corporate Conduct – an Expanded Review of Their Contents, Organiza-
tion for Economic Cooperation and Development: 11, Paris. [za: Crane A., Matten D. (2007), 
Business ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization, Oxford 
University Press, New York, s. 177].
Scott W.R. (2001), Institutions and Organizations, Sage Publications, California.
Szczupaczyński J. (2009), Etyczny wymiar decyzji kadrowych w relacjach menedżerów, „Zarządza-
nie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4 (68-69).
Trevino L. K., Hartman L. P., Brown M. (2003), A qualitative investigation of perceived executive 
ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite, „Human Relations”, nr 55.
Yukl G. (2006), Leadership in Organizations, Person Prentice Hall, New Jersey.

The Ethical Standards of Managers and  Entrepreneurs 
in Light of Qualitative Studies

Summary
The aim of this article is to present the ethical standards followed by CEOs and entre-
preneurs. The research was conducted as a part of the “Moral Leadership Standards 
of Polish Managers and Entrepreneurs” grant (financed by the Ministry of Science and 
Higher Education over the years 2008–2010). The qualitative analysis was based on 
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a sample of interviews with thirty–seven CEOs and twenty–eight entrepreneurs respon-
sible for the management of medium– and large–sized companies located in different 
regions of Poland. Using NVIVO 8 software, the interviews were coded and analyzed. 
Ethical standards were reconstructed in terms of three HRM areas—transformational 
leadership, organizational communication, and team management. Intergroup differ-
ences between the standards were identified for CEOs and entrepreneurs. In the case 
of CEOs, the ideal of transformational leadership was much more firmly rooted and 
based on a sense of obligation to communicate moral values and ethical standards, as 
well as on the employee role–modeling of ethical conduct through visible adherence to 
ethics. Standards of ethical modes of communication were much more evident in the 
CEO group as compared with entrepreneurs, especially as far as the “dialogic” way of 
communication is concerned.
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uczestniczył w realizacji projektów dla wielu firm i instytucji w charakterze konsultanta 
i trenera. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół etycznych aspektów 
przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi.
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