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Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej 
jest możliwe?

W wielu krajach liderzy biznesu bywają jednocześnie autorytetami mo-
ralnymi dla innych, przede wszystkim dla młodych ludzi zainteresowanych 
podjęciem własnej aktywności gospodarczej. W Polsce, pytani o to studenci 
zwykle nie potrafi ą wskazać żadnej osoby z kręgu liderów biznesu, która 
mogłaby pełnić rolę autorytetu moralnego. Czy zatem przedsiębiorca, mene-
dżer, może być autorytetem moralnym? I czy organizacja gospodarcza może 
działać w sposób odpowiedzialny, nie zaniedbując swych powinności eko-
nomicznych? 

Powstają tu dwa istotne pytania. Po pierwsze, czy przywództwo etyczne 
w działalności gospodarczej jest możliwe? A po drugie, czy takie przywódz-
two jest w ogóle konieczne? I o jaki typ przywództwa może chodzić? To 
pierwsze pytanie, dotyczące możliwości etycznego przywództwa, powinno 
się analizować przynajmniej na dwóch poziomach. Pierwszy poziom doty-
czy relacji pomiędzy przedsiębiorcą lub menedżerem, kierownikiem, a pra-
cownikami. Chodzi o wpływ wywierany na pracowników. Patrząc na to za-
gadnienie np. w kontekście lojalności pracownika wobec organizacji, można 
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analizować stosowane w praktyce gospodarczej sposoby uzgadniania norm 
organizacji z wartościami indywidualnymi lub też ich narzucania i egzekwo-
wania. Czy istnieje zatem możliwość etycznego wpływu na pracowników? 
Drugi poziom dotyczy relacji pomiędzy przedsiębiorcą a zewnętrznymi gru-
pami interesariuszy. Istotne kwestie w tym obszarze to m.in. edukacja konsu-
mentów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zakres podawanej informacji 
o produkcie, przejrzystość w obszarze ustalania ceny, jak również problema-
tyka „godziwego zysku”. 

Drugie pytanie, dotyczące konieczności odpowiedzialnego, etycznego 
przywództwa w działaniu przedsiębiorstwa, również może być analizowane 
na wielu poziomach. Istotna kwestia dotyczy z pewnością potrzeby proak-
tywnego angażowania się przedsiębiorstwa, zarządu, liderów, w rozwiązy-
wanie istotnych problemów społecznych w sposób ekonomicznie efektywny 
i skuteczny, także z wykorzystaniem dostarczanych produktów i usług. Cho-
dzi więc o to, czy uwzględnianie społecznego i środowiskowego wpływu 
działalności przedsiębiorstwa jest koniecznym elementem osiągania efek-
tywności ekonomicznej. Jak uważa się np. w ramach koncepcji tzw. drapież-
nego kapitalizmu, takie zaangażowanie jest nie tylko niepotrzebne, ale wręcz 
szkodliwe. Z kolei zwolennicy odpowiedzialnego kapitalizmu, maksymali-
zowanie pozytywnych efektów społecznych uważają za ważną i nawet ko-
nieczną część każdej działalności gospodarczej.

W niniejszym opracowaniu nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na 
wszystkie te pytania. Naszym zamierzeniem jest raczej przedyskutowa-
nie niektórych z nich, co prowadzić może do wzbudzenia szerszej refl eksji 
etycznej i w efekcie postawienia kolejnych pytań. Zważywszy jednak na to, 
że tematyka przywództwa jest jednym z najczęściej poruszanych i pewnie 
jednym z najistotniejszych zagadnień w teorii i praktyce zarządzania, nale-
ży zachęcać do rozwijania i analizowania etycznych aspektów przywództwa 
w biznesie, a także biznesowych aspektów przywództwa etycznego. 

Infrastruktura etyczna i wrażliwość moralna

Zastanawiając się nad pytaniem o możliwość przywództwa etycznego 
w działalności gospodarczej, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że 
każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w szerszym kontekście prawnym, kul-
turowym. Szczególnie w Polsce, która doświadczyła wielu nieprawidło-
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wości w trakcie procesu transformacji gospodarczej, kontekst ten był czę-
sto – i ciągle pozostaje, choć w mniejszym zakresie – wielkim wyzwaniem 
dla przedsiębiorców. Szeroko omawiano w środowisku biznesowym wiele 
takich kazusów, gdy np. sztuczne podtrzymywanie pozycji monopolistycz-
nej wybranego przedsiębiorstwa, uniemożliwiało uczciwe konkurowanie 
innych podmiotów gospodarczych na rynku, które podejmowały w efekcie 
nieetyczne działania, by przeżyć, utrzymać miejsca pracy i szanse rozwo-
ju. Często lider takiego przedsiębiorstwa był nawet zachęcany przez swoich 
pracowników, czy podległą kadrę menedżerską, do działań nieetycznych, 
podejmowanych w pełni świadomie. W dłuższym okresie taki lider był na-
gradzany przez swoich współpracowników, czy akcjonariuszy, za odpowie-
dzialne prowadzenie fi rmy – odpowiedzialne wobec pracowników, a także 
wobec klientów, czy partnerów. Podkreślano, że nakłanianie ludzi do aktów 
heroizmu moralnego w sytuacji, gdy mamy tak bardzo nieuporządkowany 
jeszcze rynek, wcale nie jest społecznie pożądane. A. Dylus zwraca uwagę, 
że działanie w imię maksymalizmu moralnego w sytuacji skorumpowanych 
struktur gospodarczych jest niepotrzebnym trwonieniem cennego kapitału 
ludzkiego [Dylus 1997: 53]. 

W wielu takich przypadkach, szczególnie tam, gdzie pojawia się konfl ikt 
wartości, teoretyczna analiza z zakresu etyki biznesu nie jest jednoznaczna. 
Jak pisze J. Filek: „Etyka biznesu pragnie służyć tym, którzy przystępują 
do działalności gospodarczej z pewnym zestawem wartości etycznych, a ze 
względu na liczne niesprzyjające okoliczności lub na złożoność procesu 
gospodarczego o nich zapominają lub opacznie czy jednostronnie je inter-
pretują” [Filek 2002: 205]. Jednocześnie też podkreśla, że jednym z zadań 
etyki biznesu jest odkrywanie typowych dla poszczególnych obszarów dzia-
łalności gospodarczej rodzajów pokus oraz eliminowanie ich tam, gdzie to 
jest możliwe. Można byłoby jednak dodać, że oprócz typowych pokus, gdy 
menedżer chce uzyskać coś dla siebie, co wymaga odstępstwa od deklaro-
wanych zasad, coraz więcej istnieje takich pokus, gdy rezygnuje się z zasad, 
by uzyskać coś dla całej fi rmy. Czy tego typu pokusy mogą i powinny być 
eliminowane? Oczywiście każdy etyk biznesu powie że tak, ale w praktyce 
jest to niezwykle trudne, gdyż nie dotyczy to jednej fi rmy, lecz całego rynku, 
czy branży i wymaga rozwiązań systemowych. Takie rozwiązania o charak-
terze instytucjonalnym są jednak trudne do wprowadzania i czasochłonne, 
nie mówiąc o tym, że administracja publiczna, odpowiedzialna przynajmniej 
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za tworzenie warunków i zachęt do uczciwej konkurencji, zwykle nie jest 
wystarczająco efektywna. 

Przywództwo etyczne można analizować przynajmniej w dwóch wymia-
rach: wewnętrznym i zewnętrznym. Ten pierwszy dotyczy relacji pomiędzy 
liderem a pracownikami. Jak słusznie zwraca uwagę A. Lewicka-Strzałe-
cka, etyczne zachowanie kierownictwa w danej fi rmie ma istotny wpływ na 
etyczność decyzji podejmowanych przez wszystkich pracowników [Lewi-
cka-Strzałecka 1999: 198]. Menedżerowie przekazują pracownikom stan-
dardy etyczne najlepiej wtedy, gdy ich codzienne zachowanie jest spójne 
z deklarowanymi wartościami, stanowiąc w ten sposób wzór pożądanego 
zachowania. Ale to jednak nie wystarcza. Lewicka-Strzałecka podkreśla, że 
przykład idący z góry, a także rozwiązania instytucjonalne na poziomie da-
nej fi rmy, takie jak kodeks etyczny, to jeszcze za mało. Potrzebna jest cało-
ściowa infrastruktura etyczna w postaci programu etycznego, który przede 
wszystkim uwrażliwia na etyczny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
pobudza do refl eksji nad jego celami i sposobami realizacji tych celów. Taki 
program powinien być opracowany specjalnie dla danego przedsiębiorstwa, 
inicjowany przez kierownictwo, ale ze znaczącym udziałem wszystkich pra-
cowników w procesie tworzenia i wdrażania. 

Budowanie etycznej infrastruktury w przedsiębiorstwie musi się opierać 
na przejrzystym i spójnym systemie wartości, zasadach, procedurach postę-
powania, sposobach oceny, ustalaniu jasnych oczekiwań, norm w stosunku 
do wszystkich pracowników. Ale czy efektywność programu etycznego nie 
zależy jednak przede wszystkim od wyraźnego przywództwa w tym obsza-
rze? Czy osobowość lidera, prezesa bądź właściciela fi rmy, styl przywódz-
twa odgrywają jakąś istotną rolę? Mówi się przecież o różnych stylach przy-
wództwa najbardziej skutecznych w różnych etapach rozwoju organizacji. 
Czy przywództwo, którego ważną cechą – choć czasem pomijaną – jest wy-
miar etyczny, ma wpływ na powodzenie danej fi rmy? 

Z wieloletnich badań, które przeprowadzili Collins i Porras na grupie 
„wizjonerskich organizacji”, wynika, że to nie jakieś indywidualne cechy 
przywódcy decydują o powodzeniu, lecz konsekwentnie realizowane nad-
rzędne wartości, które określają długofalowy sposób funkcjonowania na 
rynku [Collins, Porras 2003: 52]. To jasne więc, że przywództwo etyczne 
jest możliwe. Przywódcy wywierają wpływ na sposób działania innych pra-
cowników i całego przedsiębiorstwa, ale istotnym pytaniem pozostaje okre-
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ślenie jak sprawić, by ten wpływ, szczególnie w wymiarze etycznym, był jak 
najbardziej pozytywny.

Przywództwo to przede wszystkim odpowiedzialność. W teorii zarządza-
nia mówi się o tym, że bycie dobrym menedżerem i bycie przywódcą to 
nie to samo. Jak pisze Griffi n: „Organizacje, by skutecznie funkcjonować, 
potrzebują zarówno zarządzania, jak i przywództwa. Przywództwo jest nie-
zbędnym warunkiem umożliwiającym zmiany, a zarządzanie jest niezbęd-
nym środkiem uzyskiwania systematycznych wyników” [Griffi n 2001: 492]. 
Menedżer to ktoś, kto może być pozbawiony wysokiej inteligencji moralnej, 
lecz mający za to silną inteligencję emocjonalną. Dzięki temu potrafi  wy-
wierać wpływ na innych. W Polsce często mówi się, że menedżer to ktoś 
zaradny, cwany, bystry, dobrze poinformowany, wpływowy, że ważny dla 
niego przede wszystkim jest stopień osiągania postawionych celów, a nie-
koniecznie sposób ich osiągania. Dlatego, szczególnie w ostatnich latach, 
menedżerowie są szkoleni w zakresie inteligencji emocjonalnej. Jest to dla 
nich jednak sposób nie tylko na zostanie dobrym menedżerem, ale również 
przywódcą, w praktyce bowiem rozróżnienie tych dwóch ról pomija się. 

Ale czy rozwój inteligencji emocjonalnej nie wspartej wrażliwością moralną 
nie jest ryzykowny? Inteligencja emocjonalna bez wrażliwości moralnej często 
skutkuje sprawnością w zarządzaniu, ale i w manipulowaniu ludźmi. A może 
przywództwo etyczne to też forma indoktrynacji i manipulacji? W jaki sposób 
etyczny lider powinien wpływać na swoich podwładnych? Jak tworzyć w fi r-
mie atmosferę, która wspiera etyczne działania? Czy więc etyczne przywódz-
two jest usprawnieniem profesjonalnego zarządzania czy też przeszkodą? Czy 
formowanie wrażliwości moralnej swoich podwładnych nie jest posuwaniem 
się za daleko? Czy w ogóle można narzucać normy moralne innym ludziom? 

Wrażliwość moralną zwykle rozumie się w zarządzaniu jako umiejętność 
odróżniania zachowań, które nas samych i organizację rozwijają, dają sa-
tysfakcję i radość, od zachowań, przez które krzywdzimy siebie czy innych 
ludzi w wymiarze krótko- lub długoterminowym. Może więc uzasadnione 
jest tylko poszukiwanie efektywnych sposobów na to, by uzgadniać normy 
organizacji z wartościami indywidualnymi? Znane są przykłady, gdy rozwi-
nięta wrażliwość moralna wśród menedżerów średniego szczebla stawała się 
przeszkodą w realizowaniu nie swoich, tzn. wyznaczonych przez naczelne 
kierownictwo celów. Czy zwykli pracownicy powinni być zatem moralnie 
wrażliwi, czy tylko liderzy? 
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Lojalność i wzajemne zaufanie

Przywództwo etyczne oparte jest na budowaniu relacji, których podstawą 
jest przede wszystkim zaufanie, lojalność. W relacjach międzyludzkich zazwy-
czaj oczekujemy od innych lojalności, np. w zakresie dochowania tajemnicy. 
Czy lojalność jest jednak w ogóle możliwa? Jak zachować się wtedy, gdy prze-
konujemy się o braku lojalności wśród tych, którym zaufaliśmy, bądź którzy 
sami nas o swojej lojalności zapewniali? Lojalność w naturalny sposób wiąże 
się z wzajemnością. Lojalni potrafi my być tylko wobec tych, którzy są wobec 
nas lojalni. Z wiarą w lojalność jest pewnie tak jak z wizerunkiem, buduje się 
długo a stracić można w jednej chwili. Wystarczy, że raz nas ktoś zawiedzie 
i już nie jesteśmy w stanie później uwierzyć w zapewnienia o lojalności. 

W życiu korporacyjnym z lojalnością jest pewnie znacznie trudniej niż 
w życiu codziennym. Bo oprócz lojalności pomiędzy indywidualnymi ludź-
mi, współpracownikami, pojawia się jeszcze lojalność w relacji pomiędzy 
pracownikiem a kierownictwem, całą fi rmą i interesariuszami zewnętrzny-
mi. W każdej fi rmie liderzy chcieliby oczekiwać lojalności od wszystkich 
pracowników. Choćby dlatego, że wiele badań dowodzi przecież, że lo-
jalność pracowników wobec fi rmy jest niezbędnym warunkiem lojalności 
klientów. Czy można sobie w ogóle wyobrazić fi rmę, w której pracownicy 
nie są lojalni? Lojalność to przecież w tym kontekście uczciwość, wypełnia-
nie powierzonych zadań z najwyższą starannością. W dodatku lojalność to 
w zasadzie obowiązek pracownika, dotyczący dbania o szeroko rozumiany 
interes pracodawcy, o dobro fi rmy, jej wizerunek, majątek trwały i wartość 
niematerialną. Jedynym chyba uzasadnieniem braku lojalności ze strony 
pracownika jest sytuacja, gdy pracownik jest świadomy nieetycznego po-
stępowania przełożonych, czy też szkód jakie mogą ponieść klienci korzy-
stający z produktów fi rmy. Można więc przypuszczać, że silne przywództwo 
etyczne, uniemożliwiające naganne zachowania kadry kierowniczej, czy też 
oszukiwanie klientów, powinno wzmacniać lojalność pracowników. 

Jeżeli menedżerowie nie mają zaufania do lojalności pracowników, to 
mogą spodziewać się, że pracownicy będą przedkładać swój prywatny inte-
res nad interes fi rmy, albo nawet wypełniać swoje obowiązki w taki sposób, 
żeby fi rmie zaszkodzić. Zatrudnienie pracownika musi opierać się na wierze 
w jego lojalność. A z kolei, ze strony pracownika, podjęcie zatrudnienia to 
podjęcie zobowiązania do lojalności. W ten sposób lojalność staje się naj-
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ważniejszym elementem budowania odpowiedzialnych relacji pomiędzy fi r-
mą a pracownikiem.

Coraz częściej jednak możemy usłyszeć, że w dzisiejszych czasach nie 
warto być lojalnym wobec pracodawcy. Czasem takie wypowiedzi opiera-
ją się na przekonaniu, że skoro zawsze mamy do czynienia z konfl iktem 
interesów, to – dla zdrowia psychicznego – należy przede wszystkim rea-
lizować swój własny interes. Bo nie sposób, pracując w dowolnej fi rmie, 
być lojalnym jednocześnie i wobec innych pracowników, i przełożonych, 
i wobec właścicieli, i jednocześnie wobec klientów, czy partnerów bizne-
sowych. Rzeczywiście, bardzo trudno jest być lojalnym wobec wszystkich 
interesariuszy fi rmy jednocześnie. Ale to oznacza, że budowanie lojalności 
wśród pracowników jest najważniejszym zadaniem w każdej fi rmie. Bo je-
żeli liderzy tego nie potrafi ą, to z pewnością nie uda się również zbudować 
dobrego przedsiębiorstwa, nawet w czysto ekonomicznym sensie. 

Oczywiście, ważne jest umiejętne wprowadzanie programów lojalnoś-
ciowych dla pracowników, stwarzanie odpowiednich warunków pracy, ade-
kwatnego systemu wynagrodzeń, systemu premiowania, jasno określonych 
reguł awansu, zrozumiałego i realistycznego zakresu obowiązków i wielu 
innych elementów. Ale, czy to wystarczy? Pracownicy muszą mieć poczu-
cie, że w fi rmie obowiązują procedury, które są jasne i sprawiedliwe dla 
wszystkich, że odpowiedzialnie traktuje się wszystkich interesariuszy. Lu-
dzie pracujący w fi rmie chcą być potrzebni, mieć wpływ na budowanie 
wartości fi rmy i mieć wyraźną zwrotną informację na ten temat. Chcą być 
traktowani uczciwie i w taki sam sposób wynagradzani, nie tylko fi nansowo. 
Budowanie klimatu sprzyjającego lojalności pracowników jest więc nie tyl-
ko możliwe ale i potrzebne. 

Przywództwo i etyka

Na temat przywództwa w biznesie napisano wiele książek, zazwyczaj opie-
rających się na przykładach tych osób, które z większym sukcesem niż inni 
rozwinęli swoje przedsiębiorstwa. Dużo mówi się o różnych aspektach przy-
wództwa, o typach przywódców, o modelach i teoriach przywództwa, a także 
o najlepszych sposobach kształtowania zdolności przywódczych, ale stosun-
kowo rzadko w tych analizach pojawia się kwestia przywództwa etycznego. 
Czy dobry przywódca powinien być jednocześnie przywódcą etycznym? Wy-
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dawać by się mogło, że właśnie wśród najbardziej charyzmatycznych przy-
wódców powinniśmy znaleźć tych, dla których wymiar etyczny jest ważny. 
Bolesta-Kukułka zwraca uwagę na różne typy przywódców charyzmatycz-
nych w zależności od tego, na jakim stadium rozwoju emocjonalnego każdy 
z nich się znajduje [Bolesta-Kukułka 2003: 286]. Przywódca narcystyczny, 
często spotykany typ wśród przywódców charyzmatycznych, jest przekona-
ny o swej mądrości i nieomylności, i dlatego opiera się wyłącznie na włas-
nych kryteriach wartościowania w przeświadczeniu o własnej doskonałości. 
Wśród tych, którzy mu się podporządkowują, budzi fascynację swoją odwagą, 
wszechmocnością. Współpracownicy są mu potrzebni wyłącznie do tego, by 
mogli realizować jego wizje i idee, a jeżeli na to się nie godzą, to muszą być 
odsunięci. Czy dla takiego przywódcy etyczne postępowanie jest istotne?

Drugi typ przywódcy charyzmatycznego według Bolesty-Kukułki to 
przywódca zaborczy, który niepodzielnie musi panować nad innymi i często 
wspiera się w tym agresją, a nawet sadyzmem, eliminując wszystkich, którzy 
nie chcą mu się podporządkować, traktując ich jako największych wrogów. 
Taki przywódca działa poprzez zastraszanie, traktując swoich współpracow-
ników przedmiotowo, więc w oczywisty sposób pomija wszelkie dylematy 
moralne. Trzeci typ, opisywany przez Bolestę-Kukułkę to przywódca uwo-
dzicielski, który koncentruje się na wymiarze emocjonalnym i wykorzystuje 
wszystkie dostępne sposoby, by być podziwianym i uwielbianym przez in-
nych. Taki przywódca troszczy się o społeczny odbiór swoich działań, o to 
by podobały się one innym, by wzbudzać entuzjazm, fascynację i zachwyt, 
i wykorzystuje do tego celu wszystkie możliwe sposoby – jest więc mistrzem 
emocjonalnej manipulacji. 

W każdym z tych trzech typów charyzmatycznego przywództwa podsta-
wę stanowi zdolność manipulacji innymi ludźmi. Jeżeli przywództwo po-
tocznie określamy jako skuteczne motywowanie innych ludzi do realizacji 
celów danej organizacji, to zrozumiałe jest, że często pojawia się tu mani-
pulacja, świadoma lub nieświadoma. W literaturze doradczej wiele mówi 
się o potrzebie budowania charyzmy, by efektywnie motywować innych, 
bowiem wpływ intelektualny nie wystarcza. Tyle że ta charyzma, umożli-
wiająca wywieranie wpływu, często – jak widać – opiera się na podtrzymy-
waniu zaburzeń emocjonalnych i na wykorzystywaniu emocji zbiorowych 
do utrzymywania pozycji charyzmatycznego lidera. Niestety, takie postępo-
wanie najczęściej ma niewiele wspólnego z etycznym zachowaniem.
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Często też opisuje się przywództwo w kategoriach zarządzania zmianą or-
ganizacyjną. Konieczność zmiany wynika zazwyczaj z sytuacji zewnętrznej, 
np. gdy następuje fuzja różnych przedsiębiorstw wcześniej konkurujących 
ze sobą, lub gdy sytuacja rynkowa ulega gwałtownej zmianie i potrzebna jest 
znacząca transformacja organizacyjna. W takich przypadkach oczekuje się 
od przywódcy przede wszystkim efektywności i szybkości w dokonywaniu 
zmian, często drastycznych. W dodatku, tempo zmian jest obecnie tak szyb-
kie w wielu obszarach rynku, że podstawą zarządzania staje się ciągłe do-
stosowywanie systemów organizacyjnych, relacji pracowniczych, procesów, 
kompetencji do sytuacji permanentnej zmiany. Jak w takich warunkach moż-
na łączyć skuteczne przywództwo z uwzględnianiem wymiaru etycznego? 

Dylematy dotyczące etycznego przywództwa w dużej mierze wynikają 
z tradycyjnego podejścia do zarządzania, opierającego się na wyobrażeniu 
o stabilnej strukturze hierarchicznej i wybitnej osobowości, znajdującej się 
na czele. Współcześnie jednak coraz częściej podkreśla się, że przywództwo 
ma charakter sytuacyjny i może być różnie realizowane w różnych obsza-
rach zarządzania i różnych sytuacjach rynkowych. Przywództwo może też 
mieć charakter zbiorowy, gdyż w miejsce jednego wyraźnego przywódcy 
pojawia się w niektórych fi rmach grupa przywódców, często o różnych za-
daniach i kompetencjach. 

W tym kontekście wykorzystuje się np. teorie psychologiczne, w których 
zwraca się uwagę na różne aspekty osobowości czy też różne predyspozycje, 
nastawienia, szczególnie istotne w procesie edukacji. H. Gardner wymienia 
pięć „stanów umysłu”: syntetyzujący, zdyscyplinowany, twórczy, umysł po-
szanowania i umysł etyczny [Gardner 2007]. W trakcie edukacji powinien 
być rozwijany każdy z tych stanów umysłu, każdy aspekt funkcjonowania 
w świecie. Ktoś z dobrze rozwiniętym umysłem syntetyzującym potrafi  
opracowywać całościowe strategie, wyznaczać cele obejmujące wiele ob-
szarów jednocześnie. Lider o umyśle zdyscyplinowanym świetnie nadaje 
się do tworzenia struktur organizacyjnych, monitorowania ich efektywności. 
Potrzebny jest też w każdej organizacji lider kreatywny, ten, który propo-
nuje nowe rozwiązania – to umysł twórczy. W codziennej praktyce z kolei 
potrzebna jest też taka osoba, która posiada umysł poszanowania dla innych. 
Niezbędne jest też, zdaniem Gardnera, rozwijanie umysłu etycznego, gdyż 
w każdej organizacji powinien być ktoś odpowiedzialny za określanie, wy-
tyczanie standardów i norm postępowania, czyli lider etyczny. Przy takim 
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ujęciu, które w literaturze doradczej określa się czasem jako „pięć wierz-
chołków przywództwa”, można zarówno oczekiwać, że prawdziwy przy-
wódca będzie w różnym stopniu posiadał wszystkie te umiejętności, stosując 
je z odpowiednim natężeniem w odpowiednich sytuacjach, ale można też 
oczekiwać, że grupa przywódców będzie najbardziej efektywna, jeżeli każ-
dy z członków takiej grupy będzie miał na najwyższym poziomie rozwinięty 
w sobie przynajmniej jeden z tych stanów umysłu, zapewniając komplemen-
tarność w wywieraniu wpływu przez grupę. 

Można też sugerować, że na pewnych etapach rozwoju organizacji jest 
bardziej potrzebny pewien typ podejścia, a na innych etapach – inny. Takie 
komplementarne podejście jest też użyteczne, gdy spojrzymy na różne ob-
szary zarządzania. Inne predyspozycje potrzebne są, gdy fi rma tworzy np. 
nowe struktury sprzedaży (umysł zdyscyplinowany), a inne, gdy wdraża 
programy motywujące dla sprzedawców, np. w obszarze zarządzania róż-
norodnością (umysł poszanowania). Ale zarówno w jednym obszarze, jak 
i w drugim potrzebne jest precyzyjne określenie standardów postępowania, 
np. wobec odbiorców, czy konsumentów (umysł etyczny). Ciekawe też, że 
Gardner rozumie umysł etyczny jako poczucie odpowiedzialności wobec 
wszystkich interesariuszy. Jest to więc koncepcja bardziej realistyczna niż 
tradycyjne podejście do przywództwa, lepiej dopasowana do systemu za-
rządzania zmianą i do szerszego kontekstu, w którym funkcjonuje obecnie 
każde przedsiębiorstwo.

Paradygmaty przywództwa

Badania dotyczące przywództwa stały się w ostatnich latach jeszcze 
bardziej istotne, szczególnie w kontekście określenia adekwatnego modelu 
przywództwa z punktu widzenia podstawowych parametrów efektywności 
organizacyjnej. Zamiast skupiać się wyłącznie na opisywaniu istniejących 
typów przywództwa, zaczyna się poszukiwać najlepszych modeli przywódz-
twa. W czasach gdy liczy się etyczność i odpowiedzialność przedsiębior-
stwa, zaufanie ze strony pracowników i klientów, gdy coraz ważniejsze jest 
spełnianie rosnących oczekiwań różnych grup interesariuszy, gdy istotny 
jest sposób prowadzenia biznesu, a nie tylko efekty fi nansowe, także ocze-
kiwania wobec przywódców są znacznie wyższe. Jak pisze znany konsultant 
biznesowy Chris Laszlo zjawisko zrównoważonego rozwoju zmienia model 
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biznesowy i stawia przedsiębiorstwa oraz ich liderów w całkowicie nowej 
roli, w której muszą uwzględniać odpowiedzialność społeczną i środowisko-
wą. Zdaniem tego autora „jednostka sumienia nie obejmuje już jednej fi rmy 
czy jednego kraju, lecz całą Ziemię” [Laszlo 2008: 53]. 

Przejrzystą klasyfi kację paradygmatów przywództwa przedstawiła ostat-
nio G.C. Avery, która na Uniwersytecie Macquarie w Sydney prowadzi In-
stitute for Sustainable Leadership [Avery 2009: 36–57] [Jing; Avery 2008]. 
Zwraca ona uwagę na funkcjonujące w literaturze zarządczej i doradczej 
różne paradygmaty przywództwa: klasyczny, transakcyjny, wizjonerski, 
a szczególnie na nowy, wyłaniający się paradygmat przywództwa partycy-
pacyjnego, współprzywództwa (autorka używa terminu „przywództwo or-
ganiczne”), który odgrywa coraz większą rolę. Wprawdzie nie analizuje ona 
tych paradygmatów pod kątem zasad etyki w ramach przywództwa, ale łatwo 
jest jej analizy o taki wymiar poszerzyć. Jednocześnie warto podkreślić, że 
paradygmaty te mogą być stosowane komplementarnie w ramach tej samej 
organizacji. Autorka, analizując np. fi rmę Swatch, pisze tak: „dział marketin-
gu jest praktycznie organiczny i pozbawiony przywódców, dział produkcji 
jest transakcyjny i podporządkowany systemom, zaś przedsiębiorstwo jako 
całość można traktować jako produkt wizjonerskiego przywódcy wykorzy-
stującego czasem elementy przywództwa klasycznego” [Avery 2009: 51].

Klasyczny paradygmat przywództwa to ten najbardziej znany, opisywany 
od czasów historycznych, dotyczący wywierania wpływu poprzez dominację 
i władzę absolutną. Taki przywódca potrafi  wprawdzie wzbudzać też szacu-
nek, niemniej jego pozycja opiera się na podporządkowaniu sobie członków 
pewnej grupy, np. pracowników danego przedsiębiorstwa. Ci, którym udaje 
się w pełni podporządkować, zdobywają nagrody bądź przynajmniej unikają 
kary. Przywódca odgrywa dominującą rolę i ponosi też pełną odpowiedzial-
ność, podwładni mają za zadanie jedynie wykonywać polecenia, podporząd-
kowując się w pełni kontroli lidera.

Klasyczne przywództwo opiera się zatem na dominacji, wykorzystując 
różne dostępne instrumenty manipulacji. Przywódcą może być wybitna jed-
nostka, z racji urodzenia, własności kapitału, pozycji politycznej lub gospo-
darczej, ale może być też grupa osób, np. rodzina właściciela czy główne-
go udziałowca fi rmy. Przywództwo klasyczne napotyka na wiele trudności 
w sytuacjach, gdy z różnych powodów przywódca ustępuje ze swojego sta-
nowiska lub gdy fi rma rozrasta się na tyle, że wyraźna dominacja nie jest już 
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możliwa. Ale też dostosowywanie się do sytuacji zmiany jest stosunkowo 
proste, bo wystarczy tylko autorytarna decyzja lidera i cały zespół musi się 
dostosować.

Można dodać, że metaforą najczęściej używaną w opisie przywództwa 
klasycznego jest organizacja wojskowa. To dowódca wydaje komendy, 
a podwładni mają się jedynie zastosować, wszelkie zachowania wynikające 
z indywidualnej oceny sytuacji są nieuprawnione. Dlatego w paradygmacie 
klasycznym etyczny wymiar działalności jest uzależniony od indywidual-
nych cech samego przywódcy. Bywają w wojsku dowódcy, którzy mają wy-
raźną „busolę moralną” i starają się rządzić w zgodzie z zasadami indywidu-
alnej etyki. Ale trzeba też przyznać, że jest to stosunkowo rzadkie i dotyczy 
bardzo wąsko rozumianej etyki, podporządkowanej w pełni interesowi całej 
organizacji, tak jak postrzega tę organizację lider. W takich organizacjach 
zwykle nie ma kodeksów etycznych, nie mówiąc już o całościowych pro-
gramach etycznych, a nawet jeżeli się pojawiają, to mają wyraźny charakter 
formalny, dotycząc głównie zasad posłuszeństwa pracowników wobec decy-
zji przywódców i ewentualnie zakresu nagród i kar. 

Drugi paradygmat według Avery to przywództwo transakcyjne. Popular-
nie określa się ten typ przywództwa jako „coś za coś”, czyli jest to pro-
ces poszukiwania wzajemnych interesów, korzyści, ale także zaspokajania 
swoich potrzeb zgodnie z umiejętnościami czy predyspozycjami. Przywódca 
funkcjonujący w ramach takiego paradygmatu osiąga swoje cele i jednocześ-
nie może przysłużyć się indywidualnym interesom lub potrzebom swoich 
podwładnych, współpracowników. Zwykle nie jest to typ przywódcy chary-
zmatycznego, jest nastawiony raczej na cele krótkoterminowe, może nawet 
nie posiadać żadnych dalekosiężnych wizji, gdyż koncentruje się na odpo-
wiednim wywieraniu wpływu na innych poprzez wynegocjowane, ustalone 
wzajemne oczekiwania. Przywództwo transakcyjne często opiera się na wie-
dzy lub jakiś szczególnych predyspozycjach lidera w zakresie motywowania 
innych, „dogadywania się” z podwładnymi, pracownikami czy też członka-
mi zespołu. Kontrola jest jednak zdecydowanie w rękach przywódcy, który 
ponosi odpowiedzialność za całość. Organizacje zarządzane według tego 
paradygmatu przywództwa są zwykle powolniejsze w dokonywaniu zmian, 
innowacji, gdyż lider musi każdorazowo negocjować dopuszczalne zmiany.

Można przedstawić ten typ przywództwa w postaci metafory dyrygenta 
i orkiestry. Wzajemne dogadywanie się z członkami orkiestry, docieranie się, 
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jest zwykle trudnym procesem. Dyrygent musi umieć słuchać i dostrzegać 
potrzeby i umiejętności swoich współpracowników, odpowiednio ich moty-
wować, a jednocześnie być dla nich wzorem, mieć łatwość nawiązywania 
osobistych kontaktów z każdym. Ale jednocześnie członkowie orkiestry są 
tylko „trybikami w maszynie”, ich zasób umiejętności i samodzielności – 
choć istotny – nie powinien być zbyt duży, a wpływ na podejmowane decy-
zje jest nawet bardzo mały, chociaż decyzje podejmowane przez przywódcę 
są konsultowane, uzgadniane. Czasem ten typ przywództwa ma charakter 
paternalistyczny i lider spełnia funkcję „dobrego ojca w rodzinie”, ale może 
być to też przywódca typu zręcznego gracza, rozgrywającego w zaciszu ga-
binetów, rozdzielającego w sposób mało przejrzysty dla otoczenia nagrody 
i awanse. Bolesta-Kukułka opisuje ten ostatni typ przywódcy jako makiawe-
listyczny [Bolesta-Kukułka 2003: 288]. 

W tym ostatnim przypadku przywództwo transakcyjne jest formą utrzy-
mywania pracowników w swoistym „szachu”, w niekończącym się procesie 
rozgrywek personalnych. W takich fi rmach nie można więc mówić o istotnej 
roli odgrywanej przez standardy etyki. Ale jednak najczęściej przywództwo 
transakcyjne jest oparte na budowaniu przejrzystych zasad, również w zakre-
sie etyki. Ważną cechą jest umiejętność postępowania z ludźmi, trzymanie 
się tych wynegocjowanych zasad, konsekwencja i przejrzystość w działaniu, 
także uczciwość i sprawiedliwość w traktowaniu innych. Tego typu przed-
siębiorstwa najczęściej mają precyzyjnie określone i realizowane zestawy 
wartości korporacyjnych, znacznie rzadziej szczegółowe kodeksy etyczne. 
Ale jeżeli już są kodeksy, to ich treść jest konsultowana z pracownikami, 
mocno osadzona w wartościach korporacyjnych i dotycząca przede wszyst-
kim zasad wzajemnego postępowania. W sytuacjach pojawiania się jakich-
kolwiek wątpliwości, rozstrzyga je przywódca, chociaż wcześniej zasięga 
opinii różnych stron. 

Trzeci paradygmat opisywany przez Avery to przywództwo wizjonerskie. 
To często opisywany typ przywódcy, szczególnie w ostatnich latach, bo-
wiem przyjmuje się, że w warunkach niestabilnego, szybko zmieniającego 
się rynku, przywódca wizjoner potrafi  skutecznie pozyskać pracowników do 
rozwoju, wprowadzania innowacyjnych zmian, motywując ich do realizacji 
przedstawianej wizji. To przywództwo może mieć wiele odmian, zarówno 
patologicznych, opisywanych wcześniej jako przywództwo charyzmatyczne 
oparte na manipulacji emocjonalnej, jak i transformacyjnych, gdy wspólny 
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wysiłek wszystkich uczestników potrafi  doprowadzić do istotnej i korzystnej 
zmiany. W swej podstawowej wersji przywództwo wizjonerskie opiera się 
na zindywidualizowanym podejściu do członków organizacji, którzy z kolei 
wnoszą swój własny wkład w wypracowywanie i realizację wizji. Istotnym 
warunkiem jest tu umiejętność inspirowania, emocjonalnego ale jednocześ-
nie odpowiedzialnego angażowania podwładnych, a także innych, często ze-
wnętrznych interesariuszy. Przywództwo wizjonerskie powinno prowadzić 
do zjednoczenia całej organizacji wokół jednej, inspirującej, podzielanej 
przez wszystkich wizji. 

Dobrą metaforą przywództwa wizjonerskiego jest pochód, gdy przy-
wódca ze sztandarem maszeruje na czele, a za nim, a właściwie wspólnie 
z nim, idą inni, którzy podzielają te same poglądy, marzenia, idee, pragnie-
nia. Wizjonerska organizacja to nie jest miejsce pracy dla każdego, lecz tyl-
ko dla tych, którym odpowiada podstawowa fi lozofi a fi rmy i którzy potrafi ą 
się dostosować do panujących w niej standardów postępowania. Ci, którzy 
nie podzielają wizji, powinni odejść z organizacji. Można przypuszczać, że 
wartości moralne, które uzasadniają wypracowaną wizję, muszą być po-
dzielane przez wszystkich, którzy decydują się w tym pochodzie uczest-
niczyć, bo przecież nie idzie się na manifestację, jeżeli głoszone (i pisane 
na sztandarach) wartości nie są odzwierciedleniem autentycznych pragnień 
i poglądów, oczywiście przy założeniu, że istnieje swoboda demonstrowa-
nia swoich poglądów, czyli w tym wypadku – podejmowania pracy z danym 
przywódcą. 

W tym paradygmacie pracownicy odgrywają istotną rolę, sukces całej 
grupy jest możliwy pod warunkiem dobrej współpracy. Dlatego często w ta-
kich fi rmach prowadzi się szeroko pomyślane szkolenia etyczne, uzgadnia-
nie wartości, a w tych procesach zwykle uczestniczy lider, który wpływa 
wyraźnie na kierunek działań. Zwykle też kodeks etyczny jest w bardzo du-
żym stopniu zintegrowany z poszczególnymi obszarami zarządzania, doty-
cząc też np. relacji z innymi interesariuszami, określa się pożądane zmiany 
w otoczeniu, wpływ jaki fi rma powinna wywierać na te zmiany, czy nawet 
wzmacnia się przeświadczenie, że to fi rma jest głównym motorem pożąda-
nej zmiany społecznej. 

Ostatni paradygmat to przywództwo organiczne, które ma przede wszyst-
kim charakter przywództwa zbiorowego, współprzywództwa. Ta koncepcja, 
która wyłania się dopiero w ostatnich latach jest w dużym stopniu efektem 
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zmian w strukturach organizacyjnych fi rm, rezygnowaniu ze struktur hie-
rarchicznych na rzecz płaskich, rozproszonych, sieciowych. W tego typu 
przedsiębiorstwach powstają zespoły do realizacji pewnych określonych za-
dań, projektów, po czym konfi guracja się całkowicie zmienia adekwatnie 
do zmiany na rynku, jedni odchodzą do innych zadań, drudzy przychodzą. 
Efektywność takich zespołów projektowych w dużym stopniu zależy od 
umiejętności zarządzania sobą, samodoskonalenia się. Dlatego potrzebne są 
nowe formy przywództwa, uwzględniające wiele nowych cech wynikają-
cych z dynamicznie zmieniającej się złożoności. 

Rola osoby, która wypełnia funkcję przywódcy, to przede wszystkim 
budowanie pełnego zaangażowania wszystkich uczestników, integrowanie 
wokół wspólnych celów i pożądanych wartości, koordynowanie pracy, pełna 
przejrzystość i dostęp do informacji, efektywne kanały komunikacji, przy 
jednoczesnym pozostawieniu wielu decyzji na poziomie indywidualnym. 
Przywództwo organiczne to też wzajemne przekonywanie się, inspirowa-
nie, współdziałanie i współodpowiedzialność. W takich przedsiębiorstwach 
osoba lidera może się zmieniać, nawet często, dopasowując się do podejmo-
wanych zadań lub etapu rozwoju poszczególnych projektów. Tu też mogą 
przejawiać się wspominane wcześniej różne, doskonalone „stany umysłu”. 

Przy opisywaniu różnych odmian tego paradygmatu przywództwa można 
wykorzystać metaforę małego zespołu jazzowego. W trakcie koncertu (reali-
zacji projektu) kolejni muzycy mogą stawać się liderami, by po chwili ustą-
pić miejsca innym. Ale są też takie sytuacje, gdzie gwarantem sukcesu jest 
idealne współbrzmienie wszystkich uczestników, nawet włącznie z otocze-
niem zewnętrznym, czyli publicznością. Istotne jest więc osiągnięcie przez 
wszystkich uczestników, pracowników, swoistego mistrzostwa w ramach 
kompetencji, przy jednoczesnym zapewnieniu wyraźnego poczucia wspól-
nego celu w określonym kontekście, uzyskanie wysokiego poziomu samo-
kontroli i samoorganizacji. W takich przedsiębiorstwach zasady etyczne za-
zwyczaj są mocno osadzone w kulturze korporacyjnej, a nowi pracownicy są 
tak dobierani, aby „pasowali” do tej kultury lub potrafi li szybko dopasować 
się. Dzięki temu, że przedsiębiorstwo organiczne jest w zasadniczy sposób 
nakierowane na oczekiwania różnych grup interesariuszy, to często zamiast 
kodeksów etycznych opracowana jest wyraźna polityka społecznej odpowie-
dzialności, a wszystkie mierniki jej dotyczące są istotnym elementem cało-
ściowej sprawozdawczości biznesowej. 
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Wydaje się, że właśnie w organizacjach społecznie odpowiedzialnych 
ten paradygmat przywództwa powinien znaleźć najlepsze zastosowanie. 
Odpowiedzialne zarządzanie powinno przecież dotyczyć wszystkich decy-
zji, działań, na wszystkich poziomach organizacji, we wszystkich obszarach 
funkcjonowania organizacji. Strategia społecznej odpowiedzialności może 
być pomyślnie realizowana tylko wtedy, gdy tworzy wartość dla wszystkich 
interesariuszy, gdy w tym procesie w pełni wyrażane są indywidualne war-
tości moralne wszystkich uczestników. Nie da się wprowadzić społecznej 
odpowiedzialności w organizacji, która nie opiera się na partycypacyjnym 
zarządzaniu w poszczególnych obszarach, bo przecież odpowiedzialna orga-
nizacja to wspólne dobro wszystkich interesariuszy. Dlatego w ramach roz-
wijającej się koncepcji społecznej odpowiedzialności coraz częściej mówi 
się o partycypacji, demokracji, współdziałaniu w procesie zdobywania wie-
dzy i kompetencji, wspólnym dochodzeniu do decyzji, zarówno w przypadku 
tworzenia partnerstw międzysektorowych jak i w procesie rozwoju i dosko-
nalenia samej organizacji. Im mocniej etyka i odpowiedzialność są wbudo-
wane w strategię, tym większa możliwość budowania partnerstw poprzez 
współprzywództwo, dialog uczestniczący, w oparciu o podzielane wartości 
moralne, wspólny dostęp i pełną przejrzystość.

Na koniec trzeba dodać, że Avery nie pisze nic na temat etyki i spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, a to oznacza, że nie prowadziła badań, 
które mogłyby potwierdzać nasze sugestie dotyczące powiązania stosowa-
nych form etycznego zarządzania z paradygmatami przywództwa. Dlatego 
warto byłoby podjąć takie badania, gdyż wydaje się że analizowanie pa-
radygmatów przywództwa nie powinno pomijać różnorodnych aspektów 
etycznych. Przedstawiona klasyfi kacja może być dobrym punktem wyjścia 
do dalszych badań w zakresie etycznego przywództwa w zmieniającej się 
gospodarce. 
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Bolesław Rok

POSSIBILITY FOR ETHICAL LEADERSHIP IN BUSINESS

S u m m a r y

The defi nition of leadership and the role of leadership in generating and maintaining 
effective organizational change has been widely studied for a long time. Leadership 
is often defi ned in terms of the infl uence, emotional manipulation, classical top-
down approach. We must learn to build leadership concept on a foundation of ethical 
reasoning, rather than pretending that leadership and ethics are separate. The search 
for leadership and the search for ethics amount to the same thing, and both have to 
be connected to our concept of corporate identity. As a practical example of such 
an attitude the typology of different leadership paradigms is analysed. We suggest 
here that organic paradigm, or co-leadership, is the most adaptive to the challenges 
of corporate social responsibility transformation. Good leadership, in moral and 
technical sense, means participative leadership which can create conditions within 



organizations for employee and stakeholder empowerment. In this ongoing process 
values become an integral part of the practice of daily management, the means by 
which the responsible company acts.

Keyword list: leadership, ethical company, business ethics, co-leadership, 
paradigms, corporate responsibility 


