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Wprowadzenie

Rozważania nad etycznymi aspektami zachowań ludzi w organiza-
cji związanych z  problemami zdobywania, utrzymywania władzy 
i wywierania wpływu należałoby rozpocząć od nadania im właści-
wego kontekstu poprzez nazwanie obszarów poznawczych docie-
kań, których tradycja zawiera w  sobie przywoływaną tematykę. 
Takim obszarem są zachowania organizacyjne lub nauki o zacho-
waniach w organizacji (organisational behaviour). Ta młoda dyscy-
plina ma interdyscyplinarny charakter. Jej przedmiotem jest sys-
tematyczne „badanie wpływu, jaki jednostki, grupy i  struktury 
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mają na zachowanie w ramach organizacji, w celu wykorzystania 
tej wiedzy dla doskonalenia efektywności organizacyjnej” (Rob-
bins 1993, s. 7). Przytoczona defi nicja jasno wskazuje, że zacho-
wania organizacyjne koncentrują się zarówno na zachowaniach 
jednostek, jak i  grup w  kontekście realizacji celów organizacji. 
Przyświecają im nie tylko cele teoriopoznawcze, ale ściśle pragma-
tyczne przewidywanie oraz sprawowanie kontroli nad postępowa-
niem członków organizacji, wykorzystując deskryptywne i ekspla-
nacyjne podejście nauk społecznych do określania środków 
i  sposobów realizacji zaleceń zarządzania (Northcraft i  Neale 
1990; Cole 1995). W tym miejscu należy zauważyć, że pominięciu 
ex defi nitione ulega etyczna ocena samych zachowań.

Tak nakreślony obszar zainteresowań wskazuje na nauki, z któ-
rych interdyscyplinarne zachowania organizacyjne czerpać będą 
pojęcia, koncepcje i  metody badawcze, by pomóc menedżerom 
kształtować takie wyznaczniki efektywności pracowników, jak wy-
dajność, absencja i fl uktuacja oraz zadowolenie z pracy. Zachowania 
organizacyjne korzystają z dorobku takich dyscyplin jak psycholo-
gia, w tym szczególnie psychologia społeczna, socjologia, antropo-
logia i politologia (Robbins 1998, s. 18). Jak już zostało zaznaczone 
wcześniej, w tym zestawieniu brak jest etyki. Nawet jeżeli przywoły-
wana jest fi lozofi a, to z odwoływaniem się do takich pojęć jak ide-
ologie, założenia o  ludzkiej naturze czy konkurencja (Cole 1995, 
s. 3). W orientacji organizacji na efektywność i sprawność, pomijana 
jest, na co słusznie zwrócił uwagę Gasparski (1999) kwestia etycz-
ności zachowań członków organizacji.

Wśród wymienionych powyżej nauk nie może zabraknąć i nie za-
brakło politologii podejmującej problematykę sprawowania władzy 
prowadzonej. Kluczowe dla politologii są takie pojęcia jak władza, 
państwo i polityka. Ale problematyka ta i związane z nią zjawiska 
oraz pojęcia, nie są tylko i wyłącznie domeną przestrzeni publicznej, 
ale i organizacyjnej, ponieważ organizacja charakteryzująca się „re-
lacją podporządkowania zachodzącą między grupami społecznymi 
lub jednostkami, uprawniającą jedną ze stron do podejmowania de-
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cyzji w imieniu rządzonych (także w odniesieniu do poszczególnych 
członków tej grupy) oraz sprawowania nad nimi kontroli” oraz dają-
ca „możliwość egzekwowania czy też wywierania wpływu lub naci-
sku jednej osoby (grupy) na drugą, zmierzającego do zmian w za-
chowaniach, działaniach, myśleniu, postrzeganiu lub emocjach czy 
uczuciach” (Olechnicki i Załęcki 1998, s. 244–245), jako układ wła-
dzy jest areną konfl iktów, rozgrywek wewnątrz organizacji i prowa-
dzenia aktywności politycznej. Nie można pomijać tak istotnego 
aspektu jej funkcjonowania, jeżeli chce się zrozumieć zachodzące 
w niej procesy.

Mamy do czynienia z przecięciem się dwóch odmiennych obsza-
rów zainteresowań badawczych i  rozważań naukowych, z  których 
pierwszy akcentuje wymiar praktyczny, a drugie teoretyczny. Kon-
frontują się dwa kluczowe pojęcia społecznego świata, jakimi są 
władza i  moralność, pojęcia w  działaniu, bo mamy do czynienia 
z  polityką, rozumianą szeroko jako sprawowanie władzy i  etyką, 
która wydaje sądy wartościujące w  oparciu o  zasady moralne. Te 
sądy wartościujące, naznaczanie postępowania ludzkiego etykietka-
mi dobra i zła, dotyczą właśnie zachowań związanych z władzą. Pod-
sumowując powyższe rozważania, można powiedzieć, że poszukuje-
my odpowiedzi na proste, bardzo ogólnie, a  nawet ogólnikowo 
sformułowane pytanie: czy to, co polityczne w  organizacji, jest 
etyczne? W  odpowiedzi na to pytanie będę się starał przedstawić 
i odnieść do osiągnięć innych autorów, którzy podejmowali tą nowa-
torską tematykę. Mam nadzieję, że otworzy to w polskiej przestrze-
ni naukowego dyskursu pole do wymiany poglądów i badań o inter-
dyscyplinarnym charakterze.

Jeżeli może się wydawać, że jednoznaczna ocena aktywności 
związanych z władzą nie jest możliwa jako sąd zbyt uproszczony, 
to wystarczy przywołać przykład mobbingu, zachowań kontrpro-
duktywnych czy obywatelskich, co do których, z samego ich cha-
rakteru nie ma żadnych, wątpliwości natury etycznej (Turek 
2012). Nawet jeśli ich defi nicje są przedmiotem nieustannej kon-
ceptualizacji, to ocena moralna pozostaje jednoznaczna, ponieważ 
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etyczne kryteria są ustalone i społecznie zaakceptowane. Naszym 
celem jest więc przypisanie uogólnionego sądu wartościującego 
pewnemu szczególnemu zbiorowi zachowań. Pierwszym krokiem 
zatem jest wyodrębnienie tego zbioru zachowań spośród wszyst-
kich aktów postępowania członków organizacji.

Zachowania polityczne – problemy z definicją

Zdefi niowanie czym są zachowania polityczne w organizacji (organi-
sational political behaviour) nie jest rzeczą prostą. Świadczy o  tym 
wielość proponowanych defi nicji oraz fakt, że żadna z nich nie zdo-
była statusu obowiązującej. Nie powinno to jednak dziwić, biorąc 
pod uwagę to, że są pojęcia powszechniej znane i wykorzystywane 
w  dyskursie naukowym, a  co do treści których nie istnieje zgoda 
wśród naukowców. Do dodatkowego pojęciowego zamieszania, 
przyczynia się także wykorzystywanie przez niektórych badaczy po-
jęcia polityki organizacyjnej. Choć zdaniem autora nie są to pojęcia 
tożsame, to część piszących o  politykowaniu w  organizacji tak je 
traktuje i w nielicznych tekstach o etycznym aspekcie politykowania 
mamy do czynienia z takim podejściem. Dla uproszczenia analizy na 
obecnym etapie teoretycznych rozważań postuluję zatem przyjęcie 
takiej heurystyki z zastrzeżeniem i zobligowaniem się do dalszych 
refl eksji w tej materii. Można mieć słuszne zastrzeżenia, co do tłu-
maczenia „organisational political behaviour” jako zachowań poli-
tycznych w organizacji oraz używania określeń „polityka organiza-
cyjna” i  „politykowania”, które rodzą w  języku polskim odmienne 
konotacje, co szczególnie dotyczy ostatniego z wymienionych pojęć. 
Moja analiza ubogiego polskiego piśmiennictwa naukowego, podej-
mującego ten ciekawy temat, pokazała, że tak właśnie tłumaczą „or-
ganisational political behaviour” naukowcy z SGH – dr hab. Jacek 
Miroński (2004, s. 38) i dr Dariusz Turek (2012, s. 54). Zdaję sobie 
sprawę, że przyswojenie tych pojęć wymaga dalszych terminologicz-
nych rozważań, które mam nadzieję zostaną podjęte, gdy inni pol-
scy naukowcy pochylą się nad tym intrygującym tematem.
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Decyzje w organizacji nie są tylko i wyłącznie efektem racjonal-
nego procesu decyzyjnego, którego podstawowym kryterium jest 
dobro organizacji. Organizacja jest terenem, na którym ścierają się 
interesy jednostek, grup, jak i różne wizje samych interesów organi-
zacji. Zasoby, którymi dysponuje organizacja, są ograniczone, a re-
guły ich podziału nie do końca jasne lub podatne na zmiany. Reali-
zacja przynależnych do danego stanowiska pracy zadań nie zawsze 
prowadzi do uzyskania cenionych w organizacji nagród i zwiększe-
nia wpływu na jej funkcjonowanie. Stąd tendencja do angażowania 
się w zachowania polityczne w organizacji na trzech poziomach jej 
funkcjonowania – organizacyjnym, grupowym i  indywidualnym 
(Hartel i Berry 1999). To wychodzenie poza ograniczenia roli zawo-
dowej i  wielopoziomowość zwiększają problemy z  określeniem, 
czym tak naprawdę są zachowania polityczne. Wysiłki różnorod-
nych autorów w tym zakresie prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Defi nicje zachowań politycznych

Defi nicja Autorzy Rok publikacji

Rywalizacja o władzę Zaleznik 1970

Gra, która występuje w sytuacji, gdy pojedynczy 
człowiek lub grupa ludzi chce promować siebie lub 
swoje koncepcje niezależnie od tego, czy może to być 
korzystne dla fi rmy 

Pettigrew 1973

Kierowanie wpływem, by osiągnąć cele nieusankcjono-
wane przez organizację lub by osiągnąć usankcjonowa-
ne cele nieusankcjonowanymi środkami

Mayes i Allen 1977

Wywieranie wpływu w celu umocnienia lub ochrony 
własnych interesów jednostek lub grup

Allen i inni 1979

Metody zdobywania władzy lub uzyskiwanie innego 
typu korzyści 

Cavanagh 
i inni

1981

Aktywności podejmowane w ramach organizacji, które 
zmierzają do zdobycia, zwiększenia i wykorzystania 
władzy i innych zasobów, by osiągnąć pożądane przez 
daną osobę cele

Pfeffer 1981

Te działania, które nie są wymagane jako część organi-
zacyjnej roli danej osoby, ale wpływają lub próbują to 
czynić na podział nagród i kar w organizacji

Farrell 
i Petersen

1982
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Działania indywidualne lub grupowe, które mają 
charakter nieformalny, na poziomie lokalnym, najczę-
ściej służące dokonywania podziałów, a nade wszyst-
ko, w sensie technicznym, nieusankcjonowane – bez 
uzasadnienia ze strony formalnej władzy, akceptowanej 
ideologii lub wiedzy eksperckiej

Mintzberg 1983

Intencjonalne akty wpływu podejmowane przez 
jednostki lub grupy w celu wzmocnienia lub ochrony 
własnych interesów, kiedy mogą wystąpić konfl iktowe 
odziaływania

Gray i Arris 1985

Nieformalne wywieranie wpływu, którego celem jest 
wpływ na podział zasobów organizacyjnych w sytuacji 
istnienia konfl iktowych interesów pomiędzy jednostka-
mi lub grupami w organizacji 

Drory i Romm 1990

Celowe wysiłki na rzecz tworzenia, utrzymania, zmiany 
lub porzucenia podzielanych znaczeń, czyli działania 
mające wpływ na to, jak inni interpretują rzeczywistość 
organizacyjną

Ferris i inni 1994

Próby wywierania społecznego wpływu skierowane na 
tych, którzy dysponują nagrodami służącymi realizacji 
lub ochronie interesów aktora

Cropanzano 
i inni

1995

Działania wspierające własne interesy bez względu 
na zasady sprawiedliwości czy dobrobyt innych lub 
organizacji 

Kacmar 
i Baron

1999

Nieusankcjonowane organizacyjnie zachowanie, które 
nie jest spójne z normami organizacyjnymi i które może 
być szkodliwe dla celów organizacji lub dla interesów 
jej członków 

Harrell-Cook 
i inni 

1999

Zjawiska poprzez które członkowie organizacji próbują 
bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na innych człon-
ków środkami nie usankcjonowanymi poprzez formal-
ne standardowe procedury operacyjne lub nieformalne 
normy, by osiągnąć cele jednostkowe lub grupowe 

Witt i inni 2000

Wywieranie taktycznego wpływu nakierowane na 
realizację strategicznego celu, racjonalne, świadome 
i zmierzające do zaspokojenia własnych interesów, albo 
kosztem albo dla poparcia interesów innych

Valle i Per-
rewé 

2000

Zachowania aktora społecznego usiłującego wpłynąć 
na innych aktorów społecznych w celu promowania 
określonych celów i interesów w organizacji 

Vigoda 2003

Istnienie wielorakich konkurencyjnych interesów w or-
ganizacji i procesy wpływu 

Doldor 2007

Opracowanie własne.

Cd. tabeli 1.
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Można wysnuć następujące wnioski po analizie przytoczonych 
w tabeli defi nicji:
1) brak jest zgody co do natury zjawiska, co przejawia się w braku 

powszechnie akceptowalnej defi nicji,
2) funkcjonują zamiennie stosowane terminy, takie jak polityka or-

ganizacyjna, polityka w pracy czy proces polityczny, które opisu-
ją zjawisko zachowań politycznych (Ulkeryildiz 2009),

3) badacze o  orientacji bazującej na fi lozofi i nauk o  zarządzaniu 
otwarcie wartościują zachowania polityczne jako niewłaściwe, 
nieakceptowalne i dysfunkcjonalne; dokonują oni ich negatyw-
nej oceny etycznej ze względu na dominację egoistycznej koncen-
tracji na własnych interesach i brak usankcjonowania ze strony 
organizacji ze względu na ten właśnie charakter,

4) badacze o orientacji społecznej akceptują zachowania polityczne 
jako nieodłączną część społecznego życia organizacji, dokumen-
tując fakt ich istnienia bez wydawania sądów wartościujących,

5) zachowania polityczne służą realizacji celów jednostek lub grup.
Przytoczone w tabeli defi nicje zawierają wiele elementów wspól-

nych. Można je pogrupować w trzy kategorie – przyczyny zachowań, 
czyli motywy ich wystąpienia, sposoby działania i  kontekst sytu-
acyjny. Zachowania polityczne, co podkreślane jest w wielu defi ni-
cjach, służą zaspokojeniu własnych interesów jednostek lub grup. 
Wydaje się, że w ten sposób można by scharakteryzować motywy 
każdego działania, ale należy mieć na względzie, że własne interesy 
nie istnieją bez interesów innych podmiotów, w tym samej organi-
zacji. Mogą być wobec nich konkurencyjne lub zbieżne, jak zauważa-
ją w swojej defi nicji Valle i Perrewé (2000), co w końcu i tak jest dzia-
łaniem na rzecz zaspokojenia własnych potrzeb poprzez ich 
wzajemne wspieranie. Realizacja własnych interesów, powiększanie 
obszarów władzy i zasobów, którymi się dysponuje „bez względu na 
zasady sprawiedliwości czy dobrobyt innych lub organizacji” (Kac-
mar i Baron 1999, s. 4) odbywa się nie według zasad narzuconych 
przez organizację, lub na które istnieje jej przyzwolenie, ale wycho-
dzi poza zakres tego, co organizacja wymaga wobec członka zajmu-
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jącego w niej daną pozycję. Ustalane przez organizację normy i rela-
cje z  interesami innych podmiotów stanowią kontekst sytuacyjny 
zachowań politycznych.

Jednostki i grupy usiłują wpłynąć na decyzje alokacyjne dotyczą-
ce zasobów, które są własnością organizacji. To właśnie nieformalne 
wywieranie wpływu zmierzające do pozyskania pożądanych zaso-
bów jest sposobem działania charakterystycznym dla zachowań po-
litycznych w  organizacji. Ten sposób działania może mieć wiele 
przejawów związanych z procesami komunikowania się, operowa-
nia bodźcami pozytywnymi i  negatywnymi czy tworzenia relacji 
z innymi. Opisane w dalszej części podrozdziału taktyki wywierania 
wpływu to przykłady tego typu przejawów, które pozwolą na lepszą 
identyfi kację desygnatów zachowań politycznych.

Defi nicyjną charakterystykę zachowań politycznych w organiza-
cji, podsumowującą powyższe rozważania, można przytoczyć za 
Goltz (2003), która wymienia następujące ich cechy:
1) są to działania nie będące częścią indywidualnej roli organizacyj-

nej, które nie są usankcjonowane przez organizację,
2) służą celom jednostki i/lub grupy prowadząc do pożądanych 

przez nią rezultatów, które mogą być osiągane kosztem innych 
i organizacji,

3) prawdziwe motywy tych działań są często ukryte przed innymi,
4) zachowania polityczne mają tendencję do występowania w kon-

kurencyjnym środowisku, w którym panują niejasne reguły po-
działu zasobów.
Warto zwrócić uwagę, że każdy z powyższych punktów czyni za-

chowania polityczne „etycznie podejrzanymi”. Nie tylko ze względu 
na cele służące przede wszystkim dobru jednostek w  porównaniu 
z dobrem innych, ale także z uwagi na brak zgody na tego typu po-
stępowanie ze strony organizacji, która nie czyni tego bezzasadnie. 
Stoi za tym milcząco przyjmowane założenie o prymacie organiza-
cyjnej perspektywy etycznej i  postrzeganie indywidualnych, a  za-
tem nie wyznaczonych przez organizację celów, jako szkodliwych. 
Motywy stojące za tymi działaniami są ukryte, ponieważ ujawnienie 
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ich zaszkodziłoby nie tylko samej ich realizacji, ale i reputacji akto-
rów. Zachowania polityczne są rozumiane, jako starania o ustano-
wienie takich reguł podziału zasobów, które są korzystne wyłącznie 
dla inicjatorów konkretnej dystrybucji zasobów i naruszają reguły 
sprawiedliwości i  równości. Poczynione uwagi są istotne dla dal-
szych rozważań nad etycznymi aspektami zachowań politycznych, 
ponieważ wskazują nie tylko na konteksty oceny moralnej zwarte 
w różnorodnych defi nicjach zjawiska, ale i na treść dokonywanych 
sądów etycznych.

Kuchner-Hawkins i Miller, którzy w polityce organizacyjnej widzą 
sposób sprawowania władzy i wywierania wpływu, występujący głów-
nie poza formalnymi procesami i procedurami w organizacji, zwracają 
uwagę na konstytuujące ją zachowania, które są taktykami wywiera-
nia wpływu (2006). Warto przyjrzeć się pokrótce tym technikom 
wpływu, ponieważ czynią one przytoczone defi nicje zachowań poli-
tycznych bardziej obrazowymi dzięki przywołanie przykładów takich 
zachowań. Jednocześnie wskazują jakie aktywności, o jakim ładunku 
etycznym, budują rozpatrywany konstrukt (tabela 2).

Analizując powyższe zestawienie, należy zdawać sobie sprawę, że 
oprócz taktyk wywierania wpływu, którym możemy przypisać jedno-
znaczną wartość negatywną w powszechnie przyjętych kanonach mo-
ralnych, istnieją taktyki, które dopiero po literalnej analizie ich defi ni-
cji mogą być klasyfi kowane etycznie. Do takich jednoznacznie 
negatywnych taktyk należą szantaż, groźby czy przywłaszczanie so-
bie wyników i zasługi za pracę innych, by odwołać się do klasyfi kacji 
Buchanana i  Badhama (2006). Sięgając do opisów innych technik 
wpływu, które mogą wydawać się moralnie neutralne, a nawet w pew-
nym sensie pozytywne, odnajdujemy elementy przemawiające za ich 
negatywnym etycznie charakterem. Dla potwierdzenia powyższego 
można się posłużyć opisem ingracjacji określanej jako „używanie po-
chwał, pochlebstw, zachowanie przyjacielskie i pomocne, by wprawić 
kogoś w dobry nastrój; okazywanie skromności i budowanie odczucia 
drugiej osoby, że jest ważna” (Ulkeryildiz 2009, s. 26). Podsumowu-
jąc, należy stwierdzić, że sama analiza treści pojęcia zachowań poli-
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tycznych i jego desygnatów nie pozwala na jednoznaczne dokonanie 
oceny etycznej ze względu na występowanie elementów należących 
do szerokiego spektrum przypisanych wartości.

Tabela 2. Taktyki wywierania wpływu

Allen i inni (1979)
atakowanie lub obwinianie innych, wykorzystywanie informacji, kierowanie wrażeniem (auto-
prezentacja), pozyskiwanie poparcia dla koncepcji, ingracjacja, tworzenie koalicji, budowa-
nie relacji z wpływowymi jednostkami, tworzenie zobowiązań

Kipnis i inni (1980)
asertywność, ingracjacja, racjonalność, sankcje, wymiana, kontakty z przełożonymi, bloko-
wanie, koalicja 

Vredenburgh i Maurer (1984) 
akumulacja i kontrola zasobów, negocjacje, tworzenie koalicji, grup nieformalnych, aran-
żowanie wydarzeń, utrzymywanie osobistej elastyczności (dostosowywanie się), redukcja 
zależności od innych i wpajanie zależności innym, wchodzenie w konfl ikt, przewidywanie 
i przygotowywanie się na akcje i reakcje innych, utrzymywanie dobrych relacji interpersonal-
nych, wykorzystywanie innych, zarządzanie karierą

Zanzi, Arthur i Shamir (1991)
wymiana przysług, włączanie, rytuały i symbole, manipulacja, mentoring, obsadzanie stano-
wisk, perswazja, radzenie sobie z niepewnością, zastraszanie i insynuowanie, kontrola nad 
informacjami, ustanawianie reguł, wykorzystywanie surogatów, tworzenie wizerunku, taktyki 
nieprzestrzegania reguł, tworzenie sieci, ingracjacja, cele nadrzędne, zapewnianie zasobów, 
wykorzystanie wiedzy eksperckiej, „noszenie na barana”, oskarżanie lub atakowanie innych, 
zewnętrzni eksperci i koalicje 

Falbe i Yukl (1992)
racjonalna perswazja, inspirujące apele, konsultacje, ingracjacja, wymiana, koalicje, presja, 
kontakty z przełożonymi, taktyki legitymistyczne (odwoływanie się do autorytetu lub reguł 
organizacyjnych) 

Ferris i Kacmar (1992)
faworytyzm, ingracjacja, nie udzielanie i zniekształcanie informacji, koalicje, kierowanie 
wrażeniem (autoprezentacja), wyrażanie poglądów, wymiana i kreowanie wzajemności 

Ralston, Giacalone i Terpsta (1994)
dobry żołnierz (ciężka praca), racjonalna perswazja (zasługiwanie na względy poprzez 
zdolności i osiągnięcia), ingracjacja, kreowanie wizerunku, budowanie sieci, nieformalna 
kontrola, przymus bezpośredni (nielegalne taktyki, takie jak szantaż) 

Kennedy i inni (2003)
współpraca, wytrwałość, podejście nieformalne, obdarowywanie, socjalizacja, racjonalna 
perswazja, pisemne wyjaśnienia, ocenianie 

Buchanan i Badham (2007)
selektywna informacja, faworytyzm, unikanie krytykowania, wykorzystywanie czołowych 
graczy do wspierania inicjatyw, pobudzanie dyskusji, autopromocja, nagradzanie, przymus, 
groźby, obwinianie innych za błędy, uznanie za pracę wykonaną przez innych, wykorzystywanie 
innych do przynoszenia złych wiadomości, podkreślanie cudzych błędów, zawieranie kompro-
misów, by wygrać w przyszłości, wprowadzanie w błąd, rozpowszechnianie plotek, szantaż 

Opracowanie własne.
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Zachowania polityczne w perspektywie etycznej

Dążąc do wypracowania własnego stanowiska w kwestii etycznej 
oceny zachowań politycznych w  organizacji, należy odwołać się 
przede wszystkim do poglądów autorów reprezentujących dziedzi-
nę etyki. Do takich należą Cavanagh, Mobber i Velasquez (1981), 
którzy w swoim artykule poświęconym etyce polityki organizacyj-
nej (dla której przyjmują nazwą alternatywnych zachowań poli-
tycznych) podejmują kwestie ich oceny z perspektywy normatyw-
nej. Zwracają przy tym uwagę na fakt, że dotychczasowe oceny 
koncentrowały się na osądzie wyników, wykorzystując pojęcia 
efektywności, skuteczności i  sprawności oraz pomijając etyczne 
wartościowanie środków wykorzystanych do osiągnięcia celów. 
Ponieważ środki te nie zawsze są neutralne etycznie i sankcjono-
wane przez organizację, konieczne jest wypracowanie teoretycz-
nych ram, które pozwolą udzielić odpowiedzi na pytanie o ich wy-
miar moralny. Autorzy artykułu proponują oparcie się na trzech 
nurtach myślenia o moralności:
a) utylitaryzmie, który koncentruje się na społecznych konsekwen-

cjach zachowań,
b) teoriach praw, które podkreślają uprawnienia jednostek,
c) teoriach sprawiedliwości, których obszar zainteresowań obej-

muje efekty podejmowanych działań czy stosowanych zasad 
postępowania.
W każdym z wyróżnionych podejść obowiązywać będą inne kry-

teria etycznej oceny zjawisk. Utylitaryzm w ocenie wartości moral-
nej czynu skupia się na jego skutkach, orzekając, czy służą one osią-
gnięciu celu uznanego za dobry. Jeżeli tak jest, to i  sam czyn jest 
moralnie pożyteczny. Wartość moralna czynu jest oceniana instru-
mentalnie poprzez odwołanie się do jego skutków (Pratley 1998; 
Dietl i  Gasparski 1999). Utylitaryzm nosi wybitnie kalkulacyjny 
charakter, nakładając na decydenta, który dokonuje wyboru spo-
śród politycznych alternatyw postępowania, obowiązek oceny 
wszystkich potencjalnych konsekwencji dla wszystkich interesariu-
szy tego procesu („jak największe szczęście jak największej liczby 
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osób”). Ta ścieżka działania, która pozwoli na zmaksymalizowanie 
iloczynu stopnia satysfakcji i ilości usatysfakcjonowanych, jest wy-
borem o najwyższej wartości etycznej. Zdając sobie sprawę z niere-
alistyczności uroszczeń co do samej możliwości dokonania takiego 
oszacowania, proponowane są uproszczenia procedur ewaluacyj-
nych, które prowadzą tylko do zastosowania wybranych kryteriów, 
np. ekonomicznych, nie jest to jednak niczym innym niż powrotem 
do dominującej w  obszarze zarządzania, będącym odgałęzieniem 
nauk ekonomicznych, prostej oceny efektywnościowej bez uwzględ-
nienia pozostałych parametrów ewaluacyjnych (Cavanagh i  inni, 
1981, s. 365). Niezależnie od tego, jaki zakres procedur upraszczają-
cych zostanie przyjęty, utylitaryzm jednoznacznie wskazuje na dwa 
typy zachowań politycznych, które są oceniane negatywnie:
a) te, które zakładają osiągnięcie pewnych celów (np. indywidual-

nych), kosztem celów większych struktur (np. grupy),
b) te, które wykorzystują relatywnie nieefektywne środki do osią-

gnięcia celów.
Teorie praw człowieka zakładają istnienie fundamentalnych 

praw jednostki ludzkiej, które powinny być respektowane niezależ-
nie od okoliczności i sytuacji. Można wśród nich wymienić prawo do 
godnego traktowania, do prywatności, do wolności sumienia i wy-
znania, do swobody wypowiedzi i występowania w obronie swoich 
praw. Podejmowanie decyzji etycznych w oparciu o teorie praw wy-
maga tylko stwierdzenia, czy w poszczególnych przypadkach decy-
zyjnych prawa te są respektowane bez naruszania praw innych. Jest 
to nieporównanie prostszy proces decyzyjny niż kompleksowa oce-
na skutków, której wymaga podejście bazujące na użyteczności sta-
nów końcowych (Cavanagh i in., 1981, s. 366).

Teorie sprawiedliwości odwołują się do trzech zbiorów wskazań 
moralnych: reguł podziału, zasad stosowania reguł i norm zadość-
uczynienia. Stosowanie tych preskryptywnych zbiorów pomaga de-
cydentowi we wdrażaniu w życie wartości, takich jak równość i bez-
stronność. Szczególne znaczenie mają tu reguły podziału, według 
których podobne atrybuty powinny być podobnie traktowane, cze-
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go przykładem może być taka sama płaca zasadnicza na podobnych 
stanowiskach. Natomiast w przypadku ruchomego składnika wyna-
grodzenia znaczenie ma wkład w osiąganie celów i realizację zadań 
przypisanych do danego stanowiska (Cavanagh i in., 1981, s. 366). 
Powyżej przedstawione stanowiska wraz z ich oceną jako wyznacz-
nika etycznego zawiera tabela 3.

Tabela 3. Teorie etyczne wykorzystywane w ocenie zachowań politycznych

Teoria Silne strony, jako wyznacznika 
etycznego 

Słabe strony, jako wyznacznika 
etycznego 

utylitaryzm
(Bentham, 
Ricardo, Smith)

Ułatwiają dokonywanie uprosz-
czonych oszacowań (np. należna 
lojalność wobec jednostki, koalicji 
lub grupy)

Poskreślają pogląd, według 
którego rozpatrywane interesy nie 
powinny być wyłącznie partyku-
larne za wyjątkiem szczególnych 
uwarunkowań (np. doskonała 
konkurencja)

Mogą pobudzać przedsiębior-
czość, innowacyjność i produk-
tywność

W rzeczywistości nie jest możliwe 
dokonanie oceny efektów alterna-
tywnych zachowań politycznych na 
zadowolenie wszystkich interesariuszy

Mogą powodować niesprawiedliwy 
podział zasobów, szczególnie wtedy, 
gdy pewne jednostki lub grupy pozba-
wione są reprezentacji lub możliwości 
wypowiadania się

Mogą skutkować ograniczaniem praw 
jednostki w celu dostosowania się do 
utylitarnych rezultatów

teoria praw
(Kant, Locke)

Określają minimalny poziom 
zadowolenia jednostek

Ustanawiają standardy zachowań 
społecznych, które są niezależne 
od wyników końcowych

Mogą pobudzać zachowania indy-
widualistyczne i egoistyczne, które 
w ekstremalnych przypadkach prowa-
dzą do anarchii

Redukują polityczne przywileje, które 
mogą być konieczne, co może być 
konieczne dla wprowadzania zasad 
sprawiedliwości lub utylitaryzmu 

teoria 
sprawiedliwości
(Arystoteles, 
Rawls) 

Zapewniają sprawiedliwy rozdział 
zasobów

Chronią interesy tych, którzy mogą 
być niedostatecznie reprezento-
wani w organizacji poza zapewnie-
niem im podstawowych praw 

Mogą pobudzać postawy roszczenio-
we, co zmniejsza przedsiębiorczość, 
innowacyjność i produktywność

Mogą skutkować ograniczaniem praw 
jednostki w celu dostosowania się do 
zasada sprawiedliwości 

Źródło: Cavanagh, Mobber, Velasquez 1981, s. 367.
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W przedstawionym poniżej drzewie decyzyjnym autorzy wyko-
rzystują pojęcie decydujących czynników (overwhelming factors), 
które decydują o zawieszeniu stosowania jednego z trzech zbiorów 
kryteriów etycznych, do których należą opisywane wcześniej kryte-
ria oparte na podejściu utylitarnym, prawach człowieka i zasadach 
sprawiedliwości.

Rysunek 1. Czy działanie polityczne jest etyczne?

Źródło: Robbins 1998, s. 286 na podstawie: Cavanagh, Moberg, Valasquez 1981.

Decydujące czynniki powinny być brane pod uwagę w trzech sy-
tuacjach (Cavanagh i in., 1981, s. 370):
a) konfl iktu między kryteriami,
b) konfl iktu wewnątrz kryterium,
c) braku możliwości zastosowania kryteriów.

Dokonując etycznej oceny, bierzemy pod uwagę trzy kryteria:
a) zgodność pomiędzy decyzją, a będącą jej wynikiem sumą zado-

wolenia największej liczby osób,
b) wpływ decyzji na prawa jednostek,
c) dystrybucyjne konsekwencje decyzji.

Kryteria te mogą pozostawać ze sobą w konfl ikcie lub w niego 
wchodzić, który to konfl ikt wymagać będzie podejmowania decyzji 
zobrazowanych na wykresie. Cavanagh i inni (1981, s. 370) stwier-
dzają jednoznacznie, że powstające dylematy moralne nie mogą być 
rozwiązane na podstawie jasno określonych reguł – wprowadzają, 
zatem kryteria oceny, ale nie mechanizmy pozwalające na dokona-
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nie hierarchizacji wśród nich. W każdej, zatem sytuacji należy doko-
nywać oszacowania kryteriów i nadania im wagi adekwatnej do ist-
niejących uwarunkowań. Należy w  tym miejscu zauważyć, że taki 
mechanizm decyzyjny zwiększa subiektywność i woluntaryzm do-
konywanych osądów moralnych.

Dodatkowo nakładać się mogą na to konflikty wewnątrz każ-
dego z trzech stosowanych zbiorów kryteriów. Przykładem może 
być konflikt pomiędzy utylitarnymi konsekwencjami dla intere-
sariuszy lub środkami wykorzystywanymi do osiągnięcia założo-
nych celów. W przypadku praw człowieka możemy mieć do czy-
nienia z  konfliktem związanym z  poszanowaniem praw 
rywalizujących jednostek. Zasady sprawiedliwości, ze względu 
na swoje zróżnicowanie, również mogą nie być kompatybilne 
w zastosowaniu. Autorzy, jak w przypadku konfliktu między róż-
nymi typami kryteriów, sugerują stosowanie procedury ważenia 
kryteriów, która co należy zauważyć, sama w sobie powinna za-
wierać określone kryteria przypisywania wag.

Brak możliwości zastosowania kryteriów może być związany 
z trzema rodzajami ograniczeń, które zdejmują z decydenta osobi-
stą odpowiedzialność za dokonanie wartościowań moralnych. 
Pierwsze z ograniczeń, wynika z faktu braku kontroli nad stosowa-
nymi kryteriami etycznymi lub swobody w ich stosowaniu. Drugie 
związane jest z brakiem odpowiedniej informacji, która dałaby spo-
sobność do wykorzystania właściwych kryteriów, co szczególnie 
jest widoczne w podejściu utylitarnym, którego prawidłowe zasto-
sowanie zakłada praktycznie boską omnipotencję informacyjną de-
cydenta. W przypadku trzeciego ograniczenia, mamy do czynienia 
z brakiem pewności osoby podejmującej decyzje co do zasadności 
stosowania takich, a  nie innych wymiarów oceny. Proponowane 
przez koryfeuszy fi lozofi i i etyki reguły oceny nie wykluczają sytu-
acji, w  której zastosowanie innych rozwiązań moralnych byłoby 
bardziej adekwatne. Należy zwrócić uwagę, że w opisywanym przy-
padku ograniczeń nakładanych na dokonującego osądu moralnego 
on sam podlega takiej samej ocenie pod względem zasadności zdej-
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mowania z niego etycznej odpowiedzialności ze względu na wymie-
nione powyżej przyczyny. Jest oczywiste, że nie możemy czynić 
kogoś odpowiedzialnym za konsekwencje decyzji w sytuacji braku 
kontroli nad sytuacją, informacji czy wewnętrznego uzasadnione-
go przekonania o  legitymizacji danego kryterium. Jednocześnie 
czynniki zewnętrzne w stosunku do decydenta muszą określić, czy 
powyższe warunki są rzeczywiście spełnione (Cavanagh i in., 1981, 
s. 371).

Autorzy wskazują na znaczenie podejmowania kwestii etycz-
nych w decyzjach politycznych w organizacji dla budowania odpo-
wiedzialności za podejmowane działania i stymulowania rozwoju 
moralnego (Kolberg 1973). Ale nie tylko rozwój moralny może 
czynić członków organizacji bardziej etycznymi w wyborach i  ich 
konsekwencjach. Istotne jest nie tylko wskazanie mniej lub bar-
dziej uproszczonego schematu oceny (drzewa decyzyjnego) dane-
go zachowania, ale szersze wyznaczenie ram porządkujących zbiór 
zachowań politycznych, tak by można było dokonać podziału 
wśród nich na te wartościowane dodatnio i  te wartościowane 
ujemnie. Takie podejście proponują Gotsis i Kortezi (2010) w swo-
im artykule poświęconym etycznym rozważaniom nad polityką 
organizacyjną, który imponuje bibliografi ą (154 pozycje na 
15 stron tekstu), skupiając się na wypracowaniu bardziej komplek-
sowego ujęcia, które posiłkując się różnorodnymi koncepcjami 
etycznymi, dostarcza normatywnych kryteriów oceny przejawów 
zachowań politycznych w miejscu pracy. Autorzy dokonują bardzo 
istotnego podziału polityki organizacyjnej na pozytywną i  nega-
tywną, korzystając z kantowskiej deontologii w dokonaniu takie-
go rozróżnienia. Jednocześnie formułują zalecenia ograniczające 
negatywny typ zachowań. W odniesieniu do dodatnio wartościo-
wanej polityki organizacyjnej postulowane jest pobudzanie tego 
typu działań w  oparciu o  arystotelowską etykę cnót. Kładziony 
jest nacisk na samą etyczność zachowań bez względu na wartość 
ich skutków, jak to ma miejsce w przypadku ewidentnie stanowi-
ska doktryny utylitarnej.
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Analizując poglądy wyrażone w tekście, nie do końca można się 
zgodzić z  rozróżnieniami dokonywanymi przez Gotsisa i  Kortezi 
(2010). Podsumowując defi nicyjne dyskusje poprzez przytoczenie 
defi nicji takich badaczy jak np. Harell-Cook i  inni (1999) czy Valle 
i Perrewé (2000) [por. tabela 1] stwierdzają oni, że „istnieją dwa od-
mienne sposoby patrzenia na politykę organizacyjną: jeden, w ogól-
niejszym sensie, widzi ją, jako objaw procesów wywierania wpływu 
pociągający za sobą raczej korzystne organizacyjnie skutki, lub 
w węższym ujęciu jako egoistyczne (self-serving) i nieusankcjonowa-
ne wysiłki, które są często w opozycji do celów organizacji” (s. 498).

Warto w tym miejscu zauważyć, że mamy tu do czynienia z asy-
metrią ocen i przyjmowanym milcząco ewaluacyjnym założeniem, 
że cele organizacji i stosowane przez nią sposoby realizacji władzy są 
a właściwie winny być wartościowane pozytywnie, a wszelka indy-
widualna, „prywatna” aktywność jednostki jest z założenia zła, po-
nieważ stoi w sprzeczności lub przynajmniej nie wspiera celów orga-
nizacji. Uznajemy w  ten sposób bezwarunkowe prawo organizacji 
do realizowania praktyk społecznego wywierania wpływu i sprawo-
wania kontroli w granicach organizacji, bez refl eksji nad ich charak-
terem przy jednoczesnym odmawianiu takiego prawa, lub tylko po-
dawaniu w wątpliwość indywidualnej legitymizacji takich działań. 
Istotne jest także to, że przytaczane przez autorów defi nicje zawie-
rają elementy negatywnej oceny tego typu zachowań wyrażone 
w sposób, który można nazwać stosunkowo subtelnym (w porów-
naniu z  jednoznacznym defi nicyjnym opisem takich klarownych 
etycznie zachowań jak mobbing), poprzez wskazywanie na wystę-
powanie częstych odchyleń od organizacyjnych norm, reguł, celów, 
standardów itp. (defi nicja Valle i Witta [2001], która wskazuje na 
aktywności nie wymagane jako integralny składnik formalnych ról, 
często niespójne, a  nawet niesprzyjające realizacji akceptowanych 
norm). Co znaczy tak naprawdę, że w defi nicji umieszczane są nie 
tylko określenia wartościujące jak np. „covert” (tajny, zamaskowa-
ny) czy „inimical” (niesprzyjający, nieprzychylny), ale również wyra-
żane, acz ogólnie sądy o  skali zjawisk, które są uprawnione tylko 
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i wyłącznie na bazie empirycznej analizy zjawisk ze wskazaniem 
populacji, której ta analiza dotyczy (Kacmar i  inni, 1999; Valle 
i Witt 2001).

W swoim podziale na dwa ujęcia, autorzy idą jeszcze dalej inkor-
porując w pierwsze stanowisko poglądy badaczy uważających poli-
tykę organizacyjną za normalny składnik życia organizacji, dający 
możliwość dodatkowej nieformalnej kontroli nad zachodzącymi 
w organizacji procesami i będący ułatwieniem osiągania pozytyw-
nych, z punktu widzenia organizacyjnych interesów, wyników. Pro-
cesy polityczne postrzegane są zatem jako dodatkowe wzmocnienie 
oddziaływań organizacyjnych, co dobrze widać w  defi nicji Kurch-
ner-Hawkinsa i  Miller (2006), którzy uznają za zachowania poli-
tyczne „taktyki wpływu stosowane w celu realizacji własnych i/lub 
organizacyjnych interesów, które przede wszystkim mają służyć go-
dzeniu i efektywnemu zarządzaniu takimi potencjalnie konkuren-
cyjnymi interesami” (s. 331). Stąd wskazanie na taki arsenał racjo-
nalnie zasadnych taktyk politycznego wpływu jak perswazja, 
budowanie sieci, tworzenie koalicji czy mentoring. Nasuwają się 
dwie ważne uwagi, jeżeli referujemy poglądy wzmiankowanych wy-
żej autorów, w porównaniu z tradycyjnym nurtem myślenia o poli-
tycznej stronie funkcjonowania organizacji, który to nurt, jak 
wzmiankowano wcześniej, podkreślał negatywne aspekty polityko-
wania przypisując mu prymat indywidualnych interesów nad zbio-
rowymi (organizacyjnymi). Kurchner-Hawkins i Miller (2006) wska-
zują, że zachowania polityczne służą realizacji indywidualnych 
celów, ale biorąc pod uwagę także konkurencyjne, czyli konfl iktowe 
interesy innych. W związku z odwołaniem się do pojęcia konfl iktu 
można zastosować macierz Th omasa i Kilmanna (1974) technik ra-
dzenia sobie z konfl iktem, ze wskazaniem na współpracę i kompro-
mis, jako preferowane sposoby postępowania. Przyjmowane jest 
zatem przez Gotsisa i Kortezi (2010, s. 504) całościowe założenie 
o pozytywnym charakterze działań politycznych. Druga uwaga do-
tyczy istotnego w  przypadku polityki organizacyjnej etykietkowa-
nia wchodzących w jej zakres taktyk. Można tu przytoczyć tabelę 2, 
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gdzie te same zachowania w organizacji mogą być różnie nazywane 
przez jej członków. Te różnice w praktykach dyskursu nie są tylko 
i wyłącznie domeną ignorantów, ale są widoczne również w stoso-
waniu terminologii naukowej, bo wzmiankowany przez Zanziego 
i innych (1991) mentoring może pejoratywnie nazywany faworyty-
zmem (Ferris i Kacmar 1991; Buchanan i Badham 2007).

Kontynuując prezentację poglądów Gotsisa i  Kortezi (2010) 
i  wyróżnionego przez nich podejścia do polityki organizacyjnej 
w węższym sensie, które koncentruje się nie na stosowanych tak-
tykach wpływu i będących ich emanacją zachowaniach, ale na po-
strzeganiu organizacyjnej polityki, należy zauważyć, że bazują 
w  swoim podziale głównie na pracach Kacmara i  Ferrisa (1991) 
i opracowanym przez nich narzędziu Perception of Organizational 
Politics Scale (POPS), które „zawiera w sobie indywidualne przypi-
sywanie zachowaniom egoistycznych (self-serving) intencji i  jest 
defi niowane, jako jednostkowa subiektywna ocena stopnia, w któ-
rym środowisko pracy jest charakteryzowane przez współpracow-
ników i przełożonych, którzy demonstrują tego typu egoistyczne 
zachowania” (Ferris i  inni, 2000, s. 90). Gotsis i  Kortezi (2010, 
s. 499) przyjmują, że wąsko rozumiana polityka organizacyjna ma 
negatywny wpływ na osiągane przez organizację wyniki i jej funk-
cjonowanie, przypisując to za Vigodą-Gadotem i Dryzin-Amitem 
(2006) brakowi zaufania i niszczeniu relacji społecznych oraz do-
minacji pozamerytorycznym kryteriów nagradzania. Na poparcie 
swoich tez przytaczają badania nad postrzeganiem polityki orga-
nizacyjnej, które wskazują na szeroki obszar jej negatywnych od-
działywań na takie aspekty organizacyjnego funkcjonowania jak 
satysfakcja z  pracy, zaangażowanie, fl uktuacja czy same wyniki 
pracy (Miller i inni, 2008).

Gotsis i Kortezi formułują zarzut wobec większości aktualnych 
prób określenia omawianego obszaru organizacyjnego życia, że peł-
ne są negatywnych konotacji, co nie pozwala widzieć w polityce kon-
struktywnego zjawiska, które pozytywnie oddziaływuje na organi-
zację i wspiera potrzebne jej zmiany. Sami jednak wpisują się w ten 
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nurt, utożsamiając postrzeganie polityki organizacyjnej z nią samą 
i  łącząc, to co negatywne z samym odbiorem zjawiska, a nie z sa-
mym zjawiskiem, które jest niejednoznacznym etycznie fenome-
nem. Autorzy słusznie zauważają, że ograniczenia istniejących kon-
cepcji polityki organizacyjnej mają defi nicyjny charakter, ponieważ 
zawierają terminy, które nie są pod tym względem neutralne (por. 
tabela 1).

W rozumieniu Gotsisa i Kortezi (2010, s. 502) ważna jest nie tyl-
ko etyczna ocena zachowań politycznych w organizacji, ale również 
wpływanie na nie, czyli kształtowanie ich częstotliwości i charakte-
ru występowania w relacjach pracowniczych. Zarządzanie polityką 
organizacyjną ma bazować na bardzo prostej heurystyce ogranicza-
nia negatywnych jej aspektów i pobudzania pozytywnych. Jako kry-
teria rozgraniczenia tych dwóch przyjmują zarówno argumenty na-
tury utylitarystycznej w  ujęciu pożądanych rezultatów dla grupy, 
jak i natury deontologicznej związane ze wspólnotowym poczuciem 
moralnego obowiązku. Jednocześnie wskazują, że argumenty te 
„pomagają wyjaśnić, dlaczego pracownicy i inni interesariusze decy-
dują się na współpracę i rozwijają strategie zapobiegające pobudza-
niu, utrwalaniu czy zaostrzaniu stanu konfl iktu interesów” (Gotsis 
i Kortezi 2010, s. 503). Szczególnie odwołują się tu do kantowskiej 
deontologii, która w trojaki sposób ogranicza negatywne oblicze po-
lityki organizacyjnej. Przede wszystkim poprzez wskazanie, że im-
plikacją imperatywu kategorycznego jest to, że powszechnie podzie-
lane dobre intencje znajdują uogólnione odzwierciedlenie 
w  zasadach moralnych. Łamanie tych zasad, jeśli stanie się po-
wszechną praktyką, obróci się przeciwko tym, którzy tak czynią. 
Kolejnym wnioskiem ze stosowania „złotej reguły” jest jej znaczenie 
dla budowania poszanowania drugiej osoby, traktowania jej z sza-
cunkiem i respektowanie jej godności. Takie postępowanie tworzy 
kulturę organizacyjną opartą na zasadach równości, której wartości 
takie jak otwartość, zaufanie, troska o dobro drugiej osoby kształtu-
ją takie zasady rozwiązywania rzeczywistej, czy tylko postrzeganej 
sprzeczności interesów, które minimalizują stosowanie taktyk 
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wpływu nie uwzględniających punktu widzenia innych. Korespondu-
je z tym powstrzymywanie się, zgodnie z postulowanymi intencjami 
moralnymi, od zachowań realizujących wyłącznie własne interesy.

Wzmacnianie pozytywnych przejawów polityki organizacyjnej 
opiera się arystotelowskiej etyce cnót, czyli racjonalizmie etycznym 
(Gotsis i Kortezi 2010, s. 504–505). Cnoty jednostkowe są punktem 
wyjścia do kształtowania relacji interpersonalnych opartych na po-
szanowaniu innych jednostek, co jest płynnym przejściem do elimi-
nacji wewnętrznych przesłanek negatywnych zachowań politycz-
nych. Kształtowanie według takich zasad etycznych kontekstu 
działań członków organizacji prowadzi do wzrostu dobrostanu za-
równo organizacji, jak i jej uczestników. Dążenie do moralnej dosko-
nałości uwspólnia cele jednostkowe i  organizacyjne, zapobiegając 
występowaniu pomiędzy nimi konfl iktów, które są istotną przyczy-
ną negatywnych zachowań politycznych w organizacji.

Zakończenie

We wprowadzeniu sformułowano bardzo proste, ogólnie, a  nawet 
ogólnikowo sformułowane pytanie: czy to, co polityczne w organi-
zacji, jest etyczne? Niestety nie możemy udzielić na nie jednoznacz-
nej odpowiedzi, a próby jej udzielania w niniejszym tekście poprzez 
prezentowanie osiągnięć zagranicznych naukowców doprowadziły 
do pesymistycznych wniosków. Po pierwsze nie wiemy, czym jest to, 
co polityczne, w organizacji. Analiza defi nicji wskazuje nie tylko na 
obecność jednoznacznie wartościujących etycznie określeń w defi -
nicjach w sytuacji, gdy samo pojęcie kumuluje w sobie zachowania 
niejednoznaczne etycznie, co pokazuje przegląd technik wywierania 
wpływu. Wątpliwości budzi również sposób traktowania relacji mię-
dzy celami organizacji a  celami jednostki, który w  zależności od 
przyjętej unitarystycznej lub pluralistycznej perspektywy warto-
ściuje zachowania jednostki, a które to wartościowanie jeszcze bar-
dziej komplikuje się w  sytuacji dokonywania ocen rzeczywistych 
przejawów zachowań politycznych w organizacji.
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Powyższy tekst chciałbym zakończyć cytatem, który trafnie pod-
sumowuje stan prac na etycznymi aspektami zachowań politycz-
nych w organizacji autorstwa Chrisa Provisa (2006, s. 102) odnoszą-
cego się do szeroko akceptowanych podejść etycznych:

Nie możemy po prostu akceptować jednego z nich jako pełnego 
wyjaśnienia, które w  sposób satysfakcjonujący jest w  stanie 
poradzić sobie ze wszystkimi przypadkami, z którymi mamy do 
czynienia. Wprost przeciwnie, może być równie trudno wyjaśnić 
zagadnienia etyczne polityki organizacyjnej bez systematycznej 
podstawy naukowej. Niektórzy autorzy udzielają wyjaśnień, 
które dostarczają akceptowalnych komentarzy i satysfakcjonu-
jących interpretacji takich procesów, lecz często te komentarze 
poparte są prostą i niepowiązaną intuicją moralną lub uciekają 
się do wskazywania braku rozwagi lub efektywności pewnych 
dyskusyjnych etycznie zachowań.

Powyższe wskazuje na konieczność podjęcia wysiłków w obsza-
rze dwóch dyscyplin naukowych – zachowań organizacyjnych i ety-
ki, które z jednej strony doprowadziłyby do lepszego zdefi niowania 
fenomenu zachowań politycznych i ich przejawów, a z drugiej wy-
pracowały spójne, systematyczne ramy ich moralnej oceny. Punk-
tem wyjścia mogą być nie tylko rozważania teoretyczne, ale i prace 
empiryczne podejmujące problematykę etycznej percepcji polityki 
organizacyjnej (Ralston i inni, 1994) i szersze odwołanie się do ba-
dań jakościowych o charakterze eksploracyjnym (Doldor 2011).
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