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Nie lekceważmy róż, nawet gdy płoną lasy.

1. Wstęp

Rok 2014 był rokiem, w którym przypadła 25. rocznica transforma-
cji politycznej i  gospodarczej w  naszym kraju. Wymiar etyczny 
dokonanych i wciąż dokonywanych działań był i w coraz większym 
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stopniu jest wymiarem znaczącym, choć nie zawsze odpowiednio 
uwzględnianym. Ważną składową tego wymiaru jest etyka biznesu. 
W książce będącej pokłosiem Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji 
Etyki Biznesu pisaliśmy co następuje:

Zagadnienia etyki biznesu, gospodarki i  zarządzania (żarto-
bliwie opatrywane akronimem EBIGOZA) są uprawiane od 
kilku lat systematycznie przez grono specjalistów skupione 
w Zespole Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 
będącego członkiem zbiorowym European Business Ethics 
Network (EBEN) z siedzibą w Holandii. Jesienią 1994 r. uczeni 
ci, korzystając z uprzejmego zaproszenia Fundacji Edukacyjnej 
Przedsiębiorczości, postanowili spotkać się w Łodzi na wspól-
nej konferencji poświęconej etyce biznesu. Było to pierwsze 
spotkanie wykładowców etyki biznesu z  niemal wszystkich 
wyższych uczelni w Polsce, na których jest już ona przedmiotem 
nauczania lub w niedługim czasie ma zostać wprowadzona do 
programu kształcenia studentów [Dietl i Gasparski 1997: 8]. 

Po dwudziestu latach od tego wydarzenia można odnotować 
z  zadowoleniem, że etyka biznesu znalazła swe miejsce nie tylko 
w programach nauczania, ale także zajęła poczesne miejsce pośród 
dyscyplin fi lozofi cznych reprezentowanych na kolejnych Polskich 
Zjazdach Filozofi cznych począwszy od VI (Toruń 1966) po X 
(Poznań 2015). Dyscyplina stopniowo zaczęła owocować praktycz-
nymi zastosowaniami składającymi się na to, co nazwano etyczną 
infrastrukturą biznesu [Gasparski 2007]. Znacząco przyczyniło się 
do tego powstanie środowiska skupionego wokół Centrum Etyki 
Biznesu, jednostki wspólnej IFiS PAN i  Akademii Leona Koźmiń-
skiego. Fakt ten został doceniony przez International Society of 
Business, Economics and Ethics (ISBEE) organizujące co cztery lata 
światowe kongresy zwane olimpiadami etyki biznesu. Piąty Świato-
wy Kongres ISBEE odbył się w Warszawie w Akademii Leona Koź-
mińskiego, a w przedstawionym na nim raporcie o stanie etyki biz-
nesu w świecie współczesnym stwierdzono, że „W Polsce, są obecnie 
44 uznane przez państwo uniwersytety. Niemal we wszystkich 
z nich etyka biznesu lub CSR są wykładane w takiej czy innej for-
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mie” [Rossouw and Stǘckelberger 2012: 223]. Dodano przy tym, że 
„jak pokazuje przykład Polski, [...] penetracja etyki biznesu wzrosła 
gwałtownie” w tej części Europy.

Inaugurując Światowy Kongres, Wojciech Gasparski przypo-
mniał wypowiedź Henka van Luijka, pierwszego europejskiego pro-
fesora etyki biznesu i  twórcy European Business Ethics Network 
(EBEN), wygłoszone na Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Etyki 
Biznesu (Łódź 1997) będące radami doświadczonego uczonego dla 
naszego środowiska. Oto one:

Jak uczy nas doświadczenie, cztery konkretne rezultaty mogą 
zostać osiągnięte dosyć szybko, zarówno w Polsce, jak i w innych 
krajach. Po pierwsze, naukowcy pracujący nad zagadnieniami 
etyki i  biznesu lub zamierzający zająć się pracą na tym polu 
będą odnosili korzyści ze wspólnych doświadczeń i wzajemne-
go wsparcia. Aby osiągnąć coś nowego, nie potrzeba wyłącznie 
nowych pomysłów, ale po pierwsze i przede wszystkim – przy-
jaciół. Po drugie, przedstawiciele świata biznesu charaktery-
zujący się naturalną wrażliwością na moralne aspekty działal-
ności rynku, odnajdą swoich sprzymierzeńców w  miejscach, 
w  których spodziewaliby się znaleźć wyłącznie konkurentów 
lub w  najlepszym wypadku obcych sobie ludzi, zamkniętych 
w  swoim naukowym świecie. Po trzecie, wspólne wysiłki róż-
nych stron uświadomią społeczeństwu, że odpowiedzialny 
biznes to nie jedynie utopia, ale raczej realna perspektywa. Po 
czwarte zaś, osoby i firmy działające w Polsce i innych krajach 
europejskich będą w znacznym stopniu korzystały ze wspólnie 
podejmowanych wysiłków, mających na celu powszechne pro-
pagowanie moralnych zasad w  procesie podejmowania decyzji 
w biznesie [Luijk 2000: 22].

W pewnym stopniu sugestie te doczekały się spełnienia: zawią-
zało się środowisko osób uprawiających etykę biznesu, nawiązano 
owocne kontakty ze sporą częścią ludzi biznesu, zainteresowanie 
etyką biznesu i  jego społeczną odpowiedzialnością spotyka się ze 
zrozumieniem pewnej części społeczeństwa i  mediów, nawiązano 
kontakty ze środowiskiem europejskim i pozaeuropejskim. Jednak-
że zmiany dokonujące się w działalności gospodarczej, ekscesy tej 
gospodarki oraz związane z nimi innowacje społeczne skłaniają do 
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tego, by nie ograniczać się do podsumowań minionego dwudziesto-
lecia, lecz podjąć próbę poszukiwania odpowiedzi na wyzwania 
doby współczesnej. Czas więc na twórczą refl eksję nad etyką bizne-
su, na inwencje i innowacje teoretyczne, metodologiczne, edukacyj-
ne oraz dotyczące moralnego wymiaru praktyki życia gospodarcze-
go i  wszystkich interesariuszy, bowiem leży to w  ich, czyli nas 
wszystkich, żywotnym interesie.

2. Kontekst

Czy leci z  nami pilot? – Pytali pasażerowie fi lmowego samolotu 
zatroskani o przywództwo. Pytanie to zadają sobie badacze zarzą-
dzania i politologii [Koźmiński 2013; Kuraszko 2014]. Na kolejnym 
seminarium Krytycznej Teorii Organizacji w styczniu 2014 r. dys-
kutowano nad książką prof. Andrzeja K. Koźmińskiego poświęconą 
przywództwu tu i teraz, opatrzoną znamiennym tytułem Ograniczo-
ne przywództwo [2013]. Autor, specjalizujący się zarówno w proble-
matyce zarządzania, jak i socjologii, przeprowadził obszerne wywia-
dy z wybitnymi osobistościami współczesnej Polski, a byli to: dwaj 
byli prezydenci, dwu byłych premierów, dwu wicepremierów, jeden 
generał, czterech uczonych, ośmioro szefów fi rm, dwu duchownych 
(w tym kardynał), dwu artystów, dwu szefów organizacji pozarzą-
dowych, po jednym wójcie, prezydencie miasta, sportowcu i studen-
cie. Pośród licznych kwestii poruszonych w trakcie przeprowadzo-
nych wywiadów-rozmów uwagę poświęcono także etycznemu 
wymiarowi przywództwa. Rozdział omawiający to zagadnienie opa-
rzył Autor podtytułem „Deptanie trawy”. Oto, czego dowiadujemy 
się z  rekapitulacji wypowiedzi respondentów: (a) przejawiają oni 
poczucie „etycznej odpowiedzialności” (b) „nie brakuje” im wrażli-
wości, refl eksji etycznej, (c) „mają” pełną świadomość konieczności 
i  wymuszeń „popychających nieuchronnie” w  kierunku wyborów 
„etycznie dwuznacznych” lub „wręcz nieetycznych”, sprzecznych 
z wyznawanymi wartościami; (d) niektórzy „próbują semantycznej 
ekwilibrystyki, zastępując termin »bezwzględność« słowami twar-
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dość, konsekwencja [...], ale nie zmienia to istoty rzeczy”; (e) „mają” 
świadomość granic takiego kompromisu, których „nie mogą”, „nie 
chcą”, „nie zamierzają przekraczać”, te granice wyznacza im „osobi-
sta busola etyczna” określona przez „świadomie wyznawane warto-
ści”, ale jest „kłopot” polegający na tym, że trudno przychodzi im 
werbalizacja podstaw uzasadnień owych wartości [s. 174–179]. 

Respondenci, jak się okazuje, nie mają wiedzy i umiejętności zda-
nia sprawy „dlaczego wyznają i  stosują takie czy inne wartości”. 
Wskazywane są wprawdzie, jako wartości: skuteczność, otwartość, 
odpowiedzialność, doskonałość, sprawiedliwość, ale „przebija świa-
domość konieczności [sic! – przyp. W.G.] podejmowania decyzji, jeśli 
nie nieetycznych, to – w sensie etycznym – dwuznacznych”. Brakuje 
więc przedstawienia argumentu aksjologicznego tym, komu przewo-
dzą i którzy we wskazywaniu wartości upatrują sens przywództwa. 
Jest to raczej zwierzchnictwo bez komunikatu aksjologicznego cha-
rakterystyczne dla wodza aniżeli przywódcy. Potwierdza to konstata-
cja, że „zgadzają się”, iż przestrzeganie ograniczeń etycznych jest 
„niezbywalnym atrybutem przywództwa”, ale jednocześnie „nie 
negują” konieczności kompromisów etycznych, a brak właściwej mia-
ry, czy granic, kompromisów wynika ze zbyt słabego osadzenia reguł 
postępowania w systemach metawartości” rzadko wyraźnie artykuło-
wanych – przykładowo: „dlatego w biznesie ciężko być etycznym”, bo, 
co jest etycznym celem w biznesie? [s. 180–181]. 

Zauważmy, iż jest to potwierdzenie konstatacji z raportu Komi-
tetu Socjologii PAN przedstawionego w Kondycji moralnej społeczeń-
stwa polskiego pod redakcją ks. prof. Janusza Mariańskiego [2002], 
w którym napisano, że

[w]  warunkach radykalnych przemian społeczno-kulturowych, 
gospodarczych i politycznych kondycja moralna społeczeństwa 
polskiego wydaje się coraz bardziej wieloznaczna, niejasna, 
a więzi moralne bliskie niekiedy atrofii. [...] Społeczeństwo pol-
skie ma przed sobą dwie drogi: albo dalej dezorganizować się 
w  kierunku permisywizmu moralnego, albo kształtować nowe 
formy ładu moralnego [Mariański 2002: 14–16].
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Ale jak to czynić, skoro osoby aspirujące do pozycji przywódców nie 
będąc pewne etyczności swych wyborów, nie spełniają funkcji wzorco-
twórczej, lub – co gorsza – dostarczają wzorca negatywnego. A prze-
cież: „Jedno wydaje się pewne – także w społeczeństwie pluralistycz-
nym jest nieodzowny przynajmniej minimalny konsens w  zakresie 
podstawowych wartości moralnych” [Mariański 2002: 16]. 

Niepewność etycznych wyborów powodowana jest niedostat-
kiem wiedzy z zakresu etyki, na co zwracał uwagę Tadeusz Kotar-
biński, polemizując z tymi, którzy uważają, że „cnota i etyczność są 
rzeczą serca”, a nie rozumu [1987: 94]. Zauważa fi lozof, że

w żadnej dziedzinie kultury nie ma wydoskonaleń czysto uczu-
ciowych, dla czysto sprawczych zawsze potrzebna się okazuje 
teoretyczna przyprawa [...] w  moralności – jaki w  gospodar-
stwie – namysł racjonalny, a  nie co innego, prowadzi do zna-
jomości prawd i  demaskowania błędów, a  znajomość prawd 
wskazuje stosowne środki do celów. [...] fanatyzm zasila się nie 
prawdami, zawartymi w teoriach, lecz tym, co jest w nich [dok-
trynach  – W.G.] nieracjonalnego, zwłaszcza zaś pasożytuje na 
uproszczeniach robionych dla propagandy i reklamy [s. 94–96].

Niedostatek autentycznego przywództwa – takiego, które kom-
petentnie wskazywałoby argument aksjologiczny i  intelektualny – 
powoduje korzystanie z  protezy – zabiegów PR-owskich polegają-
cych na nadawaniu atrakcyjnej postaci temu, co modne i uznawane 
za „towar”. Boć przecież rozpanoszył się konsumpcjonizm domaga-
jący się, by „sprzedawać” oraz namówić innych do tego, by „kupo-
wali”. Skłonić, a nie przekonać, sprzedać, a nie argumentować – oto 
współczesne technologie1 (bo oparte na wiedzy2) czynienia tego 
właśnie. Rozpowszechniają się w ten sposób przeświadczenia, na co 
zwrócił uwagę nestor polskiej fi lozofi i prof. Władysław Stróżewski 
w  wykładzie inaugurującym IX Polski Zjazd Filozofi czny [2012]. 

1  Technologia to technika oparta na wiedzy naukowej, tj. ugruntowana poznawczo, 
w odróżnieniu od technik będących sposobami opartymi na doświadczeniu osobistym.
2  Na przykład Cialdini 1995.
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Przeświadczenia, niczym chwasty, zakłócają postrzeganie proble-
mów i proces ich rozwiązywania: 

Przeświadczeniom sprzyja hołdowanie modzie, o  czym pisał 
Andrzej Siciński, wybitny socjolog, były minister kultury [2002]. 
Dlaczego tak się dzieje? – zastanawia się socjolog – i wskazuje jako 
istotne, obok innych, dwa ważne czynniki: rozwój techniki oraz efekt 
tłumu. Ta pierwsza pełna przekazów brutalności, wykorzystywana 
świadomie czy nieświadomie, przygotowuje kolejne młode pokole-
nia do zachowań, o których znowu ktoś napisze, że „ludzie ludziom 
zgotowali ten los” [Gasparski 2003: 118]. Tym łatwiejsze jest takie 
postępowanie, jeśli czyni tak zbiorowość – tłum, również wirtualny. 
Profesor Siciński wskazuje odpowiedzialność – istotną „nie-modę”, 
jak powiada – w dwu jej odmianach: „odpowiedzialności za coś” oraz 
„odpowiedzialności przed kimś – samym sobą (sumienie, wartości) 
oraz wobec innych”. Ten rodzaj odpowiedzialności, odpowiedzialno-
ści kwalifi kowanej, ma szczególne znaczenie wówczas, gdy będąc 
profesjonalistą, wypełnia się obowiązki wynikające z  roli społecz-
nej – swego rodzaju kontraktu społecznego, tj. przyzwolenia na peł-
nienie ról wymagających wysokich kompetencji, a przy tym spełnia-
nych w sposób wymagający zaufania, jakim darzy się pilota samolotu, 
lekarza, szefa fi rmy itp., którym powierza się los własny, osób naj-
bliższych, fi rmy, kraju [Gasparski 2003: 119–120].

3. Etyka jako technologia 

Etyka technologią? – zapyta ze zdziwieniem niejeden słuchacz lub 
czytelnik. Przedstawmy, więc racje przemawiające za takim ujęciem 
nie tylko etyki, ale także prakseologii.

Racja za uznaniem etyki filozoficznej i prakseologii za techno-
logie, a dokładnie za technologie filozoficzne, jest następująca. 
Technologia dotyczy projektowania i  planowania, eksploatacji 
i naprawiania. Tego też dotyczą filozofia moralna i prakseolo-
gia. Istotnie, dostrzeżenie problemu moralnego lub prakse-
ologicznego, wzięcie zań odpowiedzialności oraz wskazanie 
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środków rozwiązania go w świetle dostępnej wiedzy i zasobów, 
może być traktowane, jako problem technologiczny. Z  drugiej 
strony, gdy mamy do czynienia z problemem technologicznym 
dowolnego poziomu, wymaga on odwołania się do ogólnych 
pojęć i  zasad prakseologii. Zaś potraktowanie problemu ze 
społeczną odpowiedzialnością wymaga pewnych pojęć i  zasad 
etycznych [Bunge 1999].

Wymiar etyczny ściśle związany jest z  powinnością [Agazzi 
1999] oraz zaufaniem, ergo poczuciem bezpieczeństwa jednostek 
we wspólnocie społecznej. To właśnie stanowi ów żywotny interes 
interesariuszy, o jakim była mowa powyżej. Interesariuszy, czyli nas 
wszystkich. Ów prawdziwie żywotny interes ma swe źródło m.in. 
w  podobieństwie sytuacji występujących w  biznesie do sytuacji, 
jakie notorycznie zdarzają (zderzają) się na drogach publicznych, 
a  jest nim – dojechać żywi i  cali do celu podróży. Infrastruktura 
etyczna biznesu i  infrastruktura prawna normująca zasady poru-
szania się w ruchu drogowym obfi tują w kodeksowe uregulowania 
oraz liczne, czasem nazbyt liczne, oznakowania. Tymczasem prak-
tyka zachowań zarówno na drogach, jak i w działalności gospodar-
czej pozostawia wiele do życzenia. Praktyka ta jest pełna niestosow-
nych lub wątpliwych inwencji i innowacji. Oto przykłady.

Kilka banków wpadło ostatnio na pomysł ściągania przez inter-
net danych dotyczących historii rachunków, jakie klienci tych ban-
ków posiadają także w innych bankach (jest to tzw. screen scraping). 
Czyżby tak, wedle tych banków, należało interpretować Kanon 
Dobrych Praktyk Rynku Finansowego KNF, jednego z  elementów 
etycznej infrastruktury polskiego biznesu? Miałoby się to odbywać 
za zgodą klienta, zapewne zauroczonego angielską nazwą tej, pożal 
się Boże, innowacji, a  także klienta na ogół nieczytającego umów 
oraz akceptującego dla świętego spokoju wszystko, co do akceptacji 
jest mu podsuwane na stronie internetu. Na szczęście Komisja Nad-
zoru Finansowego nie zezwoliła na wprowadzenie tego „pomysłu”. 
O to, czy banki te zadeklarowały stosowanie Kanonu Dobrych Prak-
tyk Rynku Finansowego, nie zapytano.
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Nie pierwsza to ani nie jedyna innowacja spowodowana możli-
wościami, jakich dostarcza internet, kolejna to biznesowe wykorzy-
stywanie blogów [Solska 2014: 36]. Internetu czas się bać, jak głosi 
tytuł książki Wojciecha Orlińskiego, w której czytamy:

Niezależnie od tego, co nowy wspaniały cyfrowy świat ma do 
zaoferowania każdemu z  nas, jako jednostce, wszyscy powin-
niśmy się martwić skutkami społecznymi. [...] Nigdy w historii 
ludzkości nie pojawiła się sytuacja, w  której wolność słowa, 
tajemnica korespondencji, czy przepływy pieniędzy zależały od 
kilku korporacji, których działalność nie podlegała regulacji. 
W historii Europy, dodajmy, nigdy nie zdarzyła się taka zależ-
ność od korporacji z  innego kontynentu. [...] Czy demokracja 
poradzi sobie z  wyzwaniem, jakim jest działalność ponadna-
rodowych monopolistycznych korporacji kontrolujących prze-
pływ informacji, pieniędzy i  korespondencji? Nie wiadomo, 
nigdy jeszcze nie przeszła takiego testu. [...] Politycy bawią się 
Twitterem z  gorliwością gimnazjalisty obdarowanego smart-
fonem na urodziny. Dziennikarze technologiczni ekscytują się 
wodotryskami w kolejnych wersjach gadżetów. Większość pieje 
z zachwytu, mało kto pyta o zagrożenia [Orliński 2013: 9–10].

Trafnie nazywa prof. Jacek Hołówka himalaistów-ryzykantów 
mianem gladiatorów, wspinaczy zaś odpowiedzialnych za partne-
rów, tworzących wspólnotę – harcerzami3 (skautami, co byłoby 
w tym kontekście chyba lepszym słowem). Wydaje się, że podobnie 
jest we współczesnym biznesie, w którym wielu jest takich gladiato-
rów, którzy – jak w himalaizmie – „cynicznie wykorzystują sympa-
tię społeczną, którą my obdarzamy harcerzy” vel skautów. Nie bez 
kozery Deborrah Himsel napisała, że uczelnie biznesowe nie kształ-
cą etycznych menedżerów również po drugiej stronie Atlantyku: 

Na sali wykładowej wykładowcy przekonują studentów, by 
oponowali przeciw nieprawidłowościom czy nawet sygnalizo-
wali praktyki korupcyjne, jeśli się z nimi spotkają. Powtórz tę 

3  Gladiatorzy i  harcerze, rozmowa na temat współczesnego himalaizmu z  prof. Jackiem 
Hołówką przeprowadzona przez Jacka Hugo-Badera, „Gazeta Wyborcza”, 16–17 sierpnia 
2014, s. 28–30.
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zachętę absolwentowi studiów MBA, który właśnie wylądował 
na posadzie po miesiącach szukania pracy, lub doświadczonemu 
menedżerowi walczącemu o  wskaźniki, albo profesjonaliście 
wyuczonemu jak postępować w  hierarchicznej kulturze firmy. 
Życzę szczęścia [Himsel 2014].

Toż przecież po tamtej stronie oceanu gladiatorzy biznesu swy-
mi działaniami wywołali kryzys fi nansowy (ostatnio jeden z nich, 
Bank of America, ma spłacić 17 mld dolarów odszkodowań), a teraz 
ich wychowankowie o  podobnej konstrukcji psychicznej starają 
się  – niekoniecznie z  większą ostrożnością, ale za to z  większym 
sprytem – „sprzedać” pod maską „doradzania”4 tak zwane innowa-
cje biznesowe. Niejeden z gladiatorów biznesu (bo nie o alpinistycz-
ną, autoteliczną z  natury, przygodę chodzi) zastanawia się jak 
dorównać wilkowi z Wall Street albo być skuteczniejszym od niego. 
Jeśli to właśnie stanowi dla niego i  jemu podobnych wartość, to 
potem trudno się dziwić, że tak myślących zaskakuje decyzja UEFA 
w sprawie walkoweru Legii. Dziwi, „bo przecież zawodnik ukarany 
czerwoną kartką, grał tylko przez ostatnie 3 minuty meczu” – argu-
mentują ci, dla których sukces za wszelką cenę ważniejszy jest od 
nudnej należytej staranności. Tego tylko brakowało, by – niczym 
niektórzy uczniowie zbyt leniwi, aby się nauczyć – dostarczyli komi-
sji odwoławczej zaświadczenie o dysleksji czy dysgrafi i zwalniające 
ich z due diligence. Czyż to nie dziecinada? 

Warszawski 5. Światowy Kongres Etyki Biznesu odbywał się pod 
hasłem „Tradycja i nowe horyzonty, ku cnocie odpowiedzialności”. 
Kongres się odbył, podobno był najlepiej zorganizowany z dotych-
czasowych, jak oceniła go prof. Patricia Werhane, przewodnicząca 
ISBEE. A co pozostało w pamięci polskich interesariuszy działalno-
ści gospodarczej? Gdzie cnota? Gdzie odpowiedzialność?

Oto przykładowo ci z nich, którzy łudzili się nadzieją na Eldora-
do (gladiatorzy-klienci) obiecywane przez kreatorów (gladiatorzy-

4  Talleyrand mawiał, że „język służy do ukrycia myśli”, współcześnie, zgodnie z tą sugestią, 
sprzedawcy nazywani są doradcami.
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-oferenci) piramidalnej „innowacji” o nazwie Amber Gold kosztami 
swej niewiedzy pragną teraz obciążyć państwo, czyli nas wszystkich. 
Czyżby dlatego, że edukacja narodowa jest bezpłatna (jak ratownic-
two górskie nieubezpieczających się ryzykantów), a  ich nikt nie 
nauczył, co znaczy caveat emptor? Zdumienie budzi fakt, że w kraju, 
w którym zaledwie 12 procent mieszkańców ma zaufanie do drugie-
go mieszkańca Polski, aż tylu zaufało temu, czemu ufać nie należa-
ło. Jeszcze jedna niesprawność – discalculia. Może więc należy 
odkurzyć to, co zapomniane, i przypomnieć to, o czym wiedzieli już 
starożytni Rzymianie: „niech kupujący ma się na baczności”, a także 
wiele innych maksym, pośród nich imperatywy Immanuela Kanta. 
Kto wie, czy nie byłyby to innowacje co się zowie? 

Na paradoksy związane z  troską o  zapewnienie bezpieczeństwa 
zwraca uwagę Timo Airaksinen, profesor Uniwersytetu w Helsinkach 
[2013]. Oto bowiem, gdy pragniemy uniknąć zagrożenia, stosujemy 
środki – technologie zabezpieczeń od inżynierskich po naukowe, spo-
łeczne, prawne i moralne – z nadzieją na poprawę bezpieczeństwa. Na 
ogół nie bierzemy przy tym pod uwagę, że nie ma niezawodnych roz-
wiązań. Każde rozwiązanie może wcześniej czy później zawieść. Jest 
to ryzyko wtórne. Cytowany autor zaleca roztropność i przyjęcie do 
wiadomości nieuniknionego ryzyka związanego z  działaniem. Nie 
chodzi o  fatalizm, ten poprzedzał racjonalne stosowanie środków 
zapobiegawczych opartych na wiedzy, a więc technologii. Jednakże 
nadmiar stosowanych środków prowadzi do tego, że „im bardziej 
ludzie czynią coś dla zapewnienia bezpieczeństwa, tym bardziej czują 
się niepewnie”, „im więcej stosuje się zabezpieczeń, tym czujemy się 
mniej bezpieczni” (widok licznych policjantów na ulicy stwarza prze-
konanie, że „stało się coś złego”) [Airaksinen 2013: 26]. Nie twórzmy 
więc nadmiarowych regulacji prawnych ani nadmiarowych norm 
etycznych. Kazuistyka jest przeciwskuteczna. Ostrożni bądźmy 
z pozornymi inwencjami i innowacjami.

Błędy mają swe źródło w  powierzchownym traktowaniu napo-
tkanych sytuacji, w braku uwagi w dokonywanych ocenach faktów. 
Zachowaj czujność – radzi autor Nauki logicznego myślenia, przypo-
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minając, że każda sytuacja jest jedyna, unikatowa, należy się w nią 
zagłębić wnikliwie: „nie patrz, ale zobacz”, „nie słuchaj, lecz usłysz”, 
„nie lekceważ spraw drobnych” [McInerny 2005: 13–14]. Czyż nie 
przypomina to słów Tadeusza Kotarbińskiego z  Traktatu o  dobrej 
robocie [2000: 14], aby nie lekceważyć drobnostek, ponieważ od 
nich zależy doskonałość, a  doskonałość nie jest drobnostką? Ale 
„doskonałości też przyda się umiar” – zauważa warszawski Sokra-
tes, jak Karol Irzykowski nazywał Tadeusza Kotarbińskiego.

4. Etyczne otoczenie świata finansów

Sfera fi nansów zajmuje poczesne miejsce w zorganizowanej refl ek-
sji etycznej nad gospodarką, nie tylko ze względu na jej funkcjonal-
ną obecność w teorii biznesu, ale także, a może przede wszystkim 
z powodu generowania załamań i kryzysów gospodarczych w skali 
światowej. Sfera ta, stanowiąca krwiobieg gospodarki mający służyć 
jej efektywnemu funkcjonowaniu, stała się autonomicznym obsza-
rem zorientowanym na maksymalizację zysku osiąganego dzięki 
swoistym innowacjom fi nansowym. Amerykański fi nansista, szef 
RBC Wealth Managment fi rmy zarządzającej majątkiem zamożnych 
Amerykanów, John Taft zwraca uwagę, iż zapoznaniu uległa misja 
branży usług fi nansowych, czyli służebność. 

Instytucje finansowe są – lub powinny być – środkami do osią-
gania celów wyższych. Istnieją po to, żeby ułatwiać i wspierać 
wzrost gospodarczy. Funkcjonują jako pośrednicy. Odgrywają 
rolę pośrednika kojarzącego ludzi i  organizacje posiadające 
kapitał z ludźmi i organizacjami, które tego kapitału potrzebu-
ją, a często dla podniesienia zdolności pośredniczenia dokładają 
kapitał własny. … Jeżeli instytucje finansowe pozostają wierne 
swoim celom i  misji, to wykonują swoje zadania pośrednika 
w taki sposób, że wszyscy są wygrani, wszyscy odnoszą korzyść 
[Taft 2014: 44].

Tymczasem fi rmy świadczące usługi fi nansowe stopniowo 
odchodziły od roli powiernika i  dostawcy środków fi nansowych 
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nastawionych na dobro klientów i  coraz bardziej kierowały się na 
własny rozwój, oferując usługi i tworząc instrumenty mające przede 
wszystkim im samym przynosić zysk. Wnikliwy obserwator świata 
fi nansów, dyrektor Observatoire de la Finance w  Genewie Paul 
Dembinski twierdzi, że system fi nansowy przestał pełnić swoje 
funkcje narzędzia mającego usprawniać ludziom życie i  stał się 
celem samym w sobie [Dembinski 2011]. Zapoczątkowana w latach 
70. ubiegłego wieku liberalizacja i deregulacja sektora fi nansowego 
sprawia, że jak zauważa Greta Krippner, bardziej pożądanym od 
handlu i produkcji przemysłowej wzorcem akumulacji stało się osią-
ganie zysku za pomocą obrotu instrumentami fi nansowymi [Kripp-
ner 2011]. Obroty fi nansowe rosną niewspółmiernie szybciej niż 
wszelkie inne działy gospodarki i towarzyszy im niezwykły rozwój 
i  rozpowszechnienie instrumentów fi nansowych. Miarą tej fi nan-
sjalizacji jest coraz większy wkład produkcji dóbr i  usług fi nanso-
wych w  tworzenie PKB i  zmniejszający się udział produkcji dóbr 
i usług pozafi nansowych. 

Procesom fi nansjalizacji towarzyszą zjawiska budzące niepokój 
zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Instrumenty fi nan-
sowe stają się tak wyrafi nowane i skomplikowane, że wielu z nich 
nie są w stanie zrozumieć nie tylko przeciętni konsumenci, ale i pro-
fesjonaliści. Kiedy przedstawiciele jednego ze szwajcarskich pry-
watnych banków próbowali pojąć istotę oferowanych im papierów 
wartościowych, na posiedzenie zarządu przysłano grupę matematy-
ków, którzy przedstawili godzinny wywód, po czym zaproponowali, 
że jeśli ktoś nie zrozumiał, to mogą wszystko od początku powtó-
rzyć. Za trzecim razem mało który członek takiego zarządu przy-
znał się, że wciąż nie rozumie, ale byli i tacy [Żakowski 2012]. Jed-
nak ofi arami wysokiego poziomu złożoności instrumentów 
fi nansowych i nieumiejętności oceny związanego z nimi ryzyka sta-
li się przede wszystkim klienci instytucji fi nansowych – przedsię-
biorcy i konsumenci.

Przykładem tych pierwszych są polscy eksporterzy, którzy chcąc 
zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, zawierali z  bankami 
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długoterminowe umowy gwarantujące im wykup waluty za z góry 
ustaloną z  bankiem cenę, nawet jeśli będzie ona wyższa niż kurs 
danej waluty. Silne osłabienie złotego względem euro, którego kurs 
w ciągu siedmiu miesięcy od sierpnia 2008 r. wzrósł o blisko 50 pro-
cent spowodowało, że fi rmy, które zainwestowały w opcje waluto-
we, poniosły duże straty, ponieważ banki, realizując umowę, odku-
pywały od klientów walutę po cenie niższej niż rynkowa. Zważywszy, 
że w niektórych przypadkach doprowadziło to do upadłości przed-
siębiorstw, koszty społeczne ignorancji fi nansowej zarządów wielu 
fi rm, zarówno małych, jak i spółek giełdowych okazały się bardzo 
wysokie. Agresywny marketing prowadzony przez banki i  brak 
informacji o  rzeczywistej skali ryzyka skomplikowanych instru-
mentów pochodnych, jakimi są opcje walutowe, przyczyniły się do 
utraty wielu miejsc pracy i  ludzkich dramatów. Z  drugiej strony 
pojawia się pytanie o  zakres odpowiedzialności menedżerów za 
zarządzanie fi nansami fi rmy. Eksporterzy mający na co dzień do 
czynienia ze zmiennością kursu walut powinni mieć wyczucie zwią-
zanego z nią ryzyka. A może podejmowali je świadomie, licząc na 
zyski z obrotu instrumentami fi nansowymi? Zdarzało się również 
i tak, że fi rmy podpisywały umowy z kilkoma bankami nie po to, by 
zabezpieczyć realne transakcje, lecz w  celach spekulacyjnych, 
w  opcje walutowe inwestowały także fi rmy nieprowadzące żadnej 
działalności eksportowej. Być może niektórym zabrakło kompeten-
cji fi nansowych, ale przecież kompetencje są także nieodzownym 
składnikiem odpowiedzialności moralnej w biznesie. 

Jeszcze słabszą niż przedsiębiorcy pozycję w relacjach z instytu-
cjami fi nansowymi mają konsumenci. Wśród wielu przykładów 
nadużywania przewagi informacyjnej nad nimi szczególnie wyrazi-
ste jest stosowanie w  tym celu swoiście innowacyjnego produktu 
fi nansowego, potocznie określanego jako polisolokata. Jest to loka-
ta bankowa sprzedawana przez banki jako ubezpieczenie na życie 
lub dożycie, dzięki czemu klient nie musi płacić podatku od zysków 
kapitałowych. Prasa, fora internetowe pełne są opisów sytuacji, 
w których konsumenci chcący bezpiecznie ulokować swoje oszczęd-
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ności na niezbyt długi okres skłaniani byli do kupna polisolokaty. 
Często nie byli świadomi, że wiąże się to ze zobowiązaniem nie tyl-
ko do jednorazowej wpłaty, ale wpłacania określonych sum co roku 
przez dłuższy okres, a co więcej, że chęć wycofania pieniędzy przed 
upływem kilkunastu lat skutkuje prawie całkowitą lub całkowitą ich 
utratą. Polisolokaty były oferowane jako produkty bardzo bezpiecz-
ne, pomijano informację, że pieniądze klientów są inwestowane na 
rynkach kapitałowych, z  czym związane jest określone ryzyko. 
W pułapkę polisolokat wpadło wiele osób starszych, niezamożnych, 
chcących zabezpieczyć swoją przyszłość, w wielu przypadkach spra-
wy znajdują swój fi nał w sądach rozstrzygających na ogół na korzyść 
nieszczęsnych klientów, którzy zaufali bankom. 

Innowacje fi nansowe miały z założenia pomagać w prowadzeniu 
biznesu, ułatwiać wymianę handlową i  obrót gospodarczy między 
odległymi miejscami na świecie, usprawniać funkcjonowanie ludzi 
w  codziennym życiu, jednak wysokie stopy zwrotu, jakie zaczęły 
one przynosić, sprawiły, że instytucje fi nansowe i zarządzający nimi 
menedżerowie skupili się na swoim zarobku. Łatwość i  szybkość, 
z  jaką można osiągnąć zysk, dorobić się, obracając instrumentami 
fi nansowymi czy kreując nowe, okazały się pokusą nie do przezwy-
ciężenia dla wielu uczestników rynku fi nansowego, szczególnie 
tych, którzy reprezentują najwyższe poziomy w hierarchii służbo-
wej. Janina Filek utrzymuje, że kryzys fi nansowy wręcz odsłonił 
nowy typ człowieka funkcjonującego w świecie fi nansjery, którego 
określiła jako homo pecuniosus. Najważniejsze spośród jego cech to: 
skłonność do liczenia, nieograniczona żądza posiadania, silne pra-
gnienie władzy, postawa radykalnego technokratycznego racjonali-
zmu, skrajny indywidualizm, niezdolność do emocji, brak poczucia 
i  potrzeby wspólnotowości, indyferentyzm moralny, przesadna 
skłonność do ryzyka. Zaproponowany model homo pecuniosus jest 
pewnym typem idealnym odnoszącym się w  głównej mierze do 
fi nansistów z  najwyższych poziomów zhierarchizowanego świata 
fi nansów. Filek zauważa, że kryzys potwierdził aspołeczność oraz 
niemoralność przedstawicieli homo pecuniosus, a próby wykorzysta-
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nia przez nich tego kataklizmu do własnej korzyści zdają się upraw-
dopodabniać tezę, że nie ma możliwości wykształcenia się w świa-
domości fi nansisty obszaru refl eksji etycznej. 

Skoro dla modelowego homo pecuniosus nie jest także istotne 
z  perspektywy etycznej pytanie: jak postąpić?, bo pytanie to 
zostało zastąpione metodologią technokratycznego racjonali-
zmu, to nie ma możliwości etycznego kształtowania finansisty 
i  otwarcia go na refleksję etyczną. […] W  świecie liczb żadna 
cnota się nie liczy. Dlatego też modelowy homo pecuniosus nie 
jest zdolny do odróżnienia tego, co dobre od tego, co złe, bowiem 
wymiar społeczny jest przed nim zamknięty [Filek 2010: 84]. 

Sami fi nansiści mają niezłe mniemanie o etycznej kondycji swojej 
profesji, bowiem blisko 60 procent spośród badanych dyrektorów 
instytucji fi nansowych z całego świata uważa, że sfera fi nansów cie-
szy się pozytywnym wizerunkiem w zakresie przestrzegania etycz-
nych standardów [A Crisis of Culture, 2013: 4]. Tej opinii nie podziela 
światowa opinia publiczna. Jak wskazuje światowy barometr zaufa-
nia Edelmana, branża fi nansowa jest obdarzana najmniejszym 
zaufaniem spośród wszystkich badanych sektorów [Edelman Trust 
Barometr, 2014]. Barometr zaufania badał również polskich respon-
dentów, którzy zadeklarowali zaufanie do branży fi nansowej daleko 
mniejsze niż przeciętne na świecie. Dlatego zdziwienie budzi infor-
macja, że do Warszawy został zaproszony Jordan Belfort, bohater 
fi lmu Wilk z Wall Street, który za oszukiwanie swoich klientów i pra-
nie pieniędzy odsiedział w więzieniu blisko dwa lata. Czy rzeczywi-
ście wykład człowieka, będącego ucieleśnieniem homo pecuniosus, 
przyczyni się do odbudowy społecznego zaufania do sfery fi nansów, 
na czym podobno jej przedstawicielom tak bardzo zależy? 

5. Etyka w organizacji

Etyka biznesu oprócz teoretycznych dociekań musi liczyć się ze spo-
łecznym wymogiem praktycznego wykorzystania jej postulatów. 
Wymóg ten jest tym silniejszy, im częściej mamy do czynienia 
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z  sytuacjami kryzysowymi lub medialnie nośnymi przypadkami 
nadużyć. Z punktu widzenia biznesu istnieją co najmniej dwa racjo-
nalne5 powody, dla których warto „inwestować” w etykę: (1) oczeki-
wania i wpływ interesariuszy zewnętrznych (klientów, regulatorów, 
organów kontrolnych); (2) niwelowanie strat wynikających z nad-
użyć wewnętrznych.

Z jednej strony jest to więc rosnąca świadomość konsumentów, 
którzy bogatsi o  doświadczenia ostatnich kryzysów ograniczają 
kredyt zaufania wobec fi rm czy instytucji fi nansowych, żądając jed-
nocześnie widomych oznak wiarygodności. W parze z nimi idą regu-
lacje branżowe, które w coraz większym stopniu obligują do wpro-
wadzania mierzalnych wskaźników rejestrujących stan i  zmiany 
w zakresie standardów etycznych w fi rmach (przykładem mogą być 
regulacje KNF kierowane do sektora fi nansowego). Ocena społecz-
na w tym zakresie jest mierzona poprzez cykliczne badania (CBOS, 
GFK Polonia). Krytyczne diagnozy społeczne potwierdzane są 
raportami instytucji publicznych, krajowych (Uchwała w  sprawie 
„Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014–
2019”) i międzynarodowych, np. Komisji Europejskiej (sprawozda-
nie o zwalczaniu korupcji w UE z lutego 2014 r.).

Równie istotny jest drugi powód. Jak pokazują badania przepro-
wadzone przez fi rmę PWC w latach 2013–2014 na 5128 responden-
tach (w tym 94 przedsiębiorcach z Polski), w ciągu tego czasu nie-
mal połowa badanych fi rm w Polsce padła ofi arą różnego rodzaju 
nadużyć i przestępstw gospodarczych6. Dla wielu fi rm nad wyraz 
celowym wydawać się może podjęcie środków zaradczych zoriento-
wanych na prewencję i profi laktykę nadużyć. Powszechnym zjawi-
skiem życia publicznego, w szczególności gospodarczego, są próby 
formalizacji zasad etyki i  nadania im postaci instytucjonalnej. 
Potwierdza to dynamiczny rozwój działów CSR lub działów com-

5  Zakłada się tu wąskie znaczenie pojęcia „racjonalność”, odnoszone do kategorii efektyw-
ności.
6  http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey.
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pliance (kontrolujących zgodność działań fi rmy z normami prawny-
mi i etycznymi). 

Podstawową składową wspomnianych „środków zaradczych” są 
programy etyczne. Termin „program etyczny” (używane są również 
terminy „substancja etyczna” organizacji, „infrastruktura etyczna” 
[por. Gasparski 2012]) jest rozumiany jako suma aktywności i mate-
rialnych artefaktów, które w obrębie organizacji prowadzą do zaist-
nienia i  utrwalenia oczekiwanych etycznych standardów postępo-
wania. Elementami programów etycznych są najczęściej: misja 
i kodeks etyczny, szkolenia w zakresie etyki, procedury wykrywania 
i  przeciwdziałania nadużyciom, procedury antykorupcyjne, pre-
wencja w  zakresie mobbingu, dyskryminacji, konfl iktu interesów, 
itp., audyt etyczny, raportowanie.

Program etyczny może być skutecznym narzędziem kreowania 
standardów o  ile jest właściwie skonstruowany, zaadresowany 
i  wykorzystany. Każdy sprawny system wzorców postępowania 
powinien:

• poprawnie określać hipotetyczne sytuacje organizacyjne 
i zachowania, w których pracownik może się znaleźć;

• wskazać, jak ma się wtedy zachować;
• wymusić taki a  nie inny sposób postępowania [Bednarski 

1998: 136].
Pojawia się oczywiście pytanie, czy i  na ile organizacja może 

ingerować w sferę indywidualnych postaw i przekonań moralnych 
pracowników związanych z  nią dobrowolnym kontraktem, który 
zazwyczaj nie obejmuje tego rodzaju interakcji. Niemniej prze-
strzeń organizacji jest przestrzenią społeczną, w  której zachodzą 
dynamiczne zmiany w  zakresie wartościowania celów i  metod ich 
realizacji. Jednostkowe działania pracowników/członków organiza-
cji rzutują na obraz i  odpowiedzialność fi rmy/organizacji. Wydaje 
się więc, że ma ona prawo określać standardy etyczne i wymagać od 
swoich członków ich respektowania.

„Polityka etyczna” organizacji obejmuje szereg czynników, na 
które składają się: postawy legalistyczne, materialne wzorce etycz-
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ne (kodeksy i  procedury), etyczne przywództwo. Model idealny 
zakłada wykorzystanie wszystkich tych elementów w procesie świa-
domego i celowego zarządzania standardami etycznymi w organiza-
cji. Model taki znajduje teoretyczne uzasadnienie w  fullerowskiej 
koncepcji przejścia od etyki obowiązku do etyki aspiracji [Fuller 
2004: 3]. 

Rysunek 1. Zarządzanie standardami etycznymi w  organizacji. Opracowanie 
własne

Podmioty gospodarcze wykorzystują wybrane elementy tego 
modelu w niejednakowym stopniu. Np. kodeksy etyczne przyjmują 
często formę eklektyczną, łącząc w  różnych stosunkach elementy 
aksjologiczne i  normatywne. Kodeksom stawia się często zarzut 
„okazjonalności” czy „dekoracyjności”, wskazując na niespójność, 
przypadkowe odwoływanie się do norm prawnych, obyczajowych 
czy wartości estetycznych. W  wielu przypadkach zarzuty takie są 
słuszne. Może to wpływać na postrzeganie etyki w organizacji jako 
czynnika jedynie „wizerunkowego”. Błędy popełniane przy próbach 
ustalania etycznych standardów organizacji są powodem konkluzji, 
iż w etyce innowacyjność jest „żądaniem początku” – upartym trzy-
maniem się tradycji, w  której poziom moralny pracowników jest 
wynikiem procesu przejścia od obowiązku do aspiracji – od „muszę” 
do „chcę”.

ETYKA OBOWIĄZKU:
unikanie problemów,

podstawy legalistyczne,
materialne wzorce 

etyczne

ETYKA ASPIRACJI:
kreatywne budowanie 
świadomości etycznej,
etyczne przywództwo

kształtowanie nawyków i wzrost
świadomości etycznej

wzorzec postępowania,
przykład etyczny
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W  13. Światowym Badaniu Nadużyć Gospodarczych7 przeprowa-
dzonym przez EY aż 42 procent globalnych respondentów badania 
przyznało, że nieetycznie działania mogą być uzasadnione, jeśli 
pomogłyby przetrwać fi rmom spowolnienie gospodarcze. W odnie-
sieniu do Polski prawie połowa ankietowanych menedżerów byłaby 
skłonna dopuścić się zachowań i praktyk korupcyjnych; 36 procent 
polskich respondentów wskazało, że zaoferowałoby rozrywkę; 
12 procent wręczyłoby upominek; a 20 procent korzyści pieniężne 
w celu utrzymania lub zdobycia relacji biznesowych. W kontekście 
powyższego interesujące jest to, że jedynie 14 procent ankietowa-
nych respondentów z  Polski uważa, że praktyki korupcyjne 
w  naszym kraju są rozpowszechnione (w  całym regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej takiego zdania jest aż 47 procent badanych). 
Polska jest też zdecydowanie poniżej średniej pod względem dekla-
rowanych istotnych nadużyć w  fi rmach. Jak zauważają eksperci 
z  EY „niższy poziom postrzegania korupcji w  biznesie wynika 
z większej skuteczności ścigania, nie zaś ze zmiany zachowań”8.

Omawiane badania wskazują niższe niż w innych krajach zaan-
gażowanie w świadome kreowanie standardów etycznych i stosowa-
nie mechanizmów antykorupcyjnych. Jednak na miarę stosowa-
nych rozwiązań ukazują dominującą pozycję etyki obowiązku 
w  rozumieniu fullerowskim. Wracając do korzeni, można przypo-
mnieć słowa Arystotelesa z  Etyki nikomachejskiej: „Szeroki ogół 
ulega raczej konieczności aniżeli argumentom i  kieruje się raczej 
względem na karę, aniżeli na to, co moralnie piękne” [1982: 389]. 
Nie ulega jednocześnie wątpliwości, że to etyka aspiracji jest praw-
dziwym atutem w kontekście unikania nadużyć i wyznaczania stan-
dardów działalności biznesowej.

7  http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Global_Fraud_Survey_2014/$FILE/
Global-Fraud-Survey-2014.pdf.
8  Patrz: http://www.ey.media.pl/pr/281238/raport-ey-praktyki-korupcyjne-w-polsce-mniej-
powszechne-ale-zapobieganie-naduzyciom-w-polskich-fi rmach-wciaz-na-niskim-poziomie.
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6. Czy w zarządzaniu potrzebne są 
etyczne innowacje?
Wielu autorów podkreśla, że innowacje społeczne są najważniej-
szym tematem dla biznesu, instytucji publicznych i  organizacji 
pozarządowych. W polityce gospodarczej innowacyjność jest obec-
nie chyba najczęściej używanym terminem – i to nie tylko w Polsce. 
Przywódcy polityczni, gospodarczy, aktywiści społeczni i przedsta-
wiciele nauki w swoich wypowiedziach publicznych często odwołują 
się do innowacji społecznych. Czy społeczne innowacje zapewnić 
mogą wyższy poziom etyczności w społeczeństwie, w gospodarce? 
O jakie innowacje chodzi? Dobrze wiadomo, że historia pełna jest 
niestosownych lub wątpliwych inwencji i innowacji. Pozorne inno-
wacje zdecydowanie nie są najlepszym instrumentem do tego, by 
rozwiązywać najważniejsze problemy tego świata, które pojawiają 
się w obszarze rozwoju społecznego, ekonomicznego i środowisko-
wego. Jednocześnie jednak widać poszukiwania dotyczące skutecz-
nych rozwiązań różnorodnych i  nawarstwiających się problemów 
społecznych, w dużym stopniu wynikających z dotychczasowej nie-
odpowiedzialności sektora biznesu. 

Innowacje społeczne to taki typ innowacji, który ma charakter 
społeczny zarówno w  warstwie celów, jak i  środków. Mówiąc naj-
ogólniej – innowacje społeczne polegają na rozwoju i  wdrażaniu 
nowych produktów lub usług w  celu spełniania ważnych potrzeb 
społecznych, budowania relacji społecznych i  wzmacniania możli-
wości współpracy [Rok 2014]. W  literaturze tematu często przyj-
muje się, że społeczna innowacyjność ma trzy cechy wyróżniające 
[Phills et al., 2008]. Po pierwsze, jest to taki typ innowacyjności, 
który adresuje podstawowe społeczne potrzeby i oczekiwania grup 
marginalizowanych (w najszerszym znaczeniu). Druga cecha doty-
czy sposobów działania oraz osiąganych celów – mówi się wtedy, że 
chodzi o  innowacje, które są społeczne zarówno w  celach, jak 
i w środkach. Mamy więc do czynienia z nowymi produktami i usłu-
gami, które nie tylko adresują społeczne potrzeby, ale również 
wykorzystują istniejące relacje społeczne, by efektywniej te potrze-
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by zaspokajać. Trzecia cecha to systemowość, odnosząca się do 
udziału i współpracy wszystkich trzech sektorów, opierającego się 
na godzeniu sprzecznych interesów jako metody budowania trwałej 
wartości.

Punktem wyjścia dla podejmowania rozwiązań o  charakterze 
innowacji społecznych jest zazwyczaj dostrzeżenie istotnego 
wyzwania społecznego, które jednocześnie w perspektywie dalsze-
go rozwoju fi rmy może być np. hamulcem zwiększania sprzedaży 
w przyszłości. Mowa tu nie o wyzwaniach czysto rynkowych lecz 
takich, które mają charakter społeczny lub dotyczą szeroko rozu-
mianego zrównoważonego rozwoju, czyli pożądanego stanu rów-
nowagi, zapewniającego ład społeczno-gospodarczo-środowisko-
wy, sprawiedliwość międzypokoleniową i  wewnątrzpokoleniową. 
Na takie wyzwania zwracają często uwagę interesariusze fi rmy, 
zewnętrzni i wewnętrzni. 

Najwybitniejsza badaczka przywództwa prof. Joanne Ciulla 
zwraca uwagę, że w przedsiębiorstwach podejmujących najistotniej-
sze wyzwania społeczne nie są potrzebni wybawcy, ale tacy przy-
wódcy, którzy chcą i  potrafi ą włączać wszystkich interesariuszy 
w proces podejmowania wyzwań odnoszących się jednocześnie do 
ochrony środowiska przyrodniczego, kierunków rozwoju gospodar-
czego i podnoszenia jakości życia. Dlatego zdaniem J. Ciulli w okre-
sie istotnych przekształceń – a z takimi mamy obecnie do czynie-
nia  – potrzebujemy takich przywódców, którzy potrafi ą inicjować 
zmiany poprzez aktywne i twórcze włączanie i wspieranie pracow-
ników oraz innych interesariuszy, a nie takich, którzy chcą jedynie 
wzmacniać własną pozycję, wykorzystując narastające uczucie lęku 
w obliczu stanu niepewności, licząc, że te trudne czasy szybko prze-
miną [Ciulla 2013].

W  procesie zarządzania zwykle brakuje moralnej wrażliwości, 
brakuje też wiedzy o innowacyjnych możliwościach, jakie niosą np. 
programy etyczne czy programy partnerstwa z organizacjami poza-
rządowymi. Odpowiedzialne zarządzanie wymaga dobrego rozpo-
znania i trafnej diagnozy dokonywanej przez menedżerów, dotyczą-
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cej zarówno samej organizacji, jak i  jej otoczenia. Można 
przypuszczać, że w  dłuższej perspektywie, wartości podzielane 
przez pracowników i  oczekiwania społeczne będą miały znacznie 
większy wpływ na przyjmowane strategie i wdrażane systemy zarzą-
dzania. Coraz wyraźniej dostrzega się wpływ działalności przedsię-
biorstw, szczególnie największych, na zmianę warunków o charak-
terze społecznym czy ekologicznym. Tego typu wiedza prowadzi – jak 
wskazała na to R.M. Kanter [1999], przedstawiając koncepcję „spo-
łecznej innowacyjności przedsiębiorstw” (corporate social innova-
tion) – do rzeczywistych, a nie tylko marginalnych zmian społecz-
nych i  jednocześnie rozwoju oczekiwań. Jej przełomowy artykuł 
przyczynił się do powstania ważnego nurtu w literaturze z zakresu 
zarządzania, a także w praktyce gospodarczej, dotyczącego trakto-
wania społecznych wyzwań jako swoistych „laboratoriów kreowa-
nia wiedzy”. 

Kadra kierownicza w przedsiębiorstwach podejmujących społecz-
ną innowacyjność przyjmuje nowatorską perspektywę na etapie 
interpretacji i nadawania sensu zmianom w otoczeniu. Korzystając 
m.in. z wniosków płynących z poszerzonej analizy strategicznej, czy-
li uwzględniającej czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, 
technologiczne, prawne, ekologiczne i etyczne (PESTLEE), koncen-
truje się przede wszystkim na najistotniejszych wyzwaniach spo-
łecznych, czy też cywilizacyjnych, które mogą być istotne z punktu 
widzenia dalszego rozwoju danej fi rmy. Punktem wyjścia w tym pro-
cesie jest zatem identyfi kacja i zaproponowanie metod biznesowego 
rozwiązywania – lub przyczyniania się choćby w jakimś stopniu do 
minimalizowania – istotnych wyzwań w  otoczeniu. Dzięki temu 
możliwe jest tworzenie rzeczywistej wartości dla akcjonariuszy i jed-
nocześnie też dla innych interesariuszy. Chodzi zatem o innowacje 
w  zarządzaniu, które wzmacniają poziom odpowiedzialności spo-
łecznej, realizowane wartości i zasady etyki. Innowacyjne społecznie 
stają się te fi rmy, które podejmują się wdrażania nowych produktów 
lub usług w celu spełniania ważnych potrzeb społecznych, budowa-
nia relacji społecznych i możliwości współpracy.
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Istotna jest w tym kontekście umiejętność budowania „etyczne-
go kapitału interesariuszy”, który określa poziom wzajemnego 
uznania, zrozumienia i zaufania w relacjach danej fi rmy z interesa-
riuszami. Kapitał interesariuszy jest niematerialnym zasobem 
wzrastającym w  miarę upływu czasu, wynikającym z  formalnego 
i nieformalnego włączania interesariuszy, wpływającym na aktual-
ną wartość materialną i  niematerialną fi rmy i  zabezpieczającym 
wartość fi rmy w  przypadku negatywnych wydarzeń. Poziom tego 
kapitału jest wyznaczony poprzez wyrażaną przez interesariuszy 
gotowość do ciągłego wspierania działań fi rmy lub nawet jej obrony 
w sytuacjach krytycznych [Henisz, Dorobantu, Nartey 2011]. 

Istnieje już bogata literatura z zakresu innowacyjności społecznej 
w zarządzaniu, która pokazuje jak szczegółowo projektuje się udział 
interesariuszy – a  szczególnie użytkowników bądź benefi cjentów 
wprowadzanych usług i produktów – i jakie konkretne rozwiązania 
można zastosować w  praktyce, w  poszczególnych branżach. Więk-
szość tych zaleceń pochodzi z  doświadczeń procesów partycypacji 
społecznej w  kształtowaniu podstaw demokracji uczestniczącej. 
Punktem odniesienia dla wszystkich obecnych modeli udziału inte-
resariuszy jest model „drabiny partycypacji” z ośmioma szczeblami 
[Arnstein 1969]. Można te „szczeble drabiny” nieco zmodyfi kować, 
pogrupować i przyjąć w pewnym uproszczeniu cztery podstawowe 
poziomy partycypacji. Udział interesariuszy może polegać kolejno 
na: informowaniu tychże interesariuszy, prowadzeniu konsultacji, 
czyli inicjowaniu procesu wymiany informacji i słuchania oczekiwań, 
podejmowaniu wspólnych decyzji dotyczących kierunków propono-
wanych rozwiązań, i  wreszcie – wspólnym podejmowaniu działań 
np. w  ramach konkretnych produktów lub usług oferowanych 
w ramach partnerstwa międzysektorowego. 

Pogłębianie dialogu z naprawdę angażującymi się interesariusza-
mi najlepiej przyczynia się do wspólnego tworzenia wartości spo-
łecznej czy nawet szerzej – wartości zrównoważonej. To jest inno-
wacja w  zarządzaniu, która ma zdecydowanie etyczny wymiar. 
W nauce o zarządzaniu już od czasów Schumpetera, a potem Dru-
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ckera, podkreślało się rolę innowacji jako czynnika budującego 
przewagę konkurencyjną i  wartość fi rmy. Jednak dopiero wtedy, 
gdy zwrócono uwagę na modele otwartych innowacji (open innova-
tion), umożliwiające współpracę z otoczeniem na różnych etapach 
powstawania innowacji, zaczął się rozwijać nowy obszar badawczy 
– na pograniczu ekonomii, teorii zarządzania, marketingu, psycho-
logii, socjologii, nauki o etyce i odpowiedzialności biznesu – doty-
czący innowacji popytowych (user-driven innovation) na rzecz zrów-
noważonego rozwoju (sustainability). 

Tego typu „innowacje etyczne” umożliwiają współpracę z otocze-
niem, czyli z zaangażowanymi użytkownikami jako współtwórcami 
wartości. To dzięki temu zachodzi proces przemiany biernych inte-
resariuszy w aktywnych obywateli podejmujących wyzwania zrów-
noważonego rozwoju. Wśród praktyków biznesu już wcześniej było 
oczywiste, że klienci nie są tylko użytkownikami nowych produk-
tów. Stąd się przecież wzięła już w latach 80. ubiegłego wieku kon-
cepcja prosumentów, czyli zaangażowanych konsumentów i  użyt-
kowników jako współproducentów w procesie tworzenia łańcuchów 
wartości przedsiębiorstw. Obecny rozwój takich instrumentów – na 
tyle nowych, że nie stosuje się jeszcze polskich terminów – jak 
crowdsourcing, co-creation design, network governance, sustainable 
manufacturing itd. przyczynił się do zapoczątkowania nowej fali 
innowacyjności – skierowanej na zmiany jakości i stylu życia, wzor-
ców produkcji i konsumpcji, w kierunku realizacji wizji zrównowa-
żonego rozwoju. Obecnie coraz częściej potrzeby konsumentów – 
szczególnie na rynkach najbardziej rozwiniętych – wiążą się 
z ochroną środowiska i odpowiedzialnością za następne pokolenia.

Na wiele istotnych pytań dotyczących społecznej innowacyjności 
w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i ewentualnego wpływu 
na poziom realizacji zasad etyki i  odpowiedzialności nie jesteśmy 
jeszcze w stanie odpowiedzieć. Nie wiemy, czy na poziom – i sku-
teczność – innowacyjności społecznej przedsiębiorstw największy 
wpływ ma jakość infrastruktury etycznej w danym państwie, wspar-
cie administracji publicznej (a w polskich warunkach – wykorzysta-
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nie dotacji unijnych), czy może efektywne przywództwo w fi rmach 
i  partnerstwach międzysektorowych, poziom wiedzy i  umiejętno-
ści. Jakie instrumenty zarządcze są niezbędne do tworzenia spo-
łecznie innowacyjnych modeli biznesowych, pozwalających na 
wdrażanie rozwiązań ekonomicznie uzasadnionych i  społecznie – 
a  także ekologicznie – pożytecznych dla różnych interesariuszy, 
umożliwiających rzeczywiste rozwiązywanie ważnych problemów 
społecznych, takich jak wykluczenie społeczne? 

Wiemy jednak, że wzrost poziomu społecznej innowacyjności 
jest nie tylko kluczowym wyzwaniem z punktu widzenia konkuren-
cyjności gospodarki, ale również z punktu widzenia podejmowania 
największych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Innowacyj-
ność społeczna może przyczyniać się zarówno do wzrostu gospo-
darczego w skali makro i wzrostu wartości fi rmy w skali mikro, do 
budowania trwałej przewagi konkurencyjnej na podstawie tzw. 
wspólnej wartości ekonomiczno-społecznej (shared value), jak i do 
podnoszenia jakości życia wszystkich obywateli. Można zatem przy-
jąć, że innowacyjność społeczna sama może się stać ważnym ele-
mentem infrastruktury etycznej.

Pożądane kierunki inwencji społecznej i ekonomicznej wymaga-
ją świadomej refl eksji etycznej. To dlatego w ostatnich latach duże-
go znaczenia nabiera etyka rozwoju społecznego (development 
ethics), w ramach której analizuje się praktyczne wyzwania dotyczą-
ce oczekiwanych i  moralnie uzasadnionych strategii społecznych, 
a  także dylematów etycznych dotyczących przeciwdziałania ubó-
stwu, szczególnie w  kontekście roli biznesu [Goulet 1995]. 
W  ramach tych strategii istotną rolę odgrywa sektor biznesu, nie 
tylko poprzez przyczynianie się do wzrostu gospodarczego, ale tak-
że poprzez włączanie osób zagrożonych ubóstwem w łańcuch two-
rzenia wartości. Społeczna innowacyjność biznesu tworzy rynek dla 
gospodarki inkluzywnej i  niskoemisyjnej, inicjując rzeczywistą 
transformację w  kierunku gospodarki zrównoważonego rozwoju 
(sustainable economy). Innowacje tego typu dotyczą produktów, 
usług, procesów, ale znaczna ich część rozpoczyna się od innowacji 



187

Prakseologia nr 158,  t .1/2016

dotyczących budowania partnerstw międzysektorowych, które 
pozwalają zwiększać możliwości osiągania istotnych celów społecz-
nych i  biznesowych jednocześnie. Synergia na poziomie wartości 
i  zasobów umożliwia osiąganie lepszych rezultatów społecznych, 
ekologicznych i ekonomicznych. 

7. Transformacyjne przywództwo: innowacje systemowe 
w służbie wyższych wartości

Transformacyjni przywódcy nazywani są architektami zmian, 
architektami organizacji, czy tez architektami wizji (Schein 1992; 
Bennis i  Nanus 1985; Jaque 1986). Efektywni przywódcy trans-
formacyjni projektują kultury organizacyjne, które pomagają 
indywidualnym jednostkom lub szerszym grupom pracować 
razem, dzieląc ten sam wyższy cel [Sashkin 2004: 193–194]. 
W  transformacyjnym przywództwie katalizatorem zmiany jest 
konfl ikt. Inwencje zachodzą wówczas, gdy przywódca i  jego zwo-
lennicy zgodzą się co do tego, co jest najważniejsze. W  takim 
modelu współpracy dialog odgrywa znaczącą rolę jako metoda 
poszukiwania zgody na bazie uzgodnionych przez przywódców 
i  ich zwolenników wyższych wartości, takich jak: godność, spra-
wiedliwość, niepodległość, odpowiedzialność czy wolność. Alain 
Touraine, francuski socjolog a  także twórca i  dyrektor Centrum 
Analizy i Interwencji Socjologicznej, w swej pracy na temat ruchu 
społecznego „Solidarność”, wskazuje na silne poczucie odpowie-
dzialności u każdego z badanych członków ruchu: 

Argumentacja ludzi z Solidarności jest to argumentacja moral-
na, przeciwstawiająca uczciwość korupcji, jawność związko-
wych obrad sekretnym decyzjom partii, szczerość działaczy 
krętactwu biurokratów z aparatu. Solidarność ma poczucie, że 
jej siła nie wynika jedynie z  liczby członków, ale z  przekonań 
każdego z nich. We wszystkich zespołach każdy z uczestników 
czuje się odpowiedzialny za całą Solidarność [Touraine 2010: 
97–98].
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Koncepcja przywództwa transformacyjnego, spopularyzowana 
przez amerykańskiego politologa i historyka Jamesa Burnsa w 1978 
roku, później znacznie rozwinięta przez amerykańskiego psycholo-
ga Bernarda Bassa zakłada, że zarówno przywódcy, jak i zwolennicy 
mają obowiązek ciągłej poprawy systemów społecznych, w których 
funkcjonują, opierając się na wyższych, wspólnie dzielonych 
i  uzgodnionych wartościach, a  także, że każdy człowiek, zarówno 
przywódca, jak i  zwolennik, jest nośnikiem określonych wartości. 
Wybitny przywódca i  transformator indyjski XX wieku Mohandas 
Karamchand Gandhi, nawiązując do indywidualnej odpowiedzial-
ności w imię wartości sprawiedliwości, pisał: 

Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, 
ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konse-
kwencją. Toteż, jeżeli prawo i  sprawiedliwość są w  konflik-
cie, musimy wybrać sprawiedliwość i  nieposłuszeństwo wobec 
prawa [Gandhi 1996: 80]. 

Dzielenie wizji przez określoną liczbę osób zakłada społeczną 
relację opartą na współpracy, która jest nieustanną walką o pożąda-
ną zmianę. Można powiedzieć, że wizja to pewien pożądany obraz 
rzeczywistości w  wyobraźni nadający kierunek określonym zmia-
nom i inwencjom. Badacze przedmiotu, jak amerykańska fi lozofka 
Joanne Ciulla, założycielka jednej z  pierwszych interdyscyplinar-
nych szkół przywództwa na świecie, wskazują na wizję jako nieod-
łączny element będący fundamentalną siłą transformacyjną w przy-
wództwie: 

Przywództwo jest związane z  tworzeniem wizji i  znaczącą 
zmianą. Procesy zarządzania tworzą pewien porządek w syste-
mach społecznych, dla kontrastu, procesy przywództwa burzą 
zastany porządek, są siłą transformacyjną ku zmianie [Ciulla 
2004: xv]. 

Istotnym aspektem autentycznej transformacji, a zatem opartej 
na wartościach humanistycznych, jest nieustanne doskonalenie sys-
temu politycznego, społecznego i ekonomicznego w taki sposób, aby 
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ów system służył ludziom w rozwoju, a nie był oparty na naduży-
ciach. Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier III 
RP, w swoim przemówieniu wygłoszonym w Sejmie 24 sierpnia 1989 
roku, wskazał na cel transformacji systemowej, jakim miało być 
stworzenie struktur autentycznie służących społeczeństwu: 

Nie będziemy tworzyć nowej armii czy milicji. Chodzi jedynie 
o  stworzenie takich gwarancji prawnych, by wszyscy — także 
wewnątrz tych instytucji – mieli poczucie, że służą one społe-
czeństwu [Mazowiecki 1989].

Jakie obowiązki nakłada na obywateli życie w  społeczeństwie 
demokratycznym? Xymena Bukowska, socjolożka z Instytutu Stu-
diów Politycznych PAN i  Collegium Civitas, twierdzi, że każdy 
z członków społeczeństwa jest jednocześnie rządzącym (przywód-
ca) i rządzonym (zwolennikiem): 

Obywatelstwo, jeśli nie ma oznaczać ani poddanego, ani władcy, 
musi stanowić jakąś trzecią formę: bycie poddanym i  władcą 
zarazem. I  jakkolwiek ową wspólnotę polityczną pojmować, 
jednym z aspektów obywatelstwa jest przynależność do grupy 
rządzących i  rządzonych. Bycie członkiem samorządnej zbio-
rowości równoznaczne jest z  byciem uprawnionym do decy-
dowania, do zajmowania stanowisk, do stanowienia prawa 
[Bukowska 2010]. 

W warunkach demokracji, gdzie bycie obywatelem to bycie zwo-
lennikiem i  przywódcą jednocześnie, indywidualna odpowiedzial-
ność staje się cnotą niezbędną dla funkcjonowania demokracji, 
gdzie każdy obywatel jest odpowiedzialny za funkcjonowanie społe-
czeństwa, bo każdy jest jego nieodłączną częścią. Lech Wałęsa, 
przywódca Związku Zawodowego „Solidarność”, po podpisaniu 
Porozumień Sierpniowych w  1980 roku, zalążka przemian demo-
kratycznych w Polsce, które zostały umieszczone na liście światowe-
go dziedzictwa ludzkości UNESCO, widział rolę „Solidarności” jako 
aktywnej organizacji kontroli obywatelskiej typu watch-dog: „Nie 
pchamy się do rządzenia. W  tym kierunku najmniej mamy do 
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powiedzenia. […] Nie chcemy być urzędasami, tylko działaczami – 
kontrolerami” [Mazur 2013].

Techniki wykorzystywane w procesie przywództwa są pochodny-
mi systemów kulturowych w  danym układzie społecznym. Dobre 
przywództwo zwykle nakłada automatycznie na przewodzących 
i przewodzonych uznane społecznie uniwersalne wartości. Jak pisał 
amerykański myśliciel John Gardner, „Moralnym celem przywódz-
twa jest wyzwalanie potencjału ludzkiego, równoważenie praw 
indywidualnych z  potrzebami społeczności, utrzymanie wiary 
w wartości oraz zachęcanie do indywidualnej inicjatywy” [Gardner 
1993].

Społeczeństwo sprawnie urządzone to wspólna wizja wszystkich 
jego uczestników, zarówno przywódców, jak i  zwolenników. Aby 
ocenić dobre przywództwo, nie tylko transformacyjne, można 
posłużyć się krótkim testem zaproponowanym przez amerykań-
skiego badacza przywództwa i  twórcy organizacji pozarządowej 
Greenleaf Center for Servant Leadership – Roberta Greenleafa: „czy 
efektem procesu przywództwa są zdrowsi, mądrzejsi, wolniejsi, bar-
dziej niezależni oraz bardziej odpowiedzialni zwolennicy?” [Green-
leaf 2002]. 

Według Janusza Czapińskiego, polskiego psychologa społeczne-
go i kierownika badań panelowych Diagnoza Społeczna, rośnie liczba 
Polaków negatywnie oceniających przemiany po 1989 roku. Bada-
nia te pokazują, że 44 procent Polaków przemiany po 1989 roku 
uważa za nieudane [Czapiński 2013]. Ostatnie 25 lat transformacji 
pełne były inwencji i innowacji w rezultacie potrzeby zmiany. Przy-
wództwo transformacyjne zakłada nieustanny dialog, a  konfl ikt 
traktuje jako katalizator zmiany. Warto jednak pamiętać, że zmiana 
nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem umożliwiającym nie-
ustanne kształtowanie rzeczywistości bardziej sprawiedliwej, gdzie 
respektuje się godność jednostek, a  więc wartości, od których 
wszystko się zaczęło. 
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8. Konkluzja
Etyczny wymiar aktywności ludzi wyrażany jest od lat w  katego-
riach zarówno zakorzenionych w etyce Arystotelesa, imperatywach 
Kanta, moralnych sentymentach Smitha i  wielu innych, jak też 
w odwiecznej zasadzie wzajemności zwanej złotą zasadą, a przywo-
łanej w Manifeście Global Compact, by wymienić tytułem przykła-
du niektóre z tzw. kamieni milowych fi lozofi cznej nauki o moralno-
ści. Każdy z  nich był swego czasu inwencją, wnosząc już to nowe 
ujęcie wcześniejszego kanonu ze względu na nowe okoliczności, już 
to dodając nowy pomysł – innowację – oceniania działań ze wzglę-
dów moralnych. Podobnie rzecz się ma z etycznym wymiarem dzia-
łalności gospodarczej i jego kontekstu. Również tu i teraz. 

Po 25 latach transformacji gospodarczej warto rozważyć, jakie 
należałoby nadać formy upowszechnianiu niezmienniczych treści 
etyki biznesu w odpowiedzi na notorycznie występujące ekscesy na 
nie tyle wolnym, ile swawolnym, rynku. Przykładem mogą być sta-
rania o  wprowadzenie kodeksu etycznego ekonomistów, jedynej 
profesji z nauk społecznych bez takiego kodeksu zawodowego. Roz-
legają się w tej sprawie głosy na świecie, była o tym mowa na ostat-
nim kongresie ekonomistów PTE. Wspomóc także należałoby ini-
cjatywy ludzi biznesu skierowane na rozszerzanie kręgu decydentów 
o  innych interesariuszy, aniżeli ograniczonym jedynie do akcjona-
riuszy, przede wszystkim o konsumentów i pracowników fi rm oraz 
społeczność lokalną. Słowo partycypacja powraca na salony, chcia-
łoby się powiedzieć. Inwencje nie muszą bowiem być innowacjami, 
pożyteczne jest również przypomnienie – ponowne odkrycie – nie-
opatrznie porzuconych rozwiązań wcześniejszych. 

Mając to na uwadze, przedstawiliśmy kwestie, jakie uznajemy za 
współcześnie ważne dla polskiej gospodarki w  jej kontekście spo-
łecznym oraz w jej związkach z gospodarką globalizującego się świa-
ta. Od wymiaru etycznego zależy zaufanie, ten podstawowy czyn-
nik współdziałania. Nie dajmy się zwodzić przeświadczeniom, niech 
ich miejsce zajmują poznawczo ugruntowane przekonania. Na tym 
wszak polega należyta staranność w  rozwiązywaniu problemów 
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praktycznych w  gospodarce i  poza nią, w  ich trzech dymensjach: 
etyczności, efektywności i  ekonomiczności. Tego właśnie dotyczy 
odpowiedzialność, której należy dać szansę, by stała się cnotą, bo 
gospodarka – i nie tylko ona – wymaga gospodarzy, przy czym nie 
funkcja to, lecz postawa. Pamiętajmy o tym i przypominajmy to – 
sobie i  innym. Przypominanie zasługuje na miano swego rodzaju 
innowacji dla zapominalskich. Wiedzieli o tym starożytni Rzymia-
nie, powiadając repetitio est mater studiorum, licząc, że za którymś 
powtórzeniem, to, co powtarzane, wejdzie w krew, czyli stanie się 
powszechną – jak dziś mówimy – dobrą praktyką.

BIBLIOGRAFIA

A Crisis of Culture, 2013, A report from Th e Economist Intelligence Unit, http://www.choos-
etosave.org/asec/Economist%20Intelligence%20Unit%20-%20Crisis%20of%20Cul-
ture% [dostęp 27.09.2014].

Agazzi, E., 1997, Dobro, zło i nauka. Warszawa: Ofi cyna Akademicka.
Airaksinen, T., 2013, Personal Safety – A Utopian Transition? W: W. W. Gasparski, B. Rok, 

(eds), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective, Transaction Publishers, 
New Bruswick (USA)–London (UK).

Arnstein, Sherry R., 1969, A Ladder of Citizen Participation. „Journal of the American Plan-
ning Association”, 35(4): 216–224.

Arystoteles, 1982, Etyka nikomachejska. Tłum. D. Gromska. Warszawa: PWN.
Bednarski, A., 1998, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń.
Bukowska, X., 2010, Historyczne modele obywatelstwa. O  źródłach teoretycznego pomiesza-

nia wokół kwestii obywatelstwa z  perspektywy tradycji zachodniej cywilizacji. Warszawa: 
Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Zoon Polikon, Centrum Badań 
Społeczności i Polityk Lokalnych.

Bunge, M., 1999, Ethics and praxiology as technologies, „Society for Philosophy and Technol-
ogy E-Journal”, 4, Summer.

Cialdini, R., 1995, Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne.

Ciulla, J. B., 2004, Leadership ethics: mapping the territory. W: J.B. Ciulla, Ethics, the Heart of 
Leadership, Wadsworth, USA.

Ciulla, J. B., 2013, Remembering and Forgetting: Leadership in a Transitional World. W: W.W. 
Gasparski, B. Rok (eds), Transition Redesigned. A  Practical Philosophy Perspective. New 
Brunswick–London: Transaction Publishers, 39–50.

Czapiński, J., 2013, Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej.



193

Prakseologia nr 158,  t .1/2016

Dembinski, P.H., 2011, Finanse po zawale. Warszawa: Studio Emka.
Dietl, J., Gasparski, W. (red.), 1997, Etyka biznesu. Warszawa: PWN.
Edelman Trust Barometr, 2014, http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/ 

2014-edelman-trust-barometer/ [dostęp 27.09.2014].
Filek, J., 2010, Czy fi nansista jest człowiekiem moralnym (moralnym)? „Prakseologia”, 150: 

71–86.
Fuller, L.L., 2004, Moralność prawa. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. 
Gardner, J., 1993, On Leadership, Th e Free Press, USA.
Gandhi, M., 1996, Selected Political Writings, Hacklett Publishing Company.
Gasparski, W., 2003, Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie. Warszawa: WSPiZ.
Gasparski, W., 2007, Etyczna infrastruktura działalności gospodarczej. W: B. Klimczak, 

A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka i ekonomia. Warszawa: PTE.
Gasparski, W. i in. (red.), 2012, Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: PWN.
Goulet, D., 1995, Development Ethics: A Guide to Th eory and Practice. New York: Th e Apex 

Press.
Greenleaf, R., 2002, Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and 

Greatness. Robert K. Greenleaf Center, USA.
Henisz, W., Dorobantu, S., Nartey L., 2011, Spinning gold: Th e fi nancial returns to external 

stakeholder engagement. Working Paper, Th e Wharton School, University of Pennsylva-
nia.

Himsel, D., 2014, Business schools aren’t producing ethical graduates. „Bloomberg Business-
week”, 6 sierpnia.

Kanter, R.M., 1999, From spare change to real change: the social sector as beta site for business 
innovation, „Harvard Business Review”, 77: 122–132.

Kotarbiński, T., 1987, Pisma etyczne. Wrocław: Ossolineum.
Kotarbiński, T., 2000, Traktat o dobrej robocie, Dzieła wszystkie. Wrocław: Ossolineum.
Koźmiński, A. K., 2013, Ograniczone przywództwo: Studium empiryczne. Warszawa: Podtekst.
Koźmiński, A. K., Piotrowski W., 2010, Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
Krippner, G. R., 2011, Capitalizing on Crisis: Th e Political Origins of the Rise of Finance. Cam-

bridge, MA: Harvard University Press.
Kuraszko, I., 2014, Etyka przywództwa: Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difi n.
Luijk, H. J.L, van, 2000, Europejska Sieć Etyki Biznesu 1987–1997: Krótka historia obiecujących 

lat (EBEN 1987–1997 A short history of the promissing years). W: W. Gasparski, J. Dietl 
(red.), Etyka biznesu w działaniu: Doświadczenia i perspektywy (Business Ethics in Action: 
Experiences and Perspectives). Warszawa: PWN.

Mariański, J., 2002, Kondycja moralna społeczeństwa polskiego. Kraków: WAM – PAN.
Mazowiecki, T., 1989, przemówienie wygłoszone w Sejmie 24 sierpnia 1989 roku.
Mazur, K., 2013, Porozumienia Sierpniowe jako eksperyment ustrojowy, Muzeum Historii Pol-

ski (30.08.2013).
McInerny, D. Q., 2005, Nauka logicznego myślenia. Warszawa: Klub dla Ciebie.
Phills, J.A., Deiglmeier K., Miller D.T., 2008, Rediscovering social innovation. „Stanford Social 

Innovation Review”, Fall 2008: 34–43.
Rok, B., 2014, Społeczna innowacyjność biznesu – wymiar etyczny. W: A. Olejniczuk-Merta 

(red.), Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu. Warszawa: IBRKK.
Rossouw, D., Stǘckelberger, Ch. (eds), 2012, Global Survey of Business Ethics in Training, 

Teaching and Research. Geneva: Globethics.net. Global 5.



Wojciech Gasparski ,  Anna Lewicka-Strza łecka, Dar iusz Bąk, Boles ław Rok, 
Iwona Kuraszko ,  Etyka biznesu – inwencje i   innowacje

Sashkin, M., 2004, Transformational Leadership approaches. A Review and Synthesis. W: J. An-
tonakis, A.T. Cianciolo, R.J. Sternberg (eds), Th e Nature of Leadership.

Siciński, A., 2002, Styl życia. Warszwa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Solska, J., 2014, Zawód: bloger, „Polityka”, 34 (2972): 36–38.
Stróżewski, W., 2012, O przeświadczeniach, „Przegląd Filozofi czny – Nowa Seria”, 21, 2 (82): 

9–28.
Taft, J.G., 2014, Służebność: Utracone dziedzictwo Wall Street. Warszawa: Kurhaus.
Touraine, A., 1983, Solidarity: Th e Analysis of a Social Movement: Poland 1980–1981. Cam-

bridge: Cambridge University Press.
Żakowski, J., 2012, Zagubiona rzeczywistość, wywiad: Żakowski i Dembinski o recepcie na 

kryzys http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1523889,1,wywiad-zakowski-
i-dembinski-o-recepcie-na-kryzys-cz-i.read [dostęp 25.09.2014].

Global Fraud Survey 2014 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Global_Fraud_
Survey_2014/$FILE/Global-Fraud-Survey-2014.pdf oraz http://www.ey.media.pl/
pr/281238/raport-ey-praktyki-korupcyjne-w-polsce-mniej-powszechne-ale-zapobiegan-
ie-naduzyciom-w-polskich-fi rmach-wciaz-na-niskim-poziomie [dostęp 5.11.2014].

Global Economic Crime Survey 2014, http://www.pwc.com/gx/en/economic-crime-survey 
[dostęp 10.11.2014].

S u m m a r y

Business Ethics: Inventions and Innovations

Th is article recapitulates the activities in the area of business ethics and corporate social 
responsibility which have been undertaken during the last 25 years of political and econo-
mic transformation in Poland. Th e following issues were considered: ethical leadership, 
ethics as technology, ethical environment of the fi nancial sphere, ethics in organizations, 
ethical innovation in management, systems innovations for higher values
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