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Krytyczne tendencje w zarządzaniu a moralność

Guru zarządzania przekonywali do stawiania przed firmami nieosią-
galnych celów. A menedżerowie, którzy potrafili wyśrubować wynik 
finansowy firmy, których rady nadzorcze były gotowe kupić za każde 
pieniądze, zyskiwali status celebryty. Ten model był obecny w upadłych 
bankach i jest obecny także w prawie wszystkich firmach publicznych. 

Krzysztof Obłój

Wstęp

Powody obecnego kryzysu fi nansowego są liczne, chociaż niektórzy ba-
dacze winą za kryzys obarczają przede wszystkim zarządy fi rm i stosowa-
ny przez nie model zarządzania. K. Obłój wskazuje na trzy niebezpieczne 
tendencje w zarządzaniu, do których zaliczył retorykę napiętych wielkich 
celów, zarządzanie jako proces tworzenia wartości dla akcjonariuszy oraz 
wynoszenie na piedestał menedżerów wielkich fi rm. Tendencje te mające 
kryzysogenny charakter zostały przez niego scharakteryzowane w następu-
jący sposób:

• Retoryka napiętych wielkich celów.
 − Dwaj guru zarządzania, G. Hamel i C.K. Prahalad argumentowali 
w 1990 roku, że fi rmy muszą formułować wielkie strategiczne zamierze-
nia, bo tylko takowe są oznaką dobrego zarządzania i tylko takie są godne 
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wielkich liderów biznesu. Realizm w formułowaniu celów był dla nich 
wrogiem numer jeden, ponieważ „przywództwo to sztuka spełniania tego 
, co niemożliwe”;

− J. Collins stworzył koncepcję BHAGs (Big, Hairy Goals), czyli wiel-
kich, ambitnych celów jako nowego dobrego standardu w zarządzaniu, 
i pisał: „Dobre jest wrogiem wielkiego. Zapewne jest to jeden z głównych 
powodów, dla których jest tak niewiele wielkich rzeczy wokół nas”;

− J. Welch jako największa ikona zarządzania lat 90. – GE numerem 1 
lub 2 w skali świata w każdym z biznesów.
• Zarządzanie jako proces tworzenia ‘wartości’ i operacjonalizacja tego 

pojęcia poprzez standard EVA – Economic Value Added, czyli tworzenia 
wartości dla akcjonariuszy. Akcjonariusze i ich interesy stały się kluczem 
do formułowania dyrektyw budowy systemu zarządzania – co było nową 
jakością w fi lozofi i i teorii zarządzania lat 90.

• Wynoszenie na piedestał menedżerów wielkich fi rm – takich jak Frank 
Lorenzo (prezes Texas Air, które przejęło Eastern Airlines, Continental Air-
lines, People Express), Andrew Grave (Intel), Roberto Goizueta (CocaCola), 
Jack Welch (General Electric), Percy Barnevik (Asea Brown Boveri) czy 
Carlom Ghosn (Renault i Nissan), którzy stali się celebrities. Wszyscy oni 
byli wybitnymi menedżerami, ale osiągnęli swój status i sukcesy, traktując 
fi rmy i ich dostawców w sposób absolutnie bezwzględny, redukując kosz-
ty, aby zasłużyć na miano „costs killer”, przyśpieszając wzrost przychodów 
drogą wielkich fuzji i akwizycji i budując w „turbo” doładowany sposób 
wartość fi rm2.

1. Poziom rozwoju moralnego człowieka i organizacji 

Amerykański psycholog L. Kohlberg w teorii kognitywnego rozwoju 
moralnego człowieka wyróżnił trzy poziomy, do których zaliczył: poziom 
przedkonwencjonalny (inaczej premoralny), poziom moralności konwen-
cjonalnej (inaczej konformistyczny) oraz poziom moralności pokonwen-
cjonalnej (inaczej moralności zaakceptowanej przez jednostkę). W każdym 

2 Obłój K., Zarządzanie na krawędzi, „Gazeta Wyborcza” 14.12.2008 http://www.mba.
uw.edu.pl/_files/stowarzyszenie/gpw/udzialowcy_i_beneficjenci_kryzysu_k.obloj_6_5_
2009.pdf
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z tych poziomów wyodrębnił po dwa stadia rozwoju3. W obrębie poziomu 
moralności przedkonwencjonalnej wspomniane stadia to: 

• Moralność unikania kary – podmiot uzasadnia sądy z punktu wi-
dzenia irracjonalnego strachu przed karą, oraz 

• Moralność własnego interesu – podmiot uzasadnia sądy z punktu 
widzenia nagród i przewidywanych korzyści osobistych.

W ramach poziomu moralności konwencjonalnej odnośnymi stadiami 
są:

• Moralność harmonii interpersonalnej – podmiot uzasadnia sądy 
z punktu widzenia przewidywanego braku aprobaty ze strony osób po-
zostających w bezpośrednich relacjach oraz na podstawie wyobrażeń 
o „znaczących” i „grzecznych” osobach, oraz

• Moralność prawa i porządku – podmiot uzasadnia sądy z punktu 
widzenia uznanych autorytetów, obowiązujących norm i pełnionych 
ról społecznych. 

Ostatni z poziomów – najwyższy- poziom moralności pokonwencjonal-
nej obejmuje:

• Moralność umowy społecznej – podmiot uzasadnia sądy z punktu 
widzenia ogólnych norm, które są uznane i zweryfi kowane przez ogół 
członków społeczeństwa przy uwzględnieniu relatywnej wartości oso-
bistych opinii jednostki, oraz 

• Moralność uniwersalnych zasad etycznych – podmiot uzasadnia 
sądy z punktu widzenia ustalonych i uogólnionych przez siebie zasad 
etycznych. 

Teoria L. Kohlberga wywarła istotny wpływ na nauki behawioralne i ety-
kę biznesu i jest obecnie teorią, do której najczęściej odwołują się badacze 
moralnego uzasadniania postępowania. U podstaw tej teorii leży założenie, 
że moralne rozumowanie rozwija się w określonych przedziałach wiekowych 
– począwszy od wczesnego dzieciństwa, poprzez okres dorastania aż do doj-
rzałości. Osiągnąwszy najwyższy stopień moralnego rozwoju, jednostka jest 
zdolna do moralnego rozumowania opartego na abstrakcyjnych uniwersal-
nych zasadach, takich jak prawa człowieka czy sprawiedliwość. Jednakże 
innym ważnym odkryciem L. Kohlberga jest to, że większość ludzi – około 

3 Mazur B., Rozwój moralny a metody podejmowania decyzji – analiza porównawcza 
kultur, „Prakseologia” 146/2006, s. 55–58.
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Tabela 1. Moralne uzasadnianie jednostki i organizacji

Kategorie L. Kohlberga Uzasadnienie i motywowanie 
odniesione do jednostki

Uzasadnienie i motywowanie 
odniesione do organizacji

Poziom przedkonwencjonalny
•  Orientacja moralna oparta 

na karze i posłuszeństwie

•  Indywidualizm i instru-
mentalny relatywizm

•  Należy postępować tak, by 
uniknąć bolesnych konse-
kwencji dla samego siebie.

•  Należy postępować tak, by 
utrzymać czyjeś zaintereso-
wanie i uwagę. 

•  Trzeba postępować tak, by 
uniknąć konsekwencji bo-
lesnych dla samego siebie. 

•  Trzeba postępować tak, by 
zwrócić na siebie uwagę 
i utrzymać czyjeś zaintere-
sowanie.

Poziom konwencjonalny
•  Moralność „dobrego chłop-

ca” i „grzecznej” dziew-
czynki

•  Orientacja na ład i porzą-
dek społeczny

•  Należy postępować tak, by 
spełniać oczekiwania bli-
skich kolegów.

•  Należy postępować tak, by 
spełniać społeczne oczeki-
wania zatwierdzone przez 
prawo.

•  Trzeba postępować tak, by 
spełniać oczekiwania współ-
pracowników lub pozosta-
wać w zgodzie z normami 
lokalnej społeczności.

•  Trzeba działać w zgodzie 
z aktualnie obowiązującym 
prawem i innymi obowiązu-
jącymi regulacjami.

Poziom postkonwencjonalny
• Perspektywa społeczna

•  Uniwersalne zasady mo-
ralne 

•  Należy postępować tak, by 
osiągnąć społeczny konsen-
sus i przejawiać tolerancję 
w stosunku do konfl ikto-
wych kwestii.

•  Należy postępować w zgo-
dzie z wybranymi przez sie-
bie zasadami moralnymi.

•  Trzeba postępować tak, by 
osiągnąć konsensus spo-
łeczny w kwestiach, które 
nie są w całości rozstrzyga-
ne przez prawo.

•  Trzeba postępować tak, 
aby zidentyfi kować, zako-
munikować i wdrożyć uni-
wersalne zasady moralne 
w podejmowaniu decyzji 
dotyczących organizacji. 

Źródło: Opracowanie na podstawie: Trevino L. K., Moral reasoning and business 
ethics: Implications for research, education and management, „Journal of Business 
Ethics” 1992, nr 11, s. 445–459. 
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75% całej populacji - nigdy nie osiąga tego poziomu4. Mogą oni funkcjono-
wać co najwyżej na poziomie konformizmu wobec kolegów lub wymagań 
wynikających z obowiązującego prawa. 

Założenia teorii moralnego rozwoju człowieka okazały się przydatne tak-
że do analizy rzeczywistości organizacyjnej. T. M. Jones dostrzegł analogię 
pomiędzy indywidualną i korporacyjną moralnością5, a dwaj inni badacze - 
J. M. Logsdon i K. Yuthas - poszli o krok dalej argumentując, że organizacje 
mogą znajdować się na różnych poziomach i w różnych stadiach rozwoju 
moralnego, i że zarówno te poziomy, jak i stadia są identyczne jak te, z teorii 
L. Kohlberga6. Analogia pomiędzy opisem poziomów i stadiów moralnego 
rozwoju pomiędzy jednostką i organizacją została przedstawiona w tabeli 1. 

Wnioski z przedstawionej analizy porównawczej wydają się nasuwać 
same – skoro istnieje analogia w odniesieniu do poziomu moralnego rozwo-
ju ludzi i organizacji, to z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że 
tak jak zaledwie około 25% populacji reprezentuje poziom moralności po-
konwencjonalnej, tak też etyczność na poziomie pokonwencjonalnym może 
występować w podobnej proporcji w świecie organizacji. Poziom moralny 
przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od poziomu, jaki reprezentują pra-
cownicy, a zwłaszcza menedżment danego przedsiębiorstwa. 

2. Moralność menedżmentu

A. B. Carroll dokonał podziału menedżmentu w zależności od oceny po-
ziomu moralności jego intencji, wskazując na trzy typy: niemoralny, amo-
ralny i moralny7. 

Motywy, jakimi kieruje się niemoralny menedżment są samolubne - trosz-
czy się on niemal wyłącznie o korzyści dla organizacji. Jeżeli decyzje me-

4 Mcgregor S. L. T., The Dynamics of Shared Responsability: Strategies and Inititives 
for Participatory Consumerism, Keynote speech for Second Consumer Cirtizenship Network 
International Conference, University of Economics, Bratysława, 26–27 maja 2005.

5 Jones, T. M., Instrumental stakeholder theory: a synthesis of ethics and economics, 
„Academy of Management Review” 1995 nr 20, s. 404–437.

6 Logsdon J. M., Yuthas K., Corporate social performance, stakeholder orientation, and 
organizational moral development, „Journal of Business Ethics” 1997, nr 16, s. 1213–1226.

7 Logsdon J. M., Yuthas K., Corporate social performance, stakeholder orientation, and 
organizational moral development, „Journal of Business Ethics” 1997, nr 16, s. 1213–1226.
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nedżmentu są sprzeczne z tym, co powszechnie uznaje się za etyczne, to trze-
ba założyć, że jest on w stanie rozróżnić dobro od zła i że jeśli menedżerowie 
wybierają rozwiązania nieetyczne, to czynią to w pełni świadomie. W takich 
przypadkach są oni powodowani chciwością, a głównym celem ich działania 
jest zysk i sukces organizacji bez względu na cenę, jaką trzeba zań zapła-
cić. Niemoralny zarząd nie dba o to, aby oczekiwania innych były poważnie 
brane pod uwagę i uczciwie wypełniane. W przeciwieństwie do motywów 
samolubnych niemoralnego menedżmentu, moralny menedżment dąży do 
osiągnięcia sukcesu w ramach moralnych nakazów, tj. w oparciu o standar-
dy odwołujące się do takich idei, jak sprawiedliwość, uczciwość, oddanie 
innym. W jego celach nacisk jest również położony na zysk, ale wyłącznie 
w granicach posłuszeństwa wobec zasad prawa i wrażliwości na standardy 
moralności. Taki menedżment dąży do osiągnięcia celów uwzględniających 
chęć zysku, zgodność z obowiązującym prawem i zasadami moralności; mo-
ralny menedżment bowiem nie dążyłby do osiągnięcia zysku kosztem zła-
mania zasad prawnych lub etycznych. Chodzi tutaj nie tylko o literę prawa, 
ale także o jego ducha. Przestrzeganie zasad prawa jest postrzegane jako 
zachowanie minimalnego standardu etycznego, a moralny menedżment dąży 
do działania wykraczającego ponad to, co nakazuje prawo. 

A. B. Carroll wyróżnia dwa typy niemoralnego menedżmentu: inten-
cjonalny i nieintencjonalny. Intencjonalnie niemoralni menedżerowie nie 
uwzględniają etycznych kwestii w procesie podejmowania decyzji w działa-
niach i zachowaniach, ponieważ wierzą, że biznes rozgrywa się poza tą sferą, 
do której stosują się moralne osądy. Menedżerowie ci nie są ani moralni, ani 
niemoralni. Są oni zdania, że reguły gry, które odnoszą się do biznesu są inne 
od tych, które dotyczą pozostałych sfer realnego życia. Nieintencjonalnie nie-
moralni menedżerowie także nie myślą o działalności biznesowej w katego-
riach etycznych, ale z innego powodu. Nie przywiązują oni wagi do etyki i nie 
są wrażliwi na fakt, że ich decyzje mogą mieć negatywny lub nawet niszczący 
wpływ na innych. Brakuje im umiejętności etycznego patrzenia na świat i ele-
mentarnej niekiedy wrażliwości etycznej. Oznacza to, że jedynie powierz-
chownie postrzegają oni życie organizacyjne nie zdając sobie sprawy z tego, 
że wszystko to, co robią ma w konsekwencji etyczny wymiar. Mogą oni mieć 
dobre intencje, ale są zbyt mało wrażliwi lub za bardzo egocentryczni, by 
wziąć pod uwagę własne oddziaływanie na innych i jego konsekwencje. 

Z kolei amoralny zarząd stawia sobie za cel osiągnięcie zysku, ale nie 
podchodzi poznawczo do kwestii moralnych, które mogą być powiązane 
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Tabela 2. Typy moralności menedżmentu

Charakterystyczne 
elementy 

organizacji

Niemoralny 
menedżment Amoralny menedżment Moralny

menedżment

Etyczne normy Decyzje, działa-
nia i zachowania 
menedżmentu są nie-
zgodne z powszech-
nie akceptowanymi 
zasadami moralny-
mi, co oznacza, ze 
neguje się to, co jest 
uznane za moralne. 

Menedżment nie jest ani 
moralny, ani niemoral-
ny, a jego decyzje nie 
odnoszą się do tych sfer, 
do których stosuje się mo-
ralny osąd. Działalność 
menedżmentu jest poza 
lub ponad porządkiem 
moralnym lub konkret-
nym kodeksem. Może to 
oznaczać brak etycznego 
postrzegania lub etycznej 
świadomości. 

Menedżment na 
co dzień w swoich 
decyzjach potwierdza 
standardy etyczne 
i przywiązuje wagę 
prawego zachowania.
Etyczne przywódz-
two jest codzienną 
praktyką zarządu, co 
dowodzi akceptacji 
standardów moral-
nych. 

Motywy Samolubne. 
Menedżment dba 
wyłącznie o własne 
lub organizacyjne 
korzyści lub zyski. 

Z dobrymi zamiarami lecz 
samolubne w takim zna-
czeniu, że nie bierze się 
pod uwagę oddziaływania 
na innych ludzi. 

Dobro. Menedżment 
chce odnieść sukces, 
ale nie za wszelką 
cenę.

Cele Zysk lub sukces 
organizacji za każdą 
cenę.

Zysk nade wszystko. 
Innych celów się nie 
uwzględnia.

Zysk, ale w granicach 
zgodności z zasadami 
prawa i standardów 
etyki. 

Stosunek do 
uregulowań 
prawnych

Regulacje prawne są 
przeszkodami, które 
menedżment musi 
obejść, aby uzyskać 
to, czego chce.

Prawo jest etycznym 
przewodnikiem, przede 
wszystkim litera prawa. 
Podstawową kwestią 
jest to, co można zrobić 
legalnie. 

Posłuszeństwo du-
chowi i literze praw. 
Prawo do minimum 
etyczności. Preferencje 
dla działań powyżej 
standardów prawnych. 

Strategia Wykorzystuje okazje 
do osiągnięcia korzy-
ści dla organizacji. 
Idzie na skróty, kiedy 
uzna, że może się to 
okazać przydatne. 

Daje menedżerom wolną 
rękę. Indywidualna 
moralność może mieć 
znaczenie, ale jedynie za 
zgodą menedżerów.

Bierze się pod uwagę 
stanowisko liderów, 
kiedy pojawiają się 
dylematy.

Źródło: Opracowanie na podstawie: Carroll A. B., In search of the moral manager, 
„Business Horizons” 1987 nr 30, s. 7–15.
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z tym celem. Jeżeli miałby istnieć jakiś etyczny przewodnik dla amoralne-
go zarządu, to byłby nim rynek regulowany przez literę prawa, a nie jego 
ducha. Amoralny menedżer postrzega prawo jako granicę, która wyznacza 
pole działania dla biznesu. Przeprowadzona przez A. B. Carrolla kategory-
zacja moralności menedżmentu wyraźnie wskazuje na intencje, przyjmując 
jego role jako oczywiste. Typologie moralności menedżmentu odniesionej 
do charakterystycznych elementów organizacji przedstawiono w tabeli 2. 

Wyniki krytycznej analizy teorii L. Kohlberga i A. B. Carrolla wskazują, 
że obydwaj badacze skupili się na poszukiwaniu charakterystycznych cech 
zachowań opartych na bardzo wysokich standardach etycznych. Ale kiedy 
L. Kohlberg badał je z perspektywy psychologii rozwojowej, to A. B. Car-
roll przyjął podejście intencji leżących u podstaw konkretnych zachowań 
ludzkich, które mogą być niemoralne, amoralne lub moralne. Podobnie jak 
A. B. Carroll, także K. M. Amaeshi zakłada, że intencje mogą być wskaźni-
kiem poziomu rozwoju moralnego danej osoby8. W świetle modelu moralno-
ści menedżmentu A. B. Carrolla można powiedzieć, że teoria L. Kohlberga 
znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do amoralnego (przedkonwen-
cjonalny i konwencjonalny poziom) i moralnego (pokonwencjonalny) wy-
miaru etycznej orientacji jednostki i organizacji. Wprowadzenie przez A. B. 
Carrolla niemoralnego wymiaru do wyjaśnienia etycznego zachowania jest 
użyteczne i przyczynia się do lepszego naświetlenia przedstawianych kwe-
stii i wzbogacenia teorii L. Kohlberga. 

Ostatecznie obie teorie wydają się bardzo użyteczne przy wyjaśnianiu 
zachowań organizacyjnych. Teoria A.B. Carrolla ma tę zaletę, że wskazu-
je na potrzebę utrzymywania przez przedsiębiorstwo wysokich standardów 
etycznych pośród różnych grup interesariuszy, a teoria L. Kohlberga czyni to 
samo na poziomie indywidualnego człowieka. 

3. Moralna perspektywa zarządzania w banku 

Aby sprawdzić jak standardy etyczne są przestrzegane w codziennej 
praktyce organizacyjnej, należy się do tej praktyki odwołać. Za przykład 

8 Amaeshi K. M., Theorising Corporate Ethical Orientation, referat wygłoszony na Kon-
ferencji „The Ethical Organization: Management, Governance & Accountability”, organizo-
wanej przez The Management School, The University of Edinburgh., 1–2 kwietnia 2004.
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może posłużyć instytucja fi nansowa, jaką jest bank9, a analiza prowadzą-
ca do określenia poziomu moralności zostanie przeprowadzona w oparciu 
o trzy wymienione we wstępie tendencje we współczesnym zarządzaniu.

• Retoryka napiętych, wielkich celów 
W banku Millennium, jak przyznaje zarząd, część pracowników mani-

pulowała sprzedażą, by osiągnąć postawione przed nimi cele. Każdy nowy 
pracownik zakładał konto i kartę kredytową najpierw sobie, a potem ca-
łej rodzinie i znajomym. Pracownicy przyznali, że gdy nie mogli znaleźć 
klientów na produkty bankowe, sprzedawali je między sobą. Uciekali się do 
takich sztuczek, by zasłużyć na premie i uniknąć szykan przełożonych. Za-
rząd twierdzi, że w ten sposób oszukiwali oni także bank. Chodziło głównie 
o karty kredytowe i systematyczne plany oszczędzania. Odebraniem premii 
miesięcznej za grudzień i brak premii rocznej za 2008 rok bank ukarał 650 
osób spośród 4 tys. pracowników. Pracownicy Millennium twierdzą, że ła-
manie przez nich zasad moralnych wynikało z ciągłej presji przełożonych. 
Nieprzyjemne telefony czy grożenie zwolnieniem było codziennością. Ich 
szefowie podważali ich poczucie własnej wartości, zdarzały się wyzwiska. 
Pracownicy innych banków potwierdzili, że takie praktyki to standard. 

Jeden z byłych szefów placówki kolejnego banku z irytacją wspomina 
szkolenie na temat, jak „przywiązać” klienta. Tak je relacjonuje: – Nie dajcie 
klientowi uciec, gdy już wziął pierwszą pożyczkę. Proponujcie mu kolejną, 
do tego kartę kredytową, kredyt na koncie. Jak będzie spłacał już kilka kre-
dytów, dokładnie monitorujcie spłatę rat. Gdy tylko będą opóźnienia, propo-
nujcie kredyt konsolidacyjny. Klient, który go weźmie, jest wasz! Nie uwolni 
się od banku przez długie lata.

• Zarządzanie jako proces tworzenia ‘wartości’ i operacjonalizacja tego 
pojęcia poprzez standard EVA – Economic Value Added, czyli tworzenia 
wartości dla akcjonariuszy

Pracownik innego banku opisuje, jak uczono pracowników sprzedaży 
krzyżowej: – Każdemu klientowi mieliśmy wciskać konto oszczędnościowe, 
ubezpieczenie, informacje SMS-owe. Taki zestaw kosztował około 10 zł. Mie-
sięcznie, ale o tym mieliśmy nie mówić. Jeżeli ktoś przyszedłby z pretensjami, 

9 Hałabuz N., Niecni bankowcy, „Gazeta Wyborcza” 9 kwietnia 2009, s. 1 oraz Bank jest 
od tego, żeby sprzedawać, rozmowa z Arturem Klimczakiem, członkiem zarządu banku Mil-
lennium, Gazeta Wyborcza” 9 kwietnia 2009, s. 24.
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to mieliśmy oddać pieniądze. Ale wiadomo: na dwustu klientów dwóch się 
zorientuje, a pozostali będą te 10 zł co miesiąc płacić. 

Pracownicy ujawniają inne bardzo kontrowersyjne działania sprzedażo-
we. Przyznają, że aby wypracować cele sprzedażowe „upychali” fundusze 
inwestycyjne starszym osobom, które nie powinny ich kupować. 

Pani Zofi a dwa lata temu sprzedała mieszkanie w Warszawie. Zarobiła 
400 tys. zł i chciała za nie kupić dom. Zastanawiała się, co chwilowo zrobić 
z pieniędzmi. Doradca namówił ją, by zainwestowała w fundusz akcyjny. Po-
radził jej też, by dodatkowo zaciągnęła kredyt i te pieniądze też zainwesto-
wała w fundusze. Teraz pani Zofi a jest zrujnowana. Niewielka część pienię-
dzy, których nie pożarła giełdowa bessa, nie wystarczy jej na spłatę kredytu.

• Wynoszenie na piedestał menedżerów wielkich fi rm

Członkowie zarządów giełdowych banków zarobili w 2006 r. 163,2 mln 
złotych. Ze sprawozdań fi nansowych spółek wynika , że jest to o 21 proc. 
więcej niż rok wcześniej . 

Jak podaje „Parkiet”, na zarobki kadry zarządzającej banków giełdowych 
składały się nie tylko wynagrodzenia w formie pieniężnej, ale także premie 
za 2005 r. oraz inne korzyści - mieszkania, samochody służbowe, pakiety 
ubezpieczeniowe, zdrowotne itp. 

Gazeta zauważa, iż ubiegłoroczny wzrost wynagrodzeń zarządów ban-
ków, który wyniósł 21,3 proc., był wyższy od przyrostu zysków banków. 
Według GUS banki w 2006 roku zarobiły bowiem o 17 proc. więcej niż 
rok wcześniej. Dysproporcja ta była wynikiem kilku spektakularnych odejść 
z zarządów banków, z którymi wiązały się wypłaty wysokich odpraw. I tak 
trzy pierwsze osoby na liście najlepiej zarabiających w sektorze bankowym 
nie pracują już w zarządach swoich dotychczasowych banków10. 

Asystent sprzedaży zarabia w banku około 1500 zł na rękę miesięcznie, 
a premia wynosi kilkaset złotych. Na pytanie, czy można utrzymać rodzinę 
za pieniądze, które zarabia konsultant w Millenium, czyli około 2,5 tys. zł 
miesięcznie, członek zarządu banku Millennium otwarcie przyznaje, że nie, 
ale dodaje, że to nie znaczy, że można bezkarnie łamać zasady obowiązujące 
wszystkich pracowników banku. 

10 Prezesi banków zarabiają miliony http://www.money.pl/banki/wiadomosci/ar-
tykul/prezesi;bankow;zarabiaja;miliony,174,0,237742.html



Refleksje końcowe

Stosując klasyfi kacje poziomów rozwoju moralnego człowieka i odno-
sząc tę klasyfi kację do organizacji, można stwierdzić, że banki zaprezen-
towały zachowania charakterystyczne dla poziomu przedkonwencjonalne-
go i konwencjonalnego. Podobnie ocenić można zachowania pracowników 
banków. Z kolei menedżment banków - zgodnie z klasyfi kacją A. B. Carrolla 
- ze względu na intencje, jakie mu przyświecały, może zostać zakwalifi ko-
wany jako niemoralny w niektórych kwestiach lub co najwyżej amoralny 
w innych, ponieważ zarówno stosowane normy etyczne, motywy, cele, sto-
sunek do uregulowań prawnych oraz realizowane strategie reprezentowały 
ten typ moralności.
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CRITICAL TENDENCIES IN MANAGEMENT AND MORALITY

S u m m a r y

The article analyses contemporary tendencies in managing organizations from 
the point of view their relations to fi nancial crisis. It shows the parallel between 
description of individual levels and stages of moral development to those of 
organizations and presents a non stage based explanation of individual moral 
decisions related to management. The author refers to the example of bank, its 
employees and management, in purpose to prove that the tendencies which were 
introduced into everyday practice last years were leading to low moral standards of 
banks management. The L. Kohlberg’s cognitive theory of moral development and 
A. B. Carroll’s theory of differentiating role of the intentions were used to highlight 
the organizational management practices. 
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