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Styl zarządzania a skuteczność strategii employer branding. 
Menadżerowie transformacyjni, transakcyjni i patologiczni

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono mechanizmy psychologiczne, które odpowiadają za proces ak-
tywizowania przez menadżera zachowań organizacyjnych wspierających pozytywny wizerunek 
marki wśród członków organizacji lub zachowań wizerunek ów niszczących. Na wstępie nawiąza-
no do koncepcji Morhart, Herzoga i Tomczaka (2009), opisującej mechanizmy kreowania transak-
cyjnego i transformacyjnego stylu zarządzania oraz wpływ danego stylu zarządzania na wzmacnia-
nie lub osłabianie wizerunku marki w oczach podwładnych. Badania te wskazują, iż menadżerowie 
transakcyjni używają najczęściej narzędzi wpływu skoncentrowanych na wymuszaniu posłuszeń-
stwa, co prowadzi do spadku identyfikacji z organizacją i rolą zawodową pełnioną w organizacji, 
nasilenia się intencji poszukiwania nowego miejsca pracy wśród podwładnych oraz do osłabienia 
wizerunku marki pracodawcy. W zupełnie inny sposób działają liderzy transformacyjni – wywie-
rają wpływ na podwładnych przez wspieranie procesu internalizacji wspólnych celów i systemu 
wartości organizacji, co prowadzi do spadku intencji zmiany pracodawcy oraz do wzmocnienia 
się identyfikacji z organizacją i własną rolą zawodową oraz do wzmocnienia pozytywnego obrazu 
pracodawcy w oczach zatrudnionych.

Słowa kluczowe: employer branding, zarządzanie transformacyjne, zarządzanie transakcyjne, 
psychopatyczna kultura organizacyjna, dramatyczna kultura organizacyjna, zachowania organi-
zacyjne.

Kody JEL: M14, O3

Wstęp

W opracowaniu przedstawiono mechanizmy psychologiczne, które odpowiadają za pro-
ces aktywizowania przez menadżera zachowań organizacyjnych wspierających pozytywny 
wizerunek marki wśród członków organizacji lub zachowań wizerunek ów niszczących. Na 
wstępie nawiązano do koncepcji Morhart, Herzoga i Tomczaka (2009), opisującej mechani-
zmy kreowania transakcyjnego i transformacyjnego stylu zarządzania oraz wpływ danego 
stylu zarządzania na wzmacnianie lub osłabianie wizerunku marki w oczach podwładnych. 
Badania te wskazują, iż menadżerowie transakcyjni używają najczęściej narzędzi wpływu 
skoncentrowanych na wymuszaniu posłuszeństwa, co prowadzi do spadku identyfikacji 
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z organizacją i rolą zawodową pełnioną w organizacji, nasilenia się intencji poszukiwania 
nowego miejsca pracy wśród podwładnych oraz do osłabienia wizerunku marki pracodawcy. 
W zupełnie inny sposób działają liderzy transformacyjni – wywierają wpływ na podwład-
nych przez wspieranie procesu internalizacji wspólnych celów i systemu wartości organi-
zacji, co prowadzi do spadku intencji zmiany pracodawcy oraz do wzmocnienia się iden-
tyfikacji z organizacją i własną rolą zawodową oraz do wzmocnienia pozytywnego obrazu 
pracodawcy w oczach zatrudnionych. Zespół kierowany przez Morhart (2009, s. 128-142) 
wykazał też w badaniach eksperymentalnych, iż techniki składające się na styl transforma-
cyjny mogą zostać przyswojone przez menedżerów na drodze uczenia się. Stąd konkluzja 
stawiana przez Morhart, dotycząca możliwości poprawienia siły pozytywnego obrazu marki 
pracodawcy, poprzez zmianę stylu zarządzania menadżerów.

Dalsze badania, przedstawione w tekście, przeprowadzone przez Łużniak-Piechę 
i Stawiarską-Lietzau (2015) pokazują jednak nieco inny od zakładanego przez Morhart 
możliwy rozwój wypadków. Otóż badania kultur organizacyjnych psychopatycznych i dra-
matycznych – tworzonych przez menadżerów wykazujących zachowania charakteryzujące 
patologie osobowości – wskazują na to, iż w warstwie deklaratywnej próbują oni używać 
technik charakterystycznych dla stylu transformacyjnego, początkowo wzmacniając identy-
fikację i pozytywny wizerunek organizacji w oczach podwładnych, szybko jednak ich fak-
tyczne zachowania zaczynają wskazywać na to, iż nie są oni w stanie wytworzyć autentycz-
nego stylu transformacyjnego i w rzeczywistości odwołują się do technik manipulacyjnych, 
wymuszających posłuszeństwo, powodujących zniechęcenie pracowników i silnie negatyw-
nie wpływających na obraz organizacji w oczach zatrudnionych. Wprowadzają tym samym 
pozornie transformacyjny, w rzeczywistości transakcyjny styl zarządzania, w dodatku jest to 
styl swoiście wynaturzony, oparty głównie na transakcjach nieuczciwych, a co za tym idzie, 
szkodliwych dla strategii employer branding. 

Mechanizmy psychologiczne wykorzystywane przez menedżerów,  
style zarządzania a strategia employer branding

Intensywny wzrost zainteresowania czynnikami wpływającymi na wzmacnianie zacho-
wań wspierających siłę i pozytywny obraz marki w oczach pracowników organizacji, który 
obserwujemy w ostatnich latach wiąże się z wieloma wynikami badań naukowych i do-
świadczeń praktycznych, wskazujących na ważną zależność: w erze, w której głównym 
produktem, dostarczanym przez firmy są usługi i serwis, dominując nad materialnym pro-
duktem, lojalność klientów zależy od poziomu obsługi i sposobu zachowania pracowników 
organizacji bardziej niż od technicznych parametrów produktu. Poziom i sposób obsługi, 
zachowania pracowników i to, jak dostarczają serwis i budują relacje z klientem jest z kolei 
bezpośrednio zależne od siły pozytywnego obrazu organizacji w oczach samych zatrudnio-
nych i identyfikacji pracowników z firmą i jej wartościami (Hartline i in. 2000, s. 35-50). Jedną 
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z kluczowych zmiennych, opisywanych jako kształtujące sposób postrzegania marki przez 
pracujących dla jej rozwoju członków organizacji jest zachowanie przełożonych, a zwłasz-
cza styl zarządzania przez nich wytworzony (Miles, Mangold 2004, s. 65-87; Wieseke i in. 
2009, s. 123-145). Otwarte i niezwykle ważne pozostaje jednak nadal pytanie o konkret-
ne zachowania i techniki, używane przez menedżerów, które niosą w sobie najwyższy po-
tencjał kształtowania i wzmacniania pozytywnego obrazu marki w oczach pracowników, 
a także o zachowania menadżera, które mogą skutecznie i czasem nieodwracalnie zaprzepa-
ścić działania podejmowane w ramach budowanej przez firmę strategii employer branding 
(Morhart i in. 2009). 

Próby uzyskania odpowiedzi na pytanie o sposób zachowania menadżerów, który bę-
dzie prowadził do uzyskania właściwych efektów, związanych z budowaniem strategii 
employer branding podjął zespół prof. Morhart, tworząc model działań i zachowań, dzięki 
którym liderzy mogą kształtować strategię employer branding, wykorzystując odpowied-
nio mechanizmy psychologiczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Model ten wyróżnia 
dwa zasadnicze podejścia do kierowania pracownikami, u podłoża których leżą odmien-
ne mechanizmy psychologiczne. Opisywane tu dwa style zarządzania określane są jako 
transakcyjny styl zarządzania (Transactional Leadership – TRL) oraz transformacyjny 
styl zarządzania (Transformational Leadership – TFL). Istotą stylu transakcyjnego (TRL) 
jest wymaganie uległości wobec menadżera, który wprost komunikuje, jakich zachowań 
oczekuje od pracowników w związku z wykonywaną przez nich pracą, a jakie są jego 
zdaniem niepożądane. Zachowania pracowników są ściśle monitorowane, korygowane 
i wzmacniane przez lidera za pomocą systemu nagród i kar. Styl transformacyjny (TFL) 
opiera się z kolei na psychologicznym mechanizmie identyfikacji pracowników z organi-
zacją i jej wartościami, a także na uznawaniu menadżera za autorytet i identyfikacji z jego 
osobą. Identyfikacja rozpatrywana w kontekście wpływu społecznego oznacza pragnienie 
upodobnienia się do osoby, którą darzy się szacunkiem i podziwem oraz przejmowanie 
jej systemu wartości, postaw i zachowań (Aronson 1997). Działania i zachowania lidera 
budujące styl transformacyjny (TFL) obejmują: charyzmę (lub idealizowany przez pod-
władnych wpływ), inspirującą motywację, stymulację intelektualną oraz zindywidualizo-
waną uwagę. „Charyzma” rozumiana jest tutaj jako sposób zachowania lidera wywołujący 
u podwładnych podziw i chęć identyfikacji z nim. „Inspirująca motywacja” odnosi się 
do zdolności lidera do zaszczepiania wśród pracowników poczucia zbiorowej misji od-
zwierciedlającej misję i system wartości promowany przez organizację i związaną z nią 
markę. Przez „intelektualną stymulację” lider dostarcza pracownikom wyzwań w posta-
ci nowych idei, które stymulują do przemyśleń i zmiany starych sposobów działania na 
nowe. „Zindywidualizowana uwaga” odnosi się z kolei do stosowanego przez menadżera 
coachingu i mentoringu, którego celem jest towarzyszenie poszczególnym pracownikom 
w realizowaniu w pracy ich pełnego potencjału (Bono, Judge 2004, s. 901-910; Kelloway 
i in. 2012, s. 39-55; Morhart i in. 2009).
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Transformacyjny (TRF) i transakcyjny (TRL) styl zarządzania 
a zachowania organizacyjne

Menadżerowie wyznający odmienne filozofie kierowania (transakcyjną lub transforma-
cyjną), znajdujące odzwierciedlenie w zróżnicowanych sposobach oddziaływania na pra-
cowników, w różny sposób skłaniają swoich podwładnych do działań na rzecz organizacji 
(Morhart i in. 2009). 

Liderzy stosujący podejście transakcyjne (TRL) koncentrują się na:
1. określeniu standardów zachowań związanych z rolą zawodową podwładnych oraz ofe-

rowaniu nagród za działania zgodne z tymi standardami,
2. wyjaśnianiu pracownikom, jakie zachowania uznawane są za nieefektywne dla roli za-

wodowej oraz karaniu pracowników za pojawianie się takich zachowań. 
Ten sposób wdrażania pracowników do roli pociąga za sobą ścisłe monitorowanie ich 

poczynań, zwłaszcza odstępstw od przyjętych standardów, wskazywanie błędów i pomy-
łek oraz podejmowanie przez menadżera działań korygujących niewłaściwe zachowania. 
Narzucanie pracownikom określonych zachowań powoduje, że swoją uwagę koncentrują 
oni całkowicie na spełnianiu oczekiwań menadżera, bezrefleksyjnym powielaniu nagradza-
nych zachowań, nie zachodzi u nich natomiast (lub zachodzi w niewielkim stopniu) proces 
rzeczywistego utożsamienia się z marką, związanym z nią systemem wartości i misją orga-
nizacji (Morhart i in. 2009, s. 124). 

Aby ukształtować skutecznych i wiarygodnych ambasadorów marki lider musi zachęcić 
pracowników do podejmowania dobrowolnych zachowań wspierających korporacyjną stra-
tegię działania oraz pomóc im ją „zinternalizować”, to znaczy w pełni utożsamić się z jej 
ideami i wartościami (Miles, Mangold 2004; Vallaster, de Chernatony 2005, s. 181-203). 
Identyfikacja z rolą i jej internalizacja może nastąpić, kiedy pracownicy zaczynają akcepto-
wać wartości związane z firmą i marką i przyjmują je za własne, a więc dostrzegają zgod-
ność między własnym systemem wartości i wartościami organizacji, a także stawiają swoją 
rolę zawodową wysoko w hierarchii pełnionych przez siebie ról składających się na koncep-
cję Ja (Shamir i in. 1993, s. 577-594). Proces ten jest możliwy dzięki stosowaniu transforma-
cyjnego stylu kierowania (TFL). Menadżerowie prezentujący TFL motywują pracowników 
do działania przez odwoływanie się do ich systemu wartości i przekonań. Charakterystyczne 
dla stylu TFL zachowania menedżerskie obejmują (Morhart i in. 2009, s. 123-124):
1. autoprezentację menadżera jako ambasadora marki i autentycznego „wyznawcę” war-

tości marki;
2. przedstawianie pracownikom inspirującej wizji marki oraz wzmacnianie osobistego za-

angażowania i dumy z korporacyjnej marki;
3. skłanianie podwładnych do spojrzenia na swoją pracę z perspektywy członka korpora-

cyjnej społeczności budującej markę oraz zachęcanie do interpretowania możliwości 
i zalet związanych z marką na ich własny sposób;

4. mentoring i coaching pracowników w kontekście podejmowania roli ambasadora marki.
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Jak wskazują MacKenzie, Podsakoff i Rich (2001, s. 115-134), styl TFL zdecydowanie 
przewyższa TRL w motywowaniu pracowników do dalszych zachowań promujących mar-
kę, co przejawia się nie tylko w większym zaangażowaniu w pełnienie roli ambasadorów 
marki podczas wykonywania zawodowych obowiązków, ale także podejmowaniu takich za-
chowań poza pracą, np. przez bycie użytkownikiem marki czy pozytywne wypowiedzi na 
temat marki w prywatnym życiu. 

Zależność pomiędzy preferowanym stylem zarządzania (TFL lub TRL), mechanizmami 
psychologicznymi, wykorzystywanymi przez menedżera wprowadzającego dany styl, moty-
wacją pracowników i ich zachowaniami organizacyjnymi obrazuje schemat 1.

Schemat 1
Model TFL vs. TRL. Mechanizmy psychologiczne stosowane przez menedżerów 
i zachowania organizacyjne pracowników

 

 
 Styl zarządzania — Mechanizmy psychologiczne — Źródło motywacji — Zachowania organizacyjne 

Styl transakcyjny 
TRL 

Retencja 

Wspieranie marki 
w ramach 
obowiązków 
zawodowych 

Posłuszeństwo 

Przynależność do 
korporacyjnej 
społeczności 
budującej markę 

Identyfikacja  
i duma z marki 

Autonomia  
i samodzielne 

interpretowanie 
marki 

Pozazawodowe 
wspieranie marki 

Partycypacja, 
inicjatywa 

Pozytywna opinia  
i wypowiedzi na 

temat marki 

Internalizacja 
roli ambasadora 

marki 

Styl 
transformacyjny 

TFL 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Morhart, Herzog, Tomczak (2009, s. 122-142).
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Wdrażanie stylu transformacyjnego (TFL) w organizacjach

Konkluzje z badań Morhart i zespołu wskazują, iż transformacyjny styl zarządzania 
(TFL), skupiony na skutecznym budowaniu pozytywnego obrazu marki w oczach pracow-
ników, może zostać wzmocniony odpowiednio dobranymi działaniami „zapożyczonymi” ze 
stylu transakcyjnego (TRL). (Morhart i in. 2009, s. 132). Pomocne jest dostosowane do sy-
tuacji precyzyjne instruowanie pracowników czy nagradzanie i wzmacnianie działań zwią-
zanych z dbaniem o wysokie standardy wyznaczone przez menedżera, charakterystyczne 
dla TRL, jednak mają to być tylko działania sytuacyjne, wzmacniające generalnie transfor-
macyjny (TFL) styl myślenia o zarządzaniu. Jednocześnie autorzy koncepcji podkreślają, że 
nieodmiennie organizacje zorientowane na wdrażanie employer branding powinny w więk-
szym stopniu kierować się zasadami stylu TFL niż TRL. 

Zasady stosowania stylu transformacyjnego (TFL) można wdrożyć poprzez szkolenia 
i coaching. Badania eksperymentalne wskazują na dużą skuteczność przyswajania sobie za-
sad działania zgodnych ze stylem transformacyjnym przez menedżerów (Barling i in. 1996, 
s. 827-832; Morhart i in. 2009). Organizacja promująca zachowania menedżerskie zgod-
ne z regułami stylu transformacyjnego zyskuje zatem przygotowanych, dojrzałych amba-
sadorów marki wśród swoich członków, wzmacniając tym samym efektywność działania 
employer branding. Wyniki wskazują jednoznacznie nie tylko przewagę funkcjonalności 
stylu TFL, ale także dysfunkcjonalność intensywnego stosowania stylu TRL dla organizacji, 
jako że nasila on intencje pracowników do poszukiwania nowego miejsca pracy, osłabia 
ich motywację do wykazywania inicjatywy we wspieraniu marki, a nawet prowadzi do po-
zasłużbowych zachowań osłabiających jej siłę (prywatne eksponowanie i używanie marki 
konkurencyjnej, manifestowanie niechęci do marki pracodawcy). Jest to konkluzja, która 
zasługuje na wyraźne podkreślenie, jako że w literaturze wcześniejszej i w niektórych pa-
radygmatach szkolenia menadżerów istnieją podejścia wskazujące na pozytywny związek 
między instruktażowym, skupionym na karach i nagrodach stylem TRL a skutecznością za-
rządzania i kształtowania „właściwych” zachowań pracowników. Zarządzanie skupione na 
instrukcjach i bodźcach (karach i nagrodach) uważano za sposób na zaakcentowanie wy-
raźnego związku przyczynowo-skutkowego, który mieliby jasno dostrzegać dobrze zarzą-
dzani pracownicy, opisywanego w koncepcji Yammarino, Spanglera i Dubinsky’ego (1998, 
s. 27-54) schematem: wysiłek-wykonanie; wykonanie-wyniki. Schemat ten i przekonania 
płynące z opisującej go koncepcji są nadal dość popularne w organizacjach. Paradygmat ten 
wydawać się może racjonalny w oczach osoby kierującej się podejściem tzw. „zdroworoz-
sądkowym”. Stąd zapewne jego popularność wśród praktyków i niektórych szkoleniowców 
w dziedzinie zarządzania. Zdefiniowanie wymaganych standardów działania, ustalenie re-
guł karania i nagradzania, a następnie monitorowanie działań podwładnych, nagradzanie 
właściwych i karanie niewłaściwych zachowań może się wydawać nieskomplikowanym 
i skutecznym narzędziem osiągania celów organizacyjnych. Powoduje to jednak budowa-

Zeszyty-naukowe-44_2015.indd   150 2016-01-14   14:52:13



151MAGDALENA ŁUŻNIAK-PIECHA, MONIKA STAWIARSKA-LIETZAU

nie mentalności „kija i marchewki” w umysłach podwładnych. Sami autorzy przywołanej 
tu koncepcji, opisując efektywność owego schematu bodźcowo-instruktazowego, wskazują 
na niektóre jego kontrproduktywne skutki, relacjonując je i zauważając z niejakim zasko-
czeniem. Wymieniają oni takie zjawiska, jak uzależnienie staranności wykonywania dzia-
łań od wysokości nagrody („pracowanie na wyniki”) oraz trudność w zaimplementowaniu 
w organizacji rozwiązań, dzięki którym pracownicy chcieliby i potrafili interweniować 
w sytuacjach niestandardowych, gdy należy przejąć osobistą odpowiedzialność za inter-
wencję wykraczającą poza standardową procedurę („nie mam tego w opisie obowiązków”) 
(Yammarino i in. 1998).

Mechanizm psychologiczny działania stylu transformacyjnego polega na uruchomieniu 
procesu internalizacji i identyfikacji z marką pracodawcy, poziom internalizacji zwiększa się 
zaś proporcjonalnie do zaspokojenia potrzeby autonomii, rozwijania własnych kompetencji 
i budowania przynależności do wspólnoty w organizacji. Wprowadzenie transformacyjnego 
stylu zarządzania daje skutki związane z zaangażowaniem i lojalnością w stosunku do mar-
ki pracodawcy, wspiera działania proaktywne i autentyczne zaangażowanie w umacnianie 
marki – również poza obowiązkami służbowymi. Morhart, opisując wyniki własnych badań 
(Morhart i in. 2009, s. 138), zwraca też uwagę, iż w sposób automatyczny lider, który zwraca 
uwagę na potrzeby psychologiczne podwładnych, angażuje się w działania mentorskie lub 
coachingowe i dba o identyfikację pracowników z marką, będzie jednocześnie jasno defi-
niował wymagania, monitorował na bieżąco postępy podwładnych i będzie potrafił zaimple-
mentować skuteczny system nagród. Innymi słowy, będzie potrafił zastosować skutecznie 
wspierające jego działania zachowania charakterystyczne dla stylu transakcyjnego, sprowa-
dzające nieco „wizjonerski” styl transformacyjny do realiów sytuacyjnych.

Zupełnie inaczej działa natomiast mechanizm psychologiczny stanowiący podstawę sty-
lu transakcyjnego. Opiera się on jedynie na egzekwowaniu posłuszeństwa i wzmacnianiu 
działań wyuczonych, ignorując potrzeby psychologiczne pracowników. Używany, w prze-
wadze, styl transakcyjny sprowadza pracowników do roli wykonawców poleceń, obniżając 
poziom własnej inicjatywy oraz jakiegokolwiek zaangażowania w rozwijanie marki, a na-
wet – jak wcześniej wspominano – może doprowadzić do zachowań kontrproduktywnych.

Zestawienie tych mechanizmów psychologicznych może posłużyć jako swoista demi-
styfikacja pojęcia „charyzmatycznego lidera”. W kontekście opisywanych powyżej odkryć 
naukowych wydaje się on być osobą słuchającą i zwracającą uwagę na potrzeby psycho-
logiczne podwładnych, zwłaszcza związane z autonomią, kompetencjami i budowaniem 
wspólnoty (Bass 1997, s. 111-142).

Kolejne ważne odkrycie, dotyczące stylu zarządzania pokazuje, iż jest on dość stabilny 
w czasie (Morhart i in. 2009, s. 136), co oznacza, że nowe umiejętności i narzędzia za-
rządzania łatwiej są przyswajane przez osoby, które we wcześniejszym przebiegu kariery 
menadżerskiej doświadczyły i uczyły się transformacyjnej filozofii zarządzania, a nie po-
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legały tylko na narzędziach egzekwowania posłuszeństwa, charakterystycznych dla stylu 
transakcyjnego. 

Konkluzje, dotyczące koncepcji Morhart, Herzoga i Tomczaka (2009) wydają się dość 
optymistyczne, w kontekście wprowadzenia dobrze rozumianego, autentycznego stylu trans-
formacyjnego w organizacjach. W swoich badaniach nad patologicznymi kulturami organi-
zacyjnymi, tworzonymi przez menadżerów wykazujących zachowania charakterystyczne 
dla psychopatii (psychopatyczne kultury organizacyjne) oraz histrioniki i narcyzmu (drama-
tyczne kultury organizacyjne) Łużniak-Piecha i Stawiarska-Lietzau (2015) rzucają jednak 
światło na możliwość wykreowania „fałszywego” stylu transformacyjnego. Stylu, który pod 
przykrywką deklaracji i zachowań pozornych, charakterystycznych dla stylu transformacyj-
nego, jest w rzeczywistości patologicznie nadużywanym stylem transakcyjnym – w dodatku 
składającym się przeważnie z nieuczciwych transakcji.

Menadżerowie kreujący patologiczne kultury organizacyjne

Psychopatyczne kultury organizacyjne, uznawane za najbardziej dysfunkcyjne i dewa-
stujące relacje społeczne, efektywność pracy i wizerunek firmy tworzone są przez menadże-
rów, których styl działania odzwierciedla cechy charakterystyczne dla psychopatii (Boddy 
2013, s. 8-16; 2014, s. 107-121; Stawiarska-Lietzau, Łużniak-Piecha 2014, s. 11-27). 
Psychopatyczni menadżerowie, określani często mianem korporacyjnych psychopatów, cha-
rakteryzują się skłonnością do lekceważenia i łamania norm społecznych, moralnych i praw-
nych, tendencją do wykorzystywania ludzi do własnych celów, często przez oszukiwanie 
i manipulację, bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia czy współczucia, impulsywnością 
i skłonnością do przemocy, bezwzględnością i brakiem empatii. Prezentują przy tym wyol-
brzymioną, arogancko manifestowaną samoocenę, która w połączeniu z powierzchownym 
urokiem i niebywałymi umiejętnościami sterowania wywieranym wrażeniem oraz ogrom-
ną motywacją do realizacji swoich zamierzeń powoduje, że w środowisku korporacyjnym 
spostrzegani są często jako obdarzeni charyzmą liderzy czy „menadżerowie z potencjałem” 
(Babiak i in. 2010, s. 174-193; Board, Fritzon 2005, s. 17-32). Wykreowane przez nich 
kultury organizacyjne przesycone są patologią odzwierciedlającą zaburzoną osobowość 
menadżera. Dla kultury psychopatycznej charakterystyczne są: przyzwolenie na działania 
balansujące na granicy etyki i prawa lub ją przekraczające, brak jawnego przepływu infor-
macji, system wartości nastawiony na zysk, manipulowanie i oszukiwanie pracowników, 
kontrahentów i klientów, nietolerowanie sprzeciwu czy odmiennego zdania, stosowanie wo-
bec pracowników przemocy przybierającej formę mobbingu czy bullyingu (tyranizowania) 
(Bernstein 2014; Stawiarska-Lietzau, Łużniak-Piecha 2014, s. 20-21). 

Menadżerowie o cechach odpowiadających osobowości histrionicznej przez swój styl 
działania i wywierania wpływu na podwładnych wytwarzają z kolei tzw. dramatyczną kultu-

Zeszyty-naukowe-44_2015.indd   152 2016-01-14   14:52:13



153MAGDALENA ŁUŻNIAK-PIECHA, MONIKA STAWIARSKA-LIETZAU

rę organizacyjną. Charakterystyczny dla nich sposób funkcjonowania opiera się na przeko-
naniu o własnej niezwykłej wartości oraz silnej potrzebie poklasku, bycia w centrum uwagi 
i ciągłego imponowania otoczeniu. Cechuje ich także przesadna emocjonalność, teatralność 
zachowania, zmienność nastrojów, skłonność do patetycznych wypowiedzi i niejasnej ko-
munikacji, brak samodyscypliny i nieprzywiązywanie wagi do szczegółów (związanych na 
przykład z realizacją zadań czy oceną ryzyka). Cechy te nadają specyficzny rys dramatycz-
nej kulturze organizacyjnej, w której ważniejsze jest „zarządzanie wrażeniami” niż rzeczy-
wiste rzetelne działanie, decyzje podejmowane są raczej pod wpływem impulsu, myślenia 
życzeniowego, a nie dogłębnej analizy sytuacji. Władza skoncentrowana jest w rękach me-
nadżera, który oczekuje od pracowników pełnego aplauzu i podporządkowania, a odmien-
ny sposób myślenia czy uwagi krytyczne są traktowane jako atak na lidera, projekt czy 
wręcz całą organizację (Bernstein 2014; Kets de Vries, Miller 1986, s. 266-279; Stawiarska-
Lietzau, Łużniak-Piecha 2014).

Manipulacja w kulturach patologicznych – styl pozornie transformacyjny

Menadżerowie o patologicznych osobowościach – psychopatycznej i histrionicznej – 
mogą podejmować zachowania będące pozornie odzwierciedleniem stylu transformacyjne-
go. W praktyce będziemy mieli jednak wciąż do czynienia ze stylem patologicznym, gdyż 
u podłoża tych zachowań leżą stanowiące podstawę zaburzonych osobowości głęboko zako-
rzenione, trwałe, nieprzystosowawcze i niezgodne z ogólnie przyjętymi społecznie zasadami 
wzorce relacji ze środowiskiem, myślenia o nim i postrzegania go (Seligman i in. 2003).

Jak wskazano powyżej, jednym z czterech wymiarów TFL jest charyzma (wyidealizowa-
ny wpływ). Odnosi się ona do liderów, którzy mają wysokie standardy zachowań moralnych 
i etycznych, potrafią wzbudzać autentyczny szacunek i podziw oraz wywoływać lojalność 
u swoich podwładnych (Bono, Judge 2004). Właściwości te nie występują niestety u patolo-
gicznych menadżerów. Na ich początkowo pozytywnym wizerunku wzbudzającym w pod-
władnych zaufanie i chęć identyfikacji z liderem i prezentowanymi przez niego wartościami 
i ideami szybko pojawiają się głębokie rysy. 

Liderzy psychopatyczni pozornie obdarzeni są ogromną charyzmą. Podwładni (na po-
czątku współpracy) i przełożeni (niestety, często znacznie dłużej niż podwładni) postrzega-
ją ich jako czarujących, błyskotliwych, kompetentych, energicznych, pełnych entuzjazmu 
i uczciwych. Etyka, moralność i uczciwość pojawiają się bowiem często w wypowiedziach 
menadżerów o rysie psychopatycznym. Niestety, jest to tylko fasada, pozory i deklaracje, za 
którymi kryją się zazwyczaj inne intencje – realizacja osobistych celów lidera (najczęściej 
związanych z pragnieniem władzy, prestiżu i pieniędzy), często sprzecznych z dobrem i mi-
sją organizacji. Jak wskazują Stawiarska-Lietzau i Łużniak-Piecha, „psychopaci nie potrafią 
zrozumieć i zastosować się do jakichkolwiek zasad etycznych. Wiedzą, że takie zasady ist-
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nieją, deklarują werbalnie, że ich działania cechuje wysoki poziom moralny, ale nie ma to 
żadnego związku z ich rzeczywistymi zachowaniami. Cechuje ich egoizm, bezwzględność, 
brak strachu i poczucia winy. Dążą do zaspokojenia własnych potrzeb, oszukując, manipulu-
jąc, zastraszając, kradnąc, czemu często towarzyszy pogarda dla »frajerów«, których udało 
im się wykorzystać” (2014, s. 14). 

Podobnie rzecz się ma w przypadku menadżerów histrionicznych. Na pierwszy rzut 
oka sprawiają wrażenie osób czarujących, niezmiernie przyjacielskich i zaangażowanych 
w sprawy organizacji. Stosując techniki manipulacji w postaci „uwodzenia” podwładnych 
(np. przez komplementowanie, podkreślanie ich znaczenia dla organizacji) i odzwierciedla-
nia (nagradzania podwładnych, którzy kopiują zachowania, wypowiedzi, gesty, rytuały czy 
procedury stosowane przez lidera) tworzą pozory idealnego szefa, lubianego i podziwianego 
przez podwładnych. Za tym wizerunkiem kryje się jednak chęć zdobycia poklasku, potwier-
dzenia własnej wyjątkowości i brak rzeczywistego zainteresowania dobrem pracowników 
i organizacji jako całości. Ujawniana, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, nadmierna 
emocjonalność, przesadne skracanie dystansu z podwładnymi, częste uwagi i aluzje osobi-
ste, także z podtekstem erotycznym powodują, że początkowo idealizowany histrioniczny 
lider traci swój autorytet, jego zachowania wzbudzają w pracownikach zażenowanie lub 
lekceważenie. Zasady moralne i etyczne nie mają także dla tych liderów większego znacze-
nia. Liczy się autokreacja i „zarządzanie wrażeniami” (Łużniak-Piecha, Stawiarska-Lietzau 
2015).

Patologiczni menadżerowie nie są w stanie wzbudzić w swoich współpracownikach lo-
jalności wobec siebie i firmy. Brak szczerości w relacjach z podwładnymi, niezgodność de-
klaracji z czynami, instrumentalne wykorzystywanie innych ludzi do zaspokajania własnych 
potrzeb powodują, że lojalność wobec lidera, a co za tym idzie – organizacji jako całości, 
o ile się w ogóle pojawi, szybko znika i zastąpiona zostaje nieufnością.

Inspirujące motywowanie odnosi się do liderów prezentujących jasną wizję przyszłości 
opartą na wartościach i ideałach organizacji. Przez swój entuzjazm, umiejętność wzbudzenia 
zaufania i inspirowania podwładnych zaszczepiają w nich idee, wartości i misję firmy, które 
pracownicy z powodzeniem internalizują i którymi kierują się w swojej pracy. Patologiczni 
menadżerowie, psychopaci i histrionicy, tryskają entuzjazmem i roztaczają przed pracowni-
kami śmiałe wizje, plany i sukcesy, które są na wyciągnięcie ręki (oczywiście poparte ciężką 
pracą podwładnych). Początkowe zaangażowanie pracowników szybko przeradza się jednak 
w rozczarowanie – realizacja celów mocno odbiega bowiem od prezentowanych wizji. 

Psychopaci mają skłonność do zatajania przed pracownikami faktów, rzeczywistych in-
tencji i celów działań. Przez fałszywe przedstawianie sytuacji, tworzenie wśród pracowni-
ków „kręgów o różnym stopniu wtajemniczenia”, skłanianie podstępem lub przymusem do 
działań balansujących na granicy etyki i prawa lub ich przekraczających wypaczają misję 
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i wartości firmy rujnując w efekcie jej wizerunek w oczach pracowników, kontrahentów 
i klientów (Bernstein 2014). 

Z kolei dla liderów histrionicznych charakterystyczny jest impulsywny sposób zarządza-
nia, opierający się na chaotycznych, nieprzemyślanych działaniach, śmiałych wizjach nie 
mających umocowania w faktach, braku rzetelnej analizy sytuacji wewnętrznej i otoczenia 
rynkowego. W efekcie pracownicy zderzają się z informacyjnym chaosem, sprzecznymi, 
niemożliwymi do zrealizowania lub wykraczającymi poza ich kompetencje wymaganiami 
szefa, co skutecznie uniemożliwia im identyfikację z celami i wartościami firmy oraz wy-
tworzenie w umyśle jej pozytywnego wizerunku.

Trzecim wymiarem TFL jest intelektualna stymulacja, która wyraża się w zachęcaniu 
podwładnych przez lidera do kwestionowania norm organizacyjnych, proponowania no-
wych rozwiązań, poszukiwania nowych, innowacyjnych strategii działania. Wymaga to 
od menadżera, rezygnacji z pełnej władzy i kontroli nad zachowaniami pracowników oraz 
obustronnego zaufania. Badania nad menadżerami o zaburzonych osobowościach wskazują, 
że mają oni skłonność do autokratycznego, scentralizowanego na ich osobie zarządzania 
będącego odzwierciedleniem stylu TRL. „W »dramatycznej« kulturze organizacyjnej całość 
działań wydaje się być skoncentrowana wokół lidera. Nawet jeśli z merytorycznego punktu 
widzenia dane działanie nie ma nic wspólnego z przywódcą, nadzieje na rozwój, awans, 
ambicje podwładnych koncentrują się wokół osoby przywódcy. Panuje dość powszechna 
uniformizacja – jeden przywódca i zespół podążający za nim [...] Menadżerowie wyko-
nawczy i pracownicy przestają analizować decyzje przywódcy, a nawet jeśli dostrzegą po-
tencjalny błąd, nie mają legitymacji koniecznej do zakwestionowania potencjalnie błędnej 
decyzji. Koncentracja władzy, pozycja formalna, jak i nieformalna przywódcy powodują, że 
podejmuje on bardzo daleko zakrojone decyzje bez potrzeby konsultowania się i „wtajem-
niczania” innych członków organizacji” (Stawiarska-Lietzau, Łużniak-Piecha 2014, s. 23). 

Podobnie w kulturze psychopatycznej władza spoczywa w rękach lidera, który nie wta-
jemnicza podwładnych w swoje decyzje i działania, a wykazywanie przez pracowników 
inicjatywy – chęć dogłębnego poznania sytuacji, zadawanie pytań i proponowanie własnych 
rozwiązań są zazwyczaj niemile widziane. Z drugiej strony, wykazywanie takiej inicjatywy 
przez pracowników wymaga ich zaangażowania w życie organizacji, a takie zaangażowanie 
jest niemożliwe, gdy nie ufa się menadżerowi i nie wierzy w jego czyste intencje.

Ostatni wymiar TFL – zindywidualizowana uwaga – odnosi się do działań lidera skon-
centrowanych na rozpoznaniu potrzeb i możliwości poszczególnych pracowników oraz 
wspieraniu pełnego rozwoju ich zawodowego potencjału. Aby zrealizować ten postulat, 
lider powinien posiadać empatię, wysoki poziom rozwoju umiejętności interpersonalnych 
oraz umiejętność podmiotowego i partnerskiego, nacechowanego szacunkiem traktowania 
podwładnych. Wyniki badań wskazują, że patologiczni menedżerowie cierpią na wyraźny 
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deficyt tych właściwości (Bernstein 2014; Kets de Vries, Miller 1986; Stawiarska-Lietzau, 
Łużniak-Piecha 2014). 

Psychopatyczni menadżerowie, jak wykazują Stawiarska-Lietzau i Łużniak-Piecha, 
„mają słabe zdolności interpersonalne – są bezwzględni, cyniczni i pozbawieni empatii wo-
bec pracowników. Aroganccy, impulsywni, i agresywni mają skłonność do nieuprzejmego, 
pozbawionego szacunku traktowania pracowników – poniżają ich, wyśmiewają lub obraża-
ją. Często stosują zastraszanie pracowników (bullying) i wywołują konflikty, które wyko-
rzystują do manipulowania podwładnymi w celu osiągnięcia osobistych korzyści” (2014,  
s. 17). Mają także tendencję do nierównego traktowania pracowników i tworzenia podzia-
łów między nimi. Tak traktowani pracownicy z pewnością nie będą w stanie nawiązać z me-
nadżerem otwartej i uczciwej relacji typu mistrz-uczeń. Mogą podejmować z nim grę, której 
celem jest wkradanie się w łaski szefa oraz podporządkowanie jego poleceniom w zamian za 
możliwość rozwoju w postaci szkoleń czy awansów lub innych form gratyfikacji, albo ukry-
wać swoje potrzeby i kompetencje z obawy, aby nie zostać wykorzystanym czy oszukanym 
przez psychopatycznego menedżera. 

Menadżerowie histrioniczni robią wrażenie niezwykle otwartych i przyjacielskich w kon-
taktach z innymi ludźmi, co stwarza pozory wysokich kompetencji społecznych. W rzeczy-
wistości cechuje ich całkowita koncentracja na sobie z pominięciem potrzeb współpracow-
ników, płytka uczuciowość, deficyt empatii, wchodzenie w interakcje z innymi osobami 
w celu uzyskania akceptacji i poklasku oraz skłonność do nadmiernej emocjonalności i nie-
przewidywalność reakcji (Bernstein 2014; Stawiarska-Lietzau, Łużniak-Piecha 2014). Mimo 
pozornie odmiennego sposobu bycia i nieco innych motywów działania, możemy dostrzec 
wiele podobieństw w podejściu do kwestii „zidywidualizowanej uwagi” między menadże-
rami wykazującymi rysy histrioniczne i psychopatyczne. Dotyczą one instrumentalnego, 
pozbawionego autentycznej uwagi i szacunku podejścia do pracowników, które nastawione 
jest na realizację ich własnych potrzeb i osobistych celów (czy to natury psychicznej czy 
merkantylnej). Odkrycie przez pracowników rzeczywistych motywów zainteresowania sze-
fów ich kompetencjami i umiejętnościami będzie prowadziło raczej do ukrywania swojego 
potencjału z obawy przed byciem manipulowanym i wykorzystywanym.

Zaprezentowany tutaj brak zgodności między przejawianymi przez patologicznych me-
nadżerów zachowaniami odpowiadającymi TFL a leżącymi u ich podłoża motywami bę-
dzie owocował narastaniem u pracowników dezorientacji, frustracji i uczucia bycia oszu-
kiwanym, które będzie rozprzestrzeniało się z czasem na negatywne spostrzeganie firmy 
jako całości – jej kapitału społecznego, produktów i usług oraz publicznego wizerunku. 
Empirycznym potwierdzeniem tej tezy mogą być badania Łużniak-Piechy i Stawiarskiej-
Lietzau (2015), których celem był opis postrzegania sposobu współpracy z menadżerem 
przez członków dwóch zespołów projektowych, z których jeden spełniał kryteria psychopa-
tycznej, a drugi dramatycznej kultury organizacyjnej.
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Uczestnicy kultur patologicznych a employer branding

W swoich badaniach Łużniak-Piecha i Stawiarska-Lietzau (2015) uzyskały charakte-
rystyki zachowań menadżerów w patologicznych kulturach organizacyjnych. W pierwszej 
fazie członkowie 10 losowo wybranych zespołów projektowych wypełniali listę kontrol-
ną złożoną z pomieszanych stwierdzeń opisujących zachowania menadżerów typowe dla 
kultury psychopatycznej i dramatycznej, co pozwoliło wyłonić po jednym zespole kiero-
wanym przez menadżera o największym natężeniu spostrzeganych przez badanych cech 
psychopatycznych, a następnie histrionicznych. W kolejnym etapie, przy użyciu metody 
diagnozowania „Koło” Shalita, przez odpowiedź na pytanie otwarte „Co jest typowe dla 
twojej współpracy z bezpośrednim przełożonym X?”, badani relacjonowali początkowe za-
chowania i deklaracje liderów, charakterystyczne dla pierwszej fazy współpracy, a następnie 
ich zachowania rzeczywiste, składające się na faktycznie wdrożony styl postępowania w re-
lacjach z członkami organizacji.

Wyznaczniki stylu TFL odnoszą się do trzech zasadniczych mechanizmów psycholo-
gicznych, uruchamianych przez menedżera (por. schemat 1; Morhart i in. 2009):
1. Budowanie wspólnoty i przynależności, które przejawia się: sympatią między pracow-

nikami, dobrymi stosunkami między pracownikami, przyjaźniami pomiędzy pracowni-
kami. 

2. Identyfikacja i duma z marki odzwierciedlające się w: optymizmie, dotyczącym rozwoju 
marki i organizacji, poczuciu możliwości osiągania ambitnych celów, podzielaniu wizji 
organizacji, dumie z bycia częścią marki i organizacji, stawianiu celów organizacyjnych 
ponad własnymi, codziennym „życiu” marką, używaniu jej, mówieniu o marce z dumą 
i pewnością siebie.

3. Autonomia i samodzielne interpretowanie marki (rozwój kompetencji specjalistycz-
nych) przejawiające się w: poczuciu posiadanego wpływu na działania organizacyjne 
i budowanie marki, swobodzie wyrażania opinii i pomysłów na temat budowania marki, 
wolności decyzyjnej, poczuciu osiągnięć i spełnienia, poczuciu kompetencji.

Poniżej przedstawiono charakterystyki zachowań menedżerów w kulturze psychopa-
tycznej i dramatycznej w odniesieniu do opisanego wyżej schematu zaproponowanego przez 
Morhart, Herzoga i Tomczaka (2009). 

W początkowych fazach współpracy, podczas tak zwanego procesu „hipnotyzowania” 
ofiary, menadżerowie kreujący kulturę psychopatyczną wydają się być osobami bardzo 
dobrze rozumiejącymi podstawowe potrzeby psychologiczne podwładnych. Niewątpliwie 
psychopaci charakteryzują się wyostrzonym zmysłem obserwacji i kompetencją nazywaną 
„zimną empatią”, polegającą na dobrym rozumieniu emocji drugiej strony i umiejętności 
wykorzystania owych emocji dla własnych celów. Stad bardzo często stwarzają wrażenie 
przywódców godnych zaufania, którzy właśnie na potrzebie wspólnotowości, dumy z marki 
i autonomii oraz rozwoju kompetencji będą się koncentrować.
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Początkowe deklaracje menadżerów w kulturach psychopatycznych, związane z chę-
cią wdrażania wymienionych wyżej mechanizmów po pewnym czasie zamieniają się 
w zachowania będące rodzajem przeciwieństwa tego, co obiecywano. Menadżerowie 
w kulturach psychopatycznych budują „wspólnotę” opartą na strachu przed przeciwsta-
wieniem się, „identyfikację i dumę” rozumianą, jako „wspólne uwikłanie w pakt milcze-
nia”, związany z niedotrzymywaniem obietnic i kłamstwami oraz „autonomię” rozumia-
ną jako tyranię. Potwierdzają to wskazania pracowników będących członkami badanej 
przez Łużniak-Piechę i Stawiarską-Lietzau (2015) kultury psychopatycznej, skupione na 
charakterystyce zachowań menedżera (w nawiasach odsetek pracowników wskazujących 
dane zachowanie): 

Ad 1. „Wspólnota i przynależność” w kulturze psychopatycznej – menadżer „zachowuje 
się zupełnie inaczej w stosunku do ludzi, którzy stoją powyżej i poniżej niego w hierarchii 
służbowej” (29%), „obwinia innych za swoje błędy i niedociągnięcia” (43%), „nie widzi nic 
złego w wykorzystywaniu klientów i współpracowników” (100%), „potrafi być czarujący, 
by dostać to, czego chce” (100%).

Ad 2. „Identyfikacja i duma” w kulturze psychopatycznej – menadżer „uważa, że nie ma 
nic złego w posługiwaniu się kłamstwem dla osiągnięcia celu” (57%), „oszukał wielu ludzi” 
(100%), „regularnie składa obietnice, których nie dotrzymuje” (71%).

Ad 3. „Autonomia i rozwój kompetencji” w kulturze psychopatycznej – menadżer „re-
gularnie wykręca się od robienia tego, na co nie ma ochoty” (71%), „tyranizuje innych” 
(100%), „okazuje złość, żeby postawić na swoim” (71%).

Nieco inaczej ma się rzecz w kulturach dramatycznych. Początkowe deklaracje rów-
nież obejmują budowanie wspólnoty, budowanie identyfikacji i dumy organizacyjnej oraz 
autonomię i rozwój kompetencji. Jednak inaczej niż w przypadku kultur psychopatycz-
nych, nie przechodzą one we własne przeciwieństwo, ale zostają w sposób abnormatywny 
– swoiście wynaturzony – spełnione. „Wspólnota i przynależność” staje się przekracza-
niem granic osobistych i granic dobrego smaku, „identyfikacja i duma” oznacza przymus 
potakiwania i nieznoszenie najdrobniejszego sprzeciwu, a „autonomia i rozwój kompeten-
cji” oznacza nieumiejętność podejmowania decyzji merytorycznych i pozostawianie pra-
cowników z całą odpowiedzialnością i pracą. Badani przez Łużniak-Piechę i Stawiarską-
Lietzau (2015) pracownicy wskazali następujące cechy charakterystyczne histrionicznego 
menadżera: 

Ad 1. „Wspólnota i przynależność” w kulturze dramatycznej – menadżer „jest osobą 
przyjazną, pełną entuzjazmu, gościnną i wspaniałą w sytuacjach towarzyskich” (100%), 
„lubi spotkania” (100%), „traktuje zwykłych znajomych, jakby byli bliskimi przyjaciółmi” 
(100%), „uwielbia rozmawiać, plotkować i opowiadać historie” (100%).

Ad 2. „Identyfikacja i duma” w kulturze dramatycznej – menadżer „wyróżnia się z tłumu 
z powodu wyglądu, stroju albo osobowości” (60%), „kiedy pyta się go o szczegóły, często 
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odpowiada barwnymi, lecz mało konkretnymi truizmami, powiedzonkami albo sportowymi 
porównaniami” (100%), „nie twierdzi, że jest mądry, ale nie jest w stanie pojąć, że może się 
mylić” (100%), „nie toleruje krytyki” (100%). 

Ad 3. „Autonomia i rozwój kompetencji” w kulturze dramatycznej – „rzadko można 
spotkać tę osobę przy biurku, zajętą pracą” (60%), „często patrzy szklistym wzrokiem, kiedy 
mowa o szczegółach technicznych” (100%), „wierzy, że wszystko jest kwestią nastawienia” 
(40%), „wysyła mnóstwo e-maili, które są trudne do rozszyfrowania. Można z nich wyczy-
tać, że jest z jakiegoś powodu zdenerwowana, ale już niekoniecznie to, co według niego 
należałoby w takiej sytuacji zrobić” (100%).

Interesujące jest też spojrzenie na zachowania organizacyjne relacjonowane przez pra-
cowników – członków kultur organizacyjnych psychopatycznych i dramatycznych. Wedle 
autorów schematu opisującego style TFL i TRL (por. schemat 1), gdyby wobec pracowni-
ków został faktycznie zastosowany styl transformacyjny, ich zachowania powinny charak-
teryzować się:
1. przejawianiem partycypacji i inicjatywy we wspieraniu marki,
2. wspieraniem marki wykraczającym poza obowiązki zawodowe, na przykład używaniem 

jej w życiu prywatnym,.
3. pozytywną opinią na temat marki, jakości produktu, polecaniem usług firmy innym oso-

bom.
Dane z kwestionariusza badania metodą „Koła Shalita” zastosowanego przez Stawiarską-

Lietzau i Łużniak-Piechę nie wskazują na zaistnienie opisywanych wyżej zachowań organi-
zacyjnych. Badani w kulturze psychopatycznej relacjonują raczej:

Ad 1. Poczucie bycia oszukanym i wykorzystanym przez menadżerów dla ich własnych 
interesów, poczucie uwikłania, czasem strach i wyuczoną bezradność.

Ad 2. Brak identyfikacji, a czasem wręcz zaniepokojenie faktem istnienia danej usługi, 
obawę o los klientów, którzy skorzystają z serwisu świadczonego przez markę.

Ad 3. Niechęć do rozmawiania o marce lub wyrażaną wprost negatywną opinię o niej.
Uczestnicy kultury dramatycznej relacjonują natomiast:
Ad 1. Poczucie niechęci, a wręcz obawę przed przejawianiem jakiejkolwiek inicjatywy, 

związaną z przekonaniem, że jeśli „ujawnią kompetencję, [menadżer] już się nie odczepi” 
– zostaną obciążeni dodatkowymi obowiązkami, za które powinien odpowiadać menadżer.

Ad 2. Lekceważenie działań marki, dorabianie do niej prześmiewczych lub drwiących 
nazw, komentarzy pod adresem menadżera, wyrażanych poza organizacją.

Ad 3. Wyrażaną negatywną opinię o kompetencjach menadżera i zdumienie faktem, iż 
pełni on stanowisko menadżerskie, co zapewne źle świadczy o danej marce.

Dalsza analiza stylów zarządzania wymaga zwrócenia uwagi na mechanizmy psycho-
logiczne stylu TRL odnoszące się do egzekwowania posłuszeństwa, które przejawiają się 
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w następujących zachowaniach: uwaga menadżera skupiona na wyszukiwaniu błędów pod-
władnego, odnotowywanie i sporządzanie raportów z błędów, monitorowanie poziomu wy-
konania zadań i sprawdzanie niedociągnięć, reprymendy ze strony menadżera, dotyczące 
braku realizacji standardów, sankcje adekwatne do przewinień (Morhart i in. 2009).

Badani przez Stawiarską-Lietzau i Łużniak-Piechę (2015) uczestnicy kultury psycho-
patycznej relacjonują faktycznie styl zarządzania zgodny z powyższym opisem, przy czym 
wyolbrzymiony w taki sposób, iż podwładni nie mają właściwie poczucia kontroli nad tym, 
jakie i kiedy zastosowane zostaną sankcje. Ich wypowiedzi wskazują na pozbawianie pod-
władnych poczucia kontroli i autonomii, wymuszanie uległości powodowanej strachem lub 
poczuciem uwikłania: zmienianie zasad „gry w trakcie gry”, niejasność zasad współpracy 
i łamanie zasad, niedotrzymywanie obietnic, kłamanie i oszukiwanie, dotkliwe i nieade-
kwatne sankcje, i tak samo nieadekwatne nagrody. 

Osoby badane w kulturze dramatycznej relacjonowały odmienną technikę wymuszania 
posłuszeństwa polegającą na stosowaniu szantażu moralnego: napady złości, obrażanie się, 
emocjonalne reakcje na próbę przedyskutowania innego punktu widzenia, długie i nieme-
rytoryczne listy mailowe w sposób nieprofesjonalny i obraźliwy określające zachowanie 
adresata i wysyłane z kopią do innych członków organizacji.

Opisywane przez model TFR/TRL zachowania organizacyjne, będące wynikiem zasto-
sowania transakcyjnego stylu zarządzania to (por. schemat 1):
1. Wspieranie marki wyłącznie ograniczone do wypełniania obowiązków zawodowych: 

brak przejawiania jakiejkolwiek własnej inicjatywy, jeśli nie jest ona dodatkowo wyna-
gradzana, bezpośrednie uzależnienie poziomu wkładanego wysiłku od wysokości na-
grody. 

2. Retencja: rozważanie możliwości odejścia z organizacji, decyzje o rozwiązaniu współ-
pracy, poszukiwanie nowego zatrudnienia. 

Rezultaty badania kwestionariuszem „Koło Shalita” wskazują na wytworzenie się 
opisywanego wyżej sposobu działania wśród uczestników kultury psychopatycznej, ze 
szczególnym naciskiem na drugi z mechanizmów – podejmowanie bardzo intensywnych 
prób odejścia, wręcz ucieczki z organizacji. Wiele mówiący wydaje się fakt, iż w jed-
nym z zespołów eksperckich, badanych w opisywanym projekcie, większość ekspertów 
zwolniła się w trybie natychmiastowym, zaraz po otrzymaniu innych możliwości pracy. 
To postawiło pod znakiem zapytania funkcjonowanie organizacji i oczywiście znacznie 
upośledziło świadczony przez nią serwis, a co za tym idzie siłę marki. Specjaliści, którzy 
odeszli z organizacji, nadal wyrażają się bardzo negatywnie o przełożonym, marce i ser-
wisie przez nią świadczonym.

Nieco inaczej kształtują się zachowania organizacyjne w kulturach dramatycznych. 
Wyniki badań Stawiarskiej-Lietzau i Łużniak-Piechy (2015) wskazują na silniejsze działanie 
pierwszego z mechanizmów – wspieranie marki wyłącznie przez wypełnianie obowiązków 
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zawodowych. Uczestnicy kultury dramatycznej ograniczają swoją aktywność do wymagań 
formalnych, a wręcz relacjonują rodzaj sabotowania pracy przełożonego, lekceważenie go 
i nie dostarczanie mu informacji, jeśli nie są one obwarowane kontraktem. Działania pod-
władnych polegają na opóźnionym reagowaniu na korespondencję elektroniczną od prze-
łożonego, wypowiadaniu negatywnych opinii o nim i o jego działaniach. Zespół, w którym 
zdiagnozowano kulturę dramatyczną, również składa się z wysokiej klasy ekspertów, potra-
fią oni zatem prowadzić skuteczne działania zawodowe bez ścisłego nadzoru i wsparcia me-
rytorycznego ze strony menadżera. Stąd zespół nie skupia się na gwałtownym poszukiwaniu 
możliwości odejścia z organizacji, działa dość skutecznie, natomiast całkowicie ogranicza 
wspieranie menadżera i wykonuje tylko obowiązki opisane w kontrakcie. Każda dodatkowa 
działalność, ekspertyza, konsultacja, którą badani eksperci w organizacji w innych okolicz-
nościach świadczą nieodpłatnie, jako wsparcie strategii organizacji, w opisywanym tu ze-
spole, musi zostać dodatkowo wynagrodzona, jeśli o pomoc zwróci się menadżer kreujący 
kulturę dramatyczną. 

Podsumowanie

Badania nad przewagą funkcjonalności stylu transformacyjnego, wspieranego przez 
działania transakcyjne nad „czystym” stylem transakcyjnym przynoszą dość optymistyczne 
i ważne dla funkcjonowania strategii employer branding wyniki. Jawność procedur, part-
nerska komunikacja i pełnienie przez menadżera funkcji inspiratora stanowczo wspierają 
dojrzewanie ambasadorów marki wśród pracowników. Nic dziwnego zatem, że działania 
takie są bardzo dobrze widziane i wspierane przez władze organizacji. Niezwykle istotnym 
zagadnieniem jest jednak uważne przyglądanie się zachowaniom organizacyjnym pracow-
ników i badanie kultury organizacyjnej oraz uruchamianych w niej mechanizmów psycho-
logicznych. Oto bowiem menadżerowie o rysach psychopatycznych – mistrzowie kreowania 
dobrego wrażenia – mogą wytworzyć styl pozornie transformacyjny, w rzeczywistości prze-
sadnie transakcyjny, w dodatku oparty na transakcjach nieuczciwych, w których liczy się 
osobisty zysk menadżera, a „przegrywa” pracownik, firma i marka. Stąd gwałtowne próby 
odejścia specjalistów z organizacji i brak lojalności wobec firmy i marki, przejawiający się 
kreowaniem negatywnej opinii o niej nawet po ustaniu współpracy. Menadżerowie w kul-
turach dramatycznych mają podobnie destrukcyjny wpływ na strategię employer branding, 
przy czym ich działanie nie tyle zniechęca podwładnych do pracy na rzecz organizacji, co 
raczej wypacza jej obraz, powoduje, iż pracownicy nie wspierają i nie szanują marki repre-
zentowanej przez przełożonego o histrionicznym rysie zachowania. Nie jest naszym zamia-
rem wskazywanie, który z opisanych sposobów działania menadżerów patologicznych jest 
gorszy. Oba są jednakowo szkodliwe dla marki, organizacji i jakości relacji wewnątrz i na 
zewnątrz organizacji. Jest natomiast naszym celem wyczulenie osób odpowiedzialnych za 
diagnozę kultury organizacyjnej na zachowania członków organizacji, świadczące o tym, 
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iż ich „błyskotliwy i pełen potencjału” współpracownik „zarządza wrażeniami”, tworząc 
patologiczny styl działania i szkodząc organizacji. 
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The Style of Management and Efficacy of the Strategy of Employer 
Branding. Transformational, Transactional and Pathological Managers

Summary

In their study, the authors presented the psychological mechanisms responsible for the process 
of activation by the manager of organisational behaviours supporting the positive image of the brand 
among members of the organisation or behaviours destroying that image. At the beginning, they re-
ferred to the concept of Morhart, Herzog and Tomczak (2009), describing the mechanisms of creating 
the transactional and transformational style of management as well as the impact of a given style of 
management on strengthening or weakening of the image of the brand seen by subordinates. Their 
surveys indicate that transactional managers most often use the influence tools focused on obedience 
enforcement, what leads to decline of identification with the organisation and the professional role 
played in the organisation, intensification of intents to look for a new job among subordinates, and to 
weakening of the image of employer branding. Quite differently act transformational leaders – they 
exert impact on subordinates through supporting the process of internalisation of common objectives 
and the system of organisation’s values, what leads to decline of the intent to change the employer 
and to reinforcement of identification with the organisation and one’s professional role as well as to 
reinforcement of the positive picture of the employer in employees’ eyes.

Key words: employer branding, transformational management, transactional management, psycho-
pathic corporate culture, dramatic corporate culture, organisational behaviours.
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