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Przywództwo – aspekty etyczne

Obecnie, jak nigdy dotąd, aspekty etyki w postępowaniu przywódcy stają 
się przedmiotem szczególnej uwagi. Pojawiające się praktycznie codziennie 
informacje o kolejnych aferach zarówno w polityce, jak i w biznesie, podwa-
żające często reputacje osób darzonych zaufaniem społecznym, wywołują 
konieczność podejmowania szerokiej dyskusji na temat budowy solidnych 
fundamentów etycznych. Celem zarówno zarządów korporacji, jak i władz 
państwowych czy lokalnych jest tworzenie kanonów zasad i reguł, które 
mają szanse zostać zaakceptowane jedynie w przypadku, gdy przywódcy 
swym postępowaniem manifestują jednoznaczne podporządkowanie ustalo-
nym kanonom.

W poniższym artykule omówionych zostanie kilka wybranych poglądów 
ukazujących wybrane aspekty miejsca etyki w przywództwie1.

Idea wspierania podwładnych

Na samym wstępie warto przyjrzeć się poglądom R. Heifetza. Bazując 
na prowadzonych obserwacjach psychiatrycznych oraz studiach i anali-
zach sylwetek wybitnych światowych przywódców, opracował on własną 

* robkara@econ.umk.pl
1 Artykuł opracowano na podstawie książki autora Przywództwa w środowisku globalnego 

biznesu, Karaszewski 2008.
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koncepcję etyki przywództwa. Koncentruje się ona na problemie wsparcia 
udzielanego przez lidera swym współpracownikom w obszarze reagowania 
na konfl ikty oraz ich następstwa. Podejście to jest silnie powiązane z prob-
lematyką etyki, bowiem dotyczy zagadnienia wartości wyznawanych przez 
poszczególnych pracowników, jak i przez całą organizację czy społeczność. 
Zdaniem Heifetza, przywództwo angażuje wykorzystanie władzy do pomo-
cy podwładnym w radzeniu sobie z problemem poprawnego wartościowania 
w sytuacjach konfl iktowych, które pojawiają się nagminnie w środowisku 
pracy, szczególnie gdy jest ono mocno zdywersyfi kowane pod względem 
socjokulturowym. Dlatego też rolą przywódcy jest użycie dostępnych środ-
ków oddziaływania w celu zmobilizowania pracowników do stawiania czoła 
występującym problemom oraz stworzenie klimatu zaufania, wsparcia i em-
patii. W takich warunkach pracownicy mogą czuć się bezpieczni, obcując 
nawet z najpoważniejszymi zagrożeniami i wyzwaniami. Wchodząc nieco 
głębiej w obszar obowiązków lidera, Heifetz podkreśla, iż jego zadaniem 
jest stymulowanie swych naśladowców do dostrzegania problemów, wery-
fi kowania poziomu powagi zagadnień, nadzór nad opracowywaniem ramo-
wych kierunków działania, kontrolowanie perspektywy konfl iktu oraz do-
stosowywanie procesu podejmowania decyzji do występujących wyzwań. 
Inaczej mówiąc, zadaniem przywódcy jest asystowanie podwładnym przy 
rozwiązywaniu problemów i rozwijaniu własnej osobowości.

Aspekty etyczne w przywództwie transformacyjnym

Jednym z podstawowych zadań lidera w teorii przywództwa transforma-
cyjnego jest skłanianie współpracowników do wchodzenia na coraz wyższe 
poziomy moralnej odpowiedzialności. Właśnie ten wymóg zdecydowanie 
wyróżnia teorię transformacyjną na tle pozostałych nurtów przywództwa. 
Podobnie jak Heifetz, również Burns zwraca uwagę na konieczność zaanga-
żowania lidera w udzielanie pomocy pracownikom borykającym się z wartoś-
ciami konfl iktogennymi. Proces wsparcia powinien jednocześnie skutkować 
wzrostem poziomu moralności obu stron biorących w nim udział. Poglądy 
Burnsa na temat etyki przywództwa są zakorzenione w pracach A. Maslowa, 
M. Rokeacha i L. Kohlberga. Wpływ prac tych znamienitych autorów jest 
wyraźnie dostrzegalny w sposobie podejścia Burnsa do roli lidera w zakresie 
motywowania pracowników i ich rozwoju etycznego. W jego opinii odpo-
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wiedzialność przywódcy dotyczy przede wszystkim pomocy podwładnym 
w realizacji własnych celów oraz postępowania zgodnie z ustalonymi za-
sadami, w celu podnoszenia efektywności działania, a także respektowania 
takich wartości, jak wolność, sprawiedliwość i równość. Poglądy Burnsa 
na temat procesu podnoszenia moralności budzą jednak sporo kontrower-
sji. Nie udziela on bowiem jasnej odpowiedzi na kilka istotnych kwestii, 
takich jak chociażby to, które zasady i wartości są lepsze, jak porównywać 
aspekty etyczne dostępnych opcji działania, czy postępowanie skutecznych, 
ale jednoznacznie negatywnych postaci, takich jak Hitler, można utożsamiać 
z przywództwem. Pomimo pewnych zastrzeżeń niekwestionowaną zaletą 
teorii transformacyjnej jest spozycjonowanie kwestii etycznych jako kluczo-
wego jej elemntu. Ponadto dzięki pracom Burnsa podejmowana problematy-
ka stała się przedmiotem szerokiej dyskusji środowiska naukowego, starają-
cego się wyznaczyć miejsce etyki w defi niowaniu pojęcia przywództwa oraz 
określeniu jego zadań.

Przywództwo a służba

Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku R. Greenleaf rozwi-
nął w pewnym stopniu paradoksalne podejście, określane jako przywództwo 
sługi, które cieszy się obecnie rosnącym zainteresowaniem2. Promuje ono 
silnie altruistyczne zasady etyczne, wskazując, iż lider powinien zwracać 
uwagę na problemy swoich podwładnych, roztaczać nad nim opiekę oraz 
dbać o ich rozwój3. Greenleaf sugeruje, iż najlepszym przywódcą jest osoba, 
która posiada naturę sługi. Wynika to z faktu, iż proces zdobywania statusu 
lidera rozpoczyna się właśnie od pozycji sługi. Przywódca musi koncentro-
wać uwagę na potrzebach podwładnych oraz pomagać im zdobywać wiedzę, 

2 W pewnym sensie inspiracją do stworzenia tejże koncepcji była powieść H. Hessego 
The Journey to the East opisująca mityczną podróż grupy osób, w której uczestniczy niezwy-
kła postać sługi, wpływająca na postawy i zachowania pozostałych uczestników. Northouse 
2003: 309.

3 Wyniki badań biogenetycznych wprowadzają nieco zawirowania w postrzeganiu altru-
izmu.  Na ich podstawie można bowiem wywnioskować, iż ludzki altruizm nie jest wyni-
kiem etycznej fi lozofi i zakorzenionej w skłonności do udzielania pomocy innym. Okazuje się 
bowiem, iż postawa ta uwarunkowana jest genetycznie. Innymi słowy, można zakładać, że 
zachowania altruistyczne są efektem specyfi cznej kombinacji genów podnoszących szanse na 
przetrwanie poszczególnych członków gatunku ludzkiego. Por. Grint 2005: 7.
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autonomię, a w konsekwencji stawać się w coraz większym stopniu sługą, 
jak on sam. Inaczej rzecz biorąc wzbogacać innych nawet samym faktem 
przebywania w danym środowisku. Ponadto lider ponosi szczególną spo-
łeczną odpowiedzialność za słabsze jednostki i powinien traktować je jak 
równoprawnych uczestników życia organizacji4. W przypadku występowa-
nia niesprawiedliwości i nierówności społecznej jego zadaniem jest bez-
zwłoczna eliminacja wszelkich patologicznych zachowań prowadzących do 
takiego stanu rzeczy. Przywódca, zdaniem Greenleafa, winien ograniczać 
wykorzystanie władzy instytucjonalnej oraz kontroli, jednocześnie delegu-
jąc uprawnienia podwładnym. Kolejnym wymogiem, któremu musi spro-
stać, jest dostrzeganie zaangażowania każdego współpracownika w życie 
organizacji. Bez względu na zajmowaną pozycję pracownicy zasługują na 
respekt, szacunek oraz indywidualne traktowanie ich specyfi cznych potrzeb. 
Dlatego też tak wiele uwagi w podejściu Greenleafa zwraca się na umiejęt-
ność słuchania, empatię oraz bezwarunkową akceptację innych osób5.

Zastanawiając się nad tym, kto jest faktycznym wrogiem rozwoju lepsze-
go społeczeństwa, wskazuje on, iż winy nie ponoszą wcale źli, ograniczeni 
intelektualnie, czy też apatyczni ludzie. Wina także nie tkwi w systemie, 
protestujących, rewolucjonistach, czy przedstawicielach reakcji. Powstanie 
lepszego społeczeństwa nie obejdzie się bez tychże, delikatnie rzecz ujmując 
negatywnych postaci. Greenleaf uważa, że zdrowe społeczeństwo, podobnie 
jak zdrowy organizm, nie jest tym, które przyjmuje najwięcej lekarstw, ale 
tym, którego siły tworzące wewnętrzną odporność są w najlepszym stanie. 
Dlatego też prawdziwym wrogiem jest mętny sposób myślenia dobrych, in-
teligentnych, żywiołowych ludzi, którzy ponoszą klęskę w przewodzeniu. 
Zbyt wiele czasu marnowane jest jego zdaniem na krytykowanie, formuło-
wanie mądrych poglądów, prowadzenie badań, podejmowanie dysput, a zde-
cydowanie zbyt mało na przygotowanie i stymulowanie chęci do podejmo-
wania trudnych, obarczonych wysokim ryzykiem zadań budowania lepszych 
instytucji w niedoskonałym świecie, zbyt mało skłonności do dostrzegania 
problemów, które są właśnie „tu”, a nie „gdzieś tam”. Mówiąc w skrócie, 
wrogiem jest silny, neutralny sługa, który ma potencjał by przewodzić, ale 

4 Niezwykle interesująco specyfi kę tego podejścia do problematyki przywództwa na przy-
kładzie osoby Jezusa Chrystusa ukazuje J. Adair. Por. Adair 2003: 34–47.

5 Przesłanie płynące z poglądów Greenleafa pomimo swego bardzo specyfi cznego, al-
truistycznego wydźwięku, można dostrzec także w innych koncepcjach. Jedną z nich jest 
przywództwo transcendentalne, Cardona 2000.
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nie podejmuje tego działania, lub też ten, który decyduje się podążać za oso-
bą nie zamierzającą służyć innym6.

Zgłębiając problematykę przywództwa w ujęciu służby na rzecz innych 
warto również podnieść aspekt wartości wpływających na działanie lidera7. 
G.W. England i R. Lee trafnie identyfi kują siedem sposobów, jakimi warto-
ści wpływają na liderów8:

– oddziaływanie na dokonywaną ocenę sytuacji,
– kształtowanie sposobów generowania rozwiązań problemów,
– odgrywanie istotnej roli w kształtowaniu relacji interpersonalnych,
– wywieranie wpływu na sposób, w jaki liderzy postrzegają zarówno suk-

ces indywidualny, jak i organizacyjny,
– stanowienie podstawy do dokonania rozróżnienia pomiędzy zachowa-

niami etycznymi i nieetycznymi,
– wywieranie wpływu na akceptowanie lub odrzucanie przez lidera ce-

lów i założeń działania organizacji,
– współprzyczynianie się do uzyskiwanych efektów działania liderów.
Wśród czynników kształtujących wartości wymieniają oni natomiast:
– doświadczenia płynące z dzieciństwa i życia rodzinnego,
– sytuacje konfl iktowe, które pozwalają na odkrywanie własnego wnętrza,
– przemiany następujące w życiu oraz naukę płynącą z doświadczeń,
– relacje personalne z „ważnymi” ludźmi.

Przywództwo w świetle etyki Kanta

Analizując podjęte zagadnienie warto również podjąć próbę wykorzy-
stania na gruncie etyki przywództwa idei płynących z jakże inspirującego 
dorobku Immanuela Kanta. Pozornie pojęcie kantowskiej teorii przywódz-
two podobnie jak sama etyka biznesu może sprawić wrażenie oksymoro-
nu. Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby zjawisko 
przywództwa faktycznie mogło zaistnieć, jest pojawienie się zarówno osoby 
lidera, jaki i podwładnych. Ponadto w powszechnym odbiorze lider zajmu-
je wyższą pozycję w hierarchii społecznej niż jego naśladowcy. Co więcej, 
zdaniem większości, określenie przywódca ma wręcz elitarne konotacje. 

6 Greenleaf 2003: 133.
7 Na problem ten uwagę zwraca między innymi Max De Pree. Por. De Pree 2003: 70.
8 Russell 2001.
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Z drugiej strony moralna fi lozofi a Kanta charakteryzuje się egalitarnością. 
Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w prawie imperatywu kategorycznego, 
które jest wyznaczane przez trzy formuły: postępuj tak, jak gdyby maksyma 
twojego postępowania poprzez twą wolę miała stać się ogólnym prawem 
przyrody oraz postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jako też 
w osobie każdego innego, używał zarazem jako celu, nigdy zaś tylko jako 
środka a także postępuj wedle maksymy członka, który nadaje ogólne prawa 
dla możliwego państwa celów. Filozofi a prawa, zbudowana na podstawach 
metafi zyki moralności, opiera się na założeniu, w myśl którego zadaniem 
instytucji państwa jest zabezpieczenie wolności obywateli. Proces ten może 
zaistnieć jedynie wtedy, gdy każdy z obywateli zdecyduje się zrzec na rzecz 
społeczeństwa części swej osobistej wolności. Powstanie społeczeństwa ob-
jawia się jako związek organizmów funkcjonujący w myśl zasady: każdy 
obywatel jest nie tylko środkiem, ale zarazem celem istnienia społeczeń-
stwa8. Przyglądając się9 egalitarnym ideom Kanta niezwykle interesująca 
wydaje się próba budowania teorii przywództwa na jego poglądach, biorąc 
pod uwagę szczególnie to, w jakim stopniu podejmowana problematyka jest 
powiązana z elitaryzmem i hierarchią. N. Bowie (2000) rozpoczyna analizę 
fenomenu przywództwa na tle założeń fi lozofi i kantowskiej od wskazania, 
czym przywództwo nie jest.

Bazując na założeniach imperatywu kategorycznego, lider nie powinien 
wykorzystywać podwładnych jako środka do osiągnięcia własnego celu. Co 
więcej fakt, iż wielu przywódców postępuje w ten sposób, nie może świad-
czyć przeciwko założeniu normatywnemu, w myśl którego nie powinni oni 
podejmować tego typu działań. Pomimo iż z punktu widzenia logiki powyż-
sze sugestie są poprawne, funkcjonowanie w warunkach biznesowych do-
starcza wielu pokus wykorzystania podwładnych jedynie w roli środka. Jako 
klasyczny przykład Bowie wskazuje kapitalizm fi nansowy, rozwijający się 
pod skrzydłami chociażby Wall Street. Liderzy notowanych na giełdzie kor-
poracji pozostają pod znaczną presją oczekiwań inwestorów co do wzrostu 
wartości organizacji, na czele których stoją. Dlatego też współczesnym lide-
rom jest niezwykle trudno nie ulec pokusie wykorzystania pozostałych inte-
resariuszy jako zwykłego instrumentu, pozwalającego na realizację oczeki-
wań akcjonariuszy. Jeżeli ponadto uwzględnimy dodatkowy element presji, 

9 Więcej informacji na temat poglądów Kanta można znaleźć między innymi w: Żelazny 
1993; Bal 1994.
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którym jest funkcjonowanie w wysoce konkurencyjnym środowisku biznesu, 
to dla wielu liderów postępowanie zgodnie z założeniami kantowskiego im-
peratywu kategorycznego może wydawać się wręcz nieracjonalne. Jednakże 
praktyka biznesu, poparta badaniami naukowymi dowodzi, że organizacje 
podejmujące energiczne działania ukierunkowanie na pogodzenie celów za-
równo pracowników, jak i klientów, dostawców oraz akcjonariuszy uzyskują 
lepsze wyniki fi nansowe. Wśród wielu rozwiązań umożliwiających godze-
nie często sprzecznych interesów wymieniana jest praca zespołowa, w tym 
głównie koła jakości, zarządzanie partycypacyjne, delegacja uprawnień itp. 
Niestety zastosowanie tego typu instrumentarium nie jest równoznaczne 
z przestrzeganiem kantowskich zasad. Jeżeli motywem ich wykorzystania 
jest jedynie dążenie do wzrostu zasobności akcjonariuszy, wówczas działań 
tych nie można traktować jako aktów prawdziwie moralnych. Nie wynikają 
one bowiem z dobrej woli. Dlatego też jeżeli w ramach praktyk przywód-
czych stosuje się tego typu rozwiązania, to powodem ich zastosowania nie 
może być jedynie wzrost zysków inwestorów. W przeciwnym razie mamy do 
czynienia z wykorzystaniem pracowników w roli środka, co samo w sobie 
jest sprzeczne z zasadami moralnymi. Zdaniem Bowiego (2000) instrumen-
talna wizja przywództwa jest sprzeczna z zasadami moralnymi głoszonymi 
przez Kanta. Wynika to bezpośrednio z tego, że podejście instrumentalne za-
kłada zastosowanie najefektywniejszych środków pozwalających na osiąg-
nięcie celu, a jednym ze środków są tu również zasoby ludzkie.

Kolejnym aspektem wysoce powiązanym z przywództwem jest chary-
zma, która jest czynnikiem wywołującym silne reakcje emocjonalne wśród 
podwładnych. W tym ujęciu zachowania charyzmatyczne nie wpisują się 
w obszar dopuszczalnych sposobów postępowania. Zdaniem Kanta, wszelkie 
moralne działania powinny być wynikiem autonomicznych wyborów. Jeżeli 
postępowanie podyktowane jest określonym stanem emocji, wówczas jest 
ono bezdyskusyjnie w większym stopniu heteronomiczne niż autonomiczne. 
Ponadto zdaniem Kanta drugim niezbędnym warunkiem do podjęcia mo-
ralnych działań jest ich spójność z przyczyną. Inaczej mówiąc działanie po-
winno bazować na maksymie, która może być powszechnie zaakceptowana. 
W innym przypadku mamy do czynienia ze złamaniem pierwszej formuły 
imperatywu kategorycznego. Bazując na powyższych założeniach większość 
teorii przywództwa jest sprzeczna z założeniami Kanta. Nawet tak obecnie 
popularne ujęcie transformacyjne nie do końca jest z nimi zgodne. Warto 
zwrócić uwagę, że z drugiej strony silnie altruistyczne zasady etyczne pro-
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pagowane przez Greenleafa, w myśl których lider, będąc w pewnym sensie 
zarówno przywódcą, jak sługą, powinien zwracać uwagę na problemy swo-
ich podwładnych, roztaczać nad nim opiekę oraz dbać o ich rozwój, nie są 
również spójne z etyką moralną Kanta. W tym bowiem przypadku następuje 
zachwianie relacji ważności celów w drugą stronę, mogące wywołać sytua-
cję, w której lider stanie się środkiem do realizacji celów podwładnych.

W dalszej części analizy Bowie koncentruje się na zdefi niowaniu tego, 
czym faktycznie jest przywództwo. Sugeruje, że przywództwo w świetle po-
glądów Kanta winno wspierać rozwój autonomii zarówno naśladowców, jak 
i lidera. Implementacja tego założenia wymaga od przywódcy działań, które 
doprowadzą do transformacji podwładnych w liderów.

Zdaniem Bowiego lider w ujęciu kantyzmu:
– podejmując decyzję powinien brać pod uwagę interesy wszystkich inte-

resariuszy, których może ona dotyczyć,
– powinien skłaniać do udziału w kształtowaniu zasad i strategii zanim 

zaczną one obowiązywać tych, których będą one dotyczyły,
– nie może dopuszczać, aby w jakimkolwiek przypadku interes jednej 

z grup interesariuszy był ważniejszy od pozostałych,
– w sytuacji, gdy trzeba poświęcić jedną z grup interesariuszy na rzecz 

innej, nigdy za podstawę decyzji nie może brać liczebności grupy,
– musi współpracować z innymi w celu procedur gwarantujących, że re-

lacje pomiędzy interesariuszami będą uregulowane literą sprawiedliwego 
prawa.

Konkludując, Bowie (2000) stwierdza, iż przywódca powinien być pro-
motorem autonomii podwładnych. Zamiast poszukiwać pracowników, którzy 
będą ślepo wykonywać polecenia, winien skoncentrować się na pozyskaniu 
osób gotowych na bazie rozszerzającej się autonomii w przyszłości podjąć 
wyzwanie przeobrażania w kierujących się zasadami moralnymi liderów.

Wspólnym elementem przedstawionych powyżej koncepcji jest fakt 
umiejscowienia relacji lidera z naśladowcami w centrum uwagi. Ponadto 
krytycznie istotnym założeniem jest tu również dostrzeganie przez przywód-
cę specyfi cznych potrzeb jego podwładnych. Problem zachowań etycznych 
dotyczy oczywiście nie tylko zagadnienia kształtowania relacji interperso-
nalnych, ale również wielu innych aspektów postępowania lidera. Niemniej 
jednak zasadniczym elementem determinujących dyfuzję pozytywnych po-
staw i zachowań jest właśnie postawa lidera, promowane przez niego war-
tości i zasady oraz stopień, w jakim jest on faktycznie do nich przywiązany. 
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Cóż bowiem daje głoszenie wzniosłych haseł, gdy nie są one poparte żadnym 
działaniem, a często wręcz postawy przywódców są absolutnym zaprzecze-
niem składanych zapewnień i sugerowanych sposobów postępowania10.

Kanon zasad etycznego przywództwa

Poszukując zasad etycznego przywództwa można doszukiwać się ich 
podstaw nie tylko w nurtach fi lozofi cznych, ale również w psychologii, edu-
kacji, czy nawet biomedycynie. Niemniej jednak kanon zasad jest w tym 
przypadku dość jednoznaczny. W jego skład wchodzi pięć elementów: sza-
cunek, służba, sprawiedliwość, uczciwość oraz wspólnota (Beauchamp, 
Bowie 1988). Autorzy podkreślają fakt posiadania przez każdego człowieka 
prawa do autonomicznego kształtowania własnych pragnień. Jednocześnie 
uważają możliwość wykorzystywania osoby ludzkiej jako instrumentu do 
realizacji partykularnych celów kogoś innego za jednoznacznie naganną. 
Ich zdaniem traktowanie podwładnych jako celu, a nie środka, jest rów-
noznaczne z wyrażaniem szacunku dla decyzji i wartości tychże osób. Na-
tomiast negowanie, podważanie, czy też bagatelizowanie wyznawanych 
przez współpracowników wartości oraz formułowanych celów powoduje, 
że w percepcji lidera są oni jedynie instrumentem, a nie podmiotem jego 
działania (1988: 37). Szacunek dla postaw i zachowań pozwala pracowni-
kom zachowywać się naturalnie oraz kreatywnie budować i wyrażać włas-
ne oczekiwania i marzenia. Ponadto lider powinien podchodzić do swych 
współpracowników z bezwarunkowym poszanowaniem ich odmienności, 
wyrażającej się właśnie w indywidualnych, specyfi cznych wartościach. 
Szacunek jest równoznaczny z dawaniem wiary w idee innych osób oraz 
traktowaniem ich jak istot ludzkich. W wielu przypadkach wymaga tak-
że elastyczności, a nawet w niektórych sytuacjach ulegania podwładnym11. 
Z kolei Burns wskazuje, iż lider powinien rozwijać świadomość swych 
współpracowników w zakresie ich własnych potrzeb, wartości i celów, jed-
nocześnie pomagając integrować je z własnymi założeniami.

Szacunek w perspektywie etycznej należy postrzegać nieco szerzej niż 
w ujęciu tradycyjnym. W tym przypadku oznacza on bowiem umiejętność 
uważnego wsłuchiwania się w słowa płynące od współpracowników, empa-

10 Covey 1988: XI–XIII.
11 Casson 2000: 1–19.
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tię, tolerancję dla odmiennych punktów widzenia oraz umacnianie innych 
w poczuciu akceptacji dla ich własnych wierzeń, poglądów i wartości.

Drugi fi lar etycznego przywództwa dotyczący kwestii służenia innym lu-
dziom jest wyrazem silnego wpływu nurtu altruistycznego na kształt kanonu 
zasad. W myśl tegoż zalecenia lider powinien pozycjonować podwładnych 
we własnych planach i założeniach, jako podstawową wartość. W środowi-
sku pracy zachowania altruistyczne można dostrzec chociażby w mentorin-
gu, delegowaniu uprawnień, tworzeniu zespołów roboczych oraz budowaniu 
poczucia przynależności. W znacznej mierze etyczna odpowiedzialność li-
dera w zakresie służby innym zbliżona jest do wskazań płynących z przysię-
gi Hipokratesa12, obligujących przedstawicieli służb medycznych. Studiując 
jego treść, wyraźnie dostrzec można, iż głównym jej elementem jest nakaz 
nieszkodzenia innym. Podobnie podstawowym obowiązkiem etycznego li-
dera jest zajmowanie się podwładnymi, służenie im, podejmowanie decyzji 
uwzględniających to, iż pracownicy są ich benefi cjentami, a przede wszyst-
kim nieszkodzenie ich dobru. W ostatnich dwóch dekadach zasada służby 
była bardzo często podejmowana w literaturze fachowej. Najciekawsze 
sugestie można dostrzec w pracy P.M. Senge, poświęconej idei organizacji 
uczącej się. Zwraca on uwagę, iż zadaniem liderów w tego typu strukturach 

12 „Przysięgam na Apollona, lekarza, na Asklepiosa, Hygieję i Panakeję oraz wszystkich 
bogów i boginie, biorąc ich za świadków, że wedle mej możności i zdolności będę docho-
wywał tej przysięgi i tego zobowiązania. Mistrza mego w tej sztuce będę szanował na równi 
z rodzicami, będę się dzielił z nim swym mieniem i na żądanie zaspokajał jego potrzeby; 
synów jego będę uważał za swych braci i będę uczył ich swej sztuki, gdyby zapragnęli się 
w niej kształcić, bez wynagrodzenia i żadnego zobowiązania z ich strony; prawideł, wykła-
dów i całej pozostałej nauki będę udzielał swym synom, synom swego mistrza oraz uczniom, 
wpisanym i związanym prawem lekarskim, poza tym nikomu innemu. Będę stosował zabiegi 
lecznicze wedle mych możności i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku 
i krzywdy. Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę 
jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i nie-
winności zachowam życie swoje i sztukę swoją. Nie będę stanowczo wykonywał wycięcia 
chorym na kamień, pozostawiając to ludziom zawodowo stosującym ten zabieg. Do jakiego-
kolwiek wejdę domu, wejdę doń dla pożytku chorych, wolny od wszelkiej chęci krzywdzenia 
i szkodzenia, jako też wolny od pożądań zmysłowych, tak względem niewiast jak mężczyzn, 
względem wolnych i niewolników. Cokolwiek bym podczas leczenia czy poza nim w życiu 
ludzkim ujrzał czy usłyszał, czego nie należy rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w ta-
jemnicy. Jeżeli dochowam tej przysięgi i nie złamię jej, obym osiągnął pomyślność w życiu 
i pełnieniu swej sztuki, ciesząc się uznaniem ludzi po wszystkie czasy; w razie jej przekrocze-
nia i złamania niech mnie los przeciwny dotknie…”, Szejnach 1931.
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jest służenie sformułowanej wizji. Służba w jego opinii jest procesem wy-
jaśniania i wzmacniania wizji, prowadzącym do uzyskania przez nią prio-
rytetowej pozycji w odczuciach lidera i jego współpracowników. Oznacza 
to jednocześnie konieczność odrzucenia egoizmu i koncentracji na samych 
sobie oraz integrację na rzecz realizacji wizji. Efektywni liderzy postrzegają 
więc własną wizję jako istotny element czegoś większego niż oni sami – or-
ganizacji, społeczności, środowiska. Podsumowując, można stwierdzić, iż 
zarówno wskazania Greenleafa, jak i Senge postulują podejmowanie działań 
na rzecz wspólnego dobra. W praktyce zasada służby oznacza gotowość sku-
pienia uwagi lidera na podwładnych, przedkładania interesów innych osób 
nad własnymi oraz podejmowania działań jedynie przynoszących pozytyw-
ne efekty dla ogółu.

Trzeci komponent etycznego przywództwa to sprawiedliwość, która obli-
guje liderów do traktowania wszystkich podwładnych w jednakowy sposób 
oraz do godziwego postępowania. Jako zasadę należy przyjąć unikanie ja-
kichkolwiek form wyróżniania, czy też preferowania pracowników, jeżeli nie 
są one wynikiem specyfi ki sytuacji. Jeśli natomiast pojawia się konieczność 
odmiennego podejścia do poszczególnych osób, wówczas przyczyny oraz 
warunki takiego działania powinny być absolutnie transparentne i opierać się 
na zasadach moralnych. Kolejnym aspektem jest tu podział zasobów i nagród 
oraz mechanizmy stosowania kar, w którym przywódca odgrywa kluczową 
rolę. Zasady te oraz sposób ich stosowania odzwierciedlają w praktyce to, 
czy faktycznie lider postępuje sprawiedliwie.

Zdaniem J. Rawlsa zagadnienie sprawiedliwości dotyczy wszystkich, 
którzy współpracując realizują wspólne cele. W dużej mierze wpisuje się 
ona we wskazówki płynące z biblijnej złotej zasady postępowania, której 
treść: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im 
czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy13 nie wymaga jakiego-
kolwiek komentarza. Problem sprawiedliwości można rozpatrywać również 
w kontekście ograniczoności zasobów. Ze względu na permanentny brak 
dóbr i zasobów pojawia się problem konkurencji, w konsekwencji generują-
cy konfl ikty co do sprawiedliwej ich dystrybucji. Zadaniem lidera w takich 
sytuacjach jest wyznaczenie jasnych reguł podziału, które również rzucają 
światło na jego rzeczywistą postawę. Beauchamp i Bowie wskazują kilka 
podstawowych zasad pozwalających ustalić sprawiedliwy podział zasobów. 

13 Ewangelia wg świętego Mateusza 7,12.
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W zależności od sytuacji przywódca może zastosować jedną z nich lub kom-
binację kilku zasad, do których zaliczone zostały: równe udziały, podział 
w oparciu o potrzeby, osobiste prawa, indywidualne wysiłki, stosunek do 
społeczeństwa oraz zasługi.

Czwarta z kolei zasada etycznego przywództwa dotyczy problemu szczero-
ści i uczciwości. Paradoksalnie znaczenie uczciwości można lepiej zrozumieć 
analizując jej przeciwność, czyli nieuczciwość, która jest formą kłamstwa lub 
sposobem celowego, błędnego interpretowania rzeczywistości. Nieuczciwość 
może prowadzić do rozlicznych efektów, jednak najważniejszym z nich, ro-
dzącym trudne do niwelacji szkody, jest podważenie zaufania. Jeżeli lider 
jest nieszczery, otoczenie postrzega go jako osobę niepewną i niewiarygodną. 
Prowadzi to bezpośrednio do utraty wiary w jego słowa oraz utraty szacunku, 
a w konsekwencji do utraty potencjału skutecznego oddziaływania. Również 
nieuczciwość wywołuje negatywny wpływ na relacje międzyludzkie, budując 
poczucie manipulacji oraz niszcząc otwartość komunikacji. W dłuższym cza-
sie prowadzi do osłabienia, a nawet do ich całkowitego rozbicia.

Jednakże uczciwość to nie tylko mówienie prawdy. Pojęcie to należy 
interpretować zdecydowanie szerzej, włączając w jego zawartość również 
otwartość oraz reprezentowanie rzeczywistości w sposób tak wyczerpują-
cy i klarowny, jak tylko jest to możliwe. Niestety nie jest to łatwe zadanie, 
ponieważ w wielu przypadkach przekazywanie pełnych, prawdziwych in-
formacji może utrudniać realizację celów, a nawet prowadzić do destrukcji. 
Dlatego też wyzwaniem stojącym przed liderami jest dokonanie oceny moż-
liwości i zasadności ujawniania poszczególnych fragmentów potencjalnego 
przekazu, uwzględniające zachowanie poprawnego stosunku pomiędzy ot-
wartością i jej brakiem. Bardzo ważne jest to, aby lider był autentyczny, ale 
również wrażliwy na uczucia innych. Zdaniem J. Dalla Costa szczerość to 
zdecydowanie więcej niż nieoszukiwanie. Przywódca funkcjonujący w śro-
dowisku organizacyjnym poprzez uczciwość powinien rozumieć unikanie 
sytuacji, w których składane obietnice nie mogą być spełnione, ukrywania 
się za wyimaginowanymi przeszkodami, ograniczania zapewnień, podejmo-
wania odpowiedzialności, działań, które mogą w jakikolwiek sposób wpły-
nąć na poczucie godności i człowieczeństwa. Ponadto Dalla Costa sugeruje, 
iż imperatywem organizacji jest promowanie uczciwości oraz wynagradza-
nie zachowań, które są jej odzwierciedleniem14.

14 Northouse 2003: 310–315.
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Ostatnim elementem jest tworzenie wspólnoty. Przywództwo defi niowa-
ne jest często jako proces wpływania na innych w celu osiągnięcia wspól-
nego celu. Już na poziomie defi nicyjnym wyraźnie widać, iż wspólny cel 
stanowi jeden z najważniejszych priorytetów, który nakłada wymóg na lide-
ra i na jego zwolenników podążania w kierunku wyznaczonym przez grupę. 
Przywódca, kreując cele i sposoby ich osiągania, musi brać pod uwagę nie 
tylko własne pomysły, idee i poglądy, ale również uwzględniać propozycje 
współpracowników, bowiem jedynie taka postawa pozwala realizować za-
sady przywództwa transformacyjnego. Zgodnie ze wskazówkami Burnsa li-
der podejmuje działania na rzecz skłaniania grupy do podążania w kierunku 
wspólnego dobra, przynoszącego pozytywne efekty zarówno dla niego sa-
mego, jak i pozostałych współpracowników. Proces dążenia do tak sformu-
łowanego celu skutkuje ciągłą transformacją postaw, zachowań i sposobów 
myślenia jego uczestników. Etyczny lider bierze pod uwagę cele wszyst-
kich osób zaangażowanych w pracę grupy, jednocześnie będąc wrażliwy na 
szeroko rozumiany interes społeczny oraz czynniki kulturowe. Unika także 
używania środków przymusu oraz zachowań mogących świadczyć o igno-
rowaniu innych osób. Rost w swych poglądach posuwa się o krok dalej, 
wskazując, iż przywódca oraz jego współpracownicy powinni koncentrować 
się nie tylko na realizacji wspólnych celów, ale również dostrzegać potrzeby 
całej społeczności. Podobnie Burns sugeruje, iż proces transformacji powi-
nien prowadzić do podniesienia standardów moralnych. Postępowanie lidera 
i jego naśladowców winno skutkować ponadto pozytywnymi efektami dla 
interesu publicznego.

Koncepcja momentów określających

Analizując problematykę szeroko rozumianej etyki trudno nie poddać 
głębszej analizie niezwykle inspirujących poglądów wybitnego profesora 
Harvard School of Business – J.L. Badaracco Jr. Autor ten stara się zgłębić 
różnice pomiędzy etyczną decyzją a tzw. momentem określającym ang. defi -
nig moments15. Etyczna decyzja zazwyczaj oznacza konieczność dokonania 
wyboru pomiędzy dwiema przeciwstawnymi opcjami: dobrą i złą. Moment 
określający wymaga większego wysiłku, bowiem wiąże się z koniecznością 
wyboru pomiędzy ideałami, w które dana osoba głęboko wierzy. W przy-

15 Badaracco 1997: 41–66.
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padku takiej decyzji rzadko występuje jedno właściwe rozwiązanie. Nawar-
stwiając się przez lata, momenty określające formują fundamenty charakte-
rologiczne człowieka. Każą one menedżerom16 zaglądać do wnętrza duszy 
i skupiać się na podstawowych wartościach i zasadach, które raz odkryte, 
odnawiają ich poczucie celowości pracy i pozwalają podejmować mądre, 
pragmatyczne i sprytne taktycznie działania. Zdaniem Badaracco w obec-
nym środowisku pracy szczególnie powszechne są trzy rodzaje momentów 
określających. Pierwszy z nich odnosi się do osobistej tożsamości, wyma-
gając tym samym odpowiedzi na pytanie: kim jestem? Drugi rodzaj doty-
czy organizacji oraz poszczególnych jednostek: przedmiotem analizy jest tu 
zarówno charakter grup funkcjonujących w ramach organizacji, jak i cha-
rakter poszczególnych menedżerów. Powiązany jest z pytaniem: kim jeste-
śmy? Trzeci rodzaj jest najbardziej złożony, bowiem wymaga określenia roli 
przedsiębiorstwa w społeczeństwie, zmuszając tym samym do udzielenia 
odpowiedzi na pytanie: kim jest organizacja?

Moment określający dla jednostki determinowany jest sprzecznymi uczu-
ciami, głęboko zakorzenionymi wartościami oraz przebiegłością i względami 
praktycznymi. Menedżer, który znajdzie się w trudnej sytuacji konfl iktowej, 
może zrobić krok w tył i spojrzeć na to zdarzenie jak na naturalne napięcie 
występujące pomiędzy dwiema sensownymi perspektywami, nie postrzega-
jąc zaistniałej sytuacji jako problemu. Aby uwypuklić napięcie, można za-
pytać, jakie uczucia i przeczucia prowadzą w danej sytuacji do konfl iktu? 
Badaracco przytacza tu spostrzeżenia Arystotelesa, który w swym twierdził, 
że uczucia ludzi mogą naprawdę pomóc im zrozumieć problem, odkryć jego 
najważniejsze wymiary i wskazać, o jaką stawkę toczy się gra. Innymi sło-
wy, uczucia i intuicja to także forma inteligencji i źródło zrozumienia. Próba 
ustawienia momentu określającego w kategoriach uczuć i przeczuć, może 
pozwolić „wyjąć” problem z jego kontekstu biznesowego i dokonać jego 
analizy na poziomie osobistym. Wówczas to można zastanowić się nad dru-
gim pytaniem, pomagającym rozwiązać sytuację konfl iktową: które spośród 
sprzecznych zobowiązań i wartości są najgłębiej zakorzenione w życiowej 
hierarchii wartości oraz w społecznościach? Poszukiwanie korzeni własnych 

16 Badaracco w swych pozycjach zamiennie stosuje określenia lider, menedżer, kierowni-
ctwo,  nie podejmując problemu różnic występujących pomiędzy nimi. Starając się wiernie 
oddać jego sugestie i spostrzeżenia, autor postanowił nie dokonywać w tym przypadku mo-
dyfi kacji określeń stosowanych w wykorzystywanych źródłach wtórnych.
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wartości oznacza zrozumienie ich początków i ewolucji w czasie. Proces ten 
nie jest jednak łatwy, wymaga bowiem znacznego wysiłku, dzięki któremu 
osoba dokonująca analizy jest w stanie zidentyfi kować własne najistotniej-
sze wartości i zobowiązania. Powołując się na stwierdzenie pragmatystów 
etycznych, uważających, że idealizm nieposkromiony realizmem raczej nie 
zbawi świata, warto sformułować jeszcze jedno pytanie: jaka kombinacja 
przebiegłości, praktyczności, wyobraźni i zuchwałości pomoże zrozumieć, 
co jest dla pytającego dobre? Pytanie to jest trudne. Wymaga ono przyjęcia 
do wiadomości, że świat biznesu to pole bitwy, na którym liczy się zysk 
i siła przebicia. Dlatego też dokonywanie wyłącznie introspekcji jest zdecy-
dowanie niewystarczające. Proces autoanalizy musi więc prowadzić do kon-
kretnych działań, charakteryzujących się nieustępliwością, wymownością, 
sprytem i zdecydowaniem17.

Wraz z awansem w ramach struktury organizacyjnej momenty określające 
stają się coraz trudniejsze do rozwiązania. Menedżerowie nie mogą postrze-
gać już poszczególnych sytuacji wyłącznie w kategoriach konfl iktu pomię-
dzy dwoma osobistymi przekonaniami. Pojawiają się bowiem nowe wymia-
ry analizy, do których zaliczyć należy: wartości wyznawane przez członków 
grupy oraz zobowiązania wobec podwładnych. Wielu menedżerów cierpi 
niestety na pewien rodzaj etycznej krótkowzroczności, pozostając w przeko-
naniu, iż podwładni w identyczny sposób odbierają otoczenie jak oni sami. 
Niestety taki sposób myślenia ogranicza możliwości jednoczenia współpra-
cowników wokół konkretnego celu. Różnice w wychowaniu, wykształceniu, 
odmienne priorytety i hierarchie wartości nie pozwalają w jednakowy spo-
sób postrzegać otaczającej nas rzeczywistości. Menedżer staje więc przed 
trudnym wyzwaniem, nie może narzucać wszystkim swoich poglądów, lecz 
musi zrozumieć, w jaki sposób inni członkowie zespołu postrzegają prob-
lem. Pomocne w takiej sytuacji jest udzielenie przemyślanej odpowiedzi na 
pytanie: jakie są inne – poważne i przekonujące – interpretacje tej sytuacji? 
Identyfi kacja konkurencyjnych interpretacji jest jedynie częścią działania. 
Menedżerowie muszą również uważnie przyjrzeć się organizacji, w której 
pracują i realistycznie ocenić, czyja interpretacja ma największe szanse na 
zwycięstwo, uwzględniając takie czynniki jak: kultura fi rmy, normy obowią-
zujące w grupie, cele i politykę korporacji oraz uwarunkowania polityczne. 
Stąd też pojawia się kolejne istotne pytanie: który pogląd ma największe 

17 Badaracco 2005: 95–119.
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szanse zwyciężyć w konfl ikcie interpretacji i wpłynąć na myślenie i zacho-
wania innych ludzi?

Kolejna kwestia to umiejętność precyzyjnego spozycjonowania momentu 
określającego na tle całego procesu działań. Badaracco przywołuje tu słowa 
W. Jamesa, trafnie oddające specyfi kę problemu. Zdaniem tego amerykań-
skiego fi lozofa prawdziwość idei nie jest jej stałą, inherentną cechą, lecz 
przydarza się jej. Idea staje się prawdziwa w wyniku zachodzących na bie-
żąco wydarzeń. Prawdziwość idei jest więc w rzeczywistości zdarzeniem, 
a nawet procesem. Menedżerowie mogą rozpocząć tworzenie warunków 
sprzyjających dominacji konkretnej interpretacji, pytając: czy dobrze za-
planowany został proces, w wyniku którego interpretacja stworzona przez 
lidera zostanie przyjęta przez cały zespół? Badaracco zauważa również, że 
jedną z cech wyróżniających moment określający jest gra o wysokie stawki. 
Rozgrywający na ogół biorą pod uwagę przede wszystkim własne interesy. 
W takich warunkach nawet najlepsze intencje i precyzyjnie zaprojektowa-
ne procesy nie pomogą w wykonaniu obowiązków. Tak więc menedżerowie 
muszą być gotowi podjąć się trudnej i często mozolonej pracy, wykorzystu-
jąc adekwatne do sytuacji rozwiązania, pozwalające na urzeczywistnienie 
ich wizji. Bezwarunkowo powinni również poważnie zastanowić się nad 
odpowiedzią na pytanie: czy pracują dla rozrywki, czy po to, żeby odnieść 
zwycięstwo?18

Przywódcy odpowiedzialni za prowadzenie całej organizacji stają w ob-
liczu jeszcze trudniejszych momentów określających. Wymaga się bowiem 
od nich manifestowania swoich poglądów etycznych na szerszym forum. 
W obliczu konieczności podjęcia doniosłych decyzji kadra kierownicza 
może zwoływać zebrania, prowadzić negocjacje, powoływać ekspertów 
i doradców. Choć działania takie mogą być pomocne, równie dobrze mogą 
przynieść czasami rozczarowanie, jeżeli nie znajdą oni czasu i nie podejmą 
odpowiednich kroków, by wyrobić sobie silną pozycję w dyskusji. Tylko 
z pozycji siły, zadaniem Badaracco, można dobitnie przedstawić swoją wizję 
dotyczącą tego, co jest właściwe w danej sytuacji. Działania słabych liderów 
zazwyczaj są niewiele warte i przeważnie żenująco rozpaczliwe. Co więcej, 
przed prezentacją wizji na szerszym forum publicznym należy upewnić się, 
że w ten sposób nie narazi się na szwank pozycji organizacji, bezpieczeństwa 
jej pracowników oraz interesów udziałowców. Pomocne może być tu pyta-

18 Badaracco 1997: 41–66.
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nie: czy podjęto wszelkie działania, pozostające w mocy decydenta, aby za-
bezpieczyć jego własną pozycję oraz stabilność całej organizacji? Trzeci typ 
momentów określających jest bardzo ważny również z powodu wymogów 
sformułowania planu działania, który znajdzie zastosowanie na trzech pozio-
mach: indywidualnym, grupowym i ogólnospołecznym. Badaracco uważa 
również za konieczne w tym przypadku udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
czy lider myśli kreatywnie i odważnie o roli swojej organizacji w społeczeń-
stwie oraz jej relacji z grupami interesu? Aby urzeczywistnić swoje wizje 
etyczne przedstawiciele top managementu muszą bardzo ostrożnie oceniać 
swych przeciwników i sprzymierzeńców. Należy tu przeanalizować listę 
potencjalnych sojuszników oraz oponentów, ocenić ich potencjał i umie-
jętności oraz zastanowić się, czy podejmowane decyzje mogą prowadzić 
do wystąpienia działań odwetowych. Upraszczając zagadnienie, wystarczy 
w tym przypadku odpowiedzieć na pytanie: jaka kombinacja przebiegłości, 
kreatywności i uporu pozwoli na urzeczywistnienie wizji lidera (Badaracco 
1997: 41–66)?

Konkludując, Badaracco odwołuje się do stwierdzenia niemieckiego fi lo-
zofa F. Nietzschego „… wierzę, że dzięki istnieniu sprzeczności oraz uczuć, 
które z tych przeciwieństw wynikają, rodzi się wielki człowiek – jak bar-
dzo napięty łuk” (s. 41–66). W momentach określających te sprzeczności 
i uczucia kondensują się w jednym punkcie. Występuje wówczas koniecz-
ność odnalezienie równowagi pomiędzy czystym idealizmem ludzkich serc 
a brudnym realizmem biznesu. Momenty określające nie są więc jedynie 
ćwiczeniami intelektualnymi, lecz stanowią okazję dla natchnionych działań 
i rozwoju osobistego.

Aspekty etyczne w problematyce przywództwa odgrywają niesłychanie 
istotną rolę. Wzrost zainteresowania środowiska naukowego problemem 
postępowania moralnego, budowania kanonów zasad, wspierania dyfuzji 
pozytywnych postaw w ramach organizacji należy traktować jako promyk 
nadziei w przesiąkniętej patologiami, korupcją i nepotyzmem dzisiejszej, 
szarej rzeczywistości.
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Robert Karaszewski

LEADERSHIP – ETHICAL ASPECTS
SUMMARY

Today, as never before, the aspects of ethical leadership are the subject of special 
attention. Appearing almost daily about the next scandals both in politics and 
business, often undermining the reputation of people endowed with social trust, 
cause the need to take a broad discussion on building a solid foundation of ethics. 
The purpose of the boards of both corporations and state and local authorities is the 
creation of rules and canons, which are likely to be accepted only if the leaders of 
their conduct manifested a clear subordination of established canons.
Ethical aspects in the problems of leadership, play an extremely important role. 
Increased interest in the scientifi c problem of moral conduct, the canons of construction 
principles, promote the diffusion of positive attitudes within the organization should 
be regarded as a ray of hope in the permeated pathologies, corruption and nepotism 
today’s grim reality. In the following paper author will address some specifi c views 
showing the essence of ethics in relation to leadership.
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