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Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Szef firmy jako spolegliwy opiekun

Wstęp

Moralność, jak wszystkie zjawiska społeczne, podlega zmianom. Ten sy-
stem regulacji społecznej, na tle prawa, obyczajów lub mody, jest jednak 
względnie stabilny, konserwatywny. Kiedy pojawiają się nowe problemy 
moralne, generowane rozwojem techniki, przemianami ustrojowymi i go-
spodarczymi, postępami nauki itp., można je prezentować w formie nowych 
projektów teoretycznych i normatywnych, ale, mając na uwadze wspomnia-
ną względnie trwałą naturę reglamentacji moralnej, skuteczniejsze jest od-
wołanie się do istniejących już wzorów i koncepcji etycznych.

Mnogość koncepcji i pomysłów teoretycznych dostrzega się wyraźnie 
w naukach o organizacji i zarządzaniu, m.in. na przykładzie literatury po-
święconej przywództwu w organizacji, zwłaszcza charakterystyce cech przy-
wódczych. Nic dziwnego, że niektórzy autorzy, podejmując te zagadnienia, 
zachowują powściągliwość w kreowaniu nowych koncepcji przywództwa, 
natomiast skupiają się, jak np. Gayle C. Avery (Avery 2009), na analizie ist-
niejących już projektów i unikają jednoznacznego określania optymalnego 
stylu przywództwa w organizacji.

Celem tego artykułu jest próba zweryfi kowania koncepcji etycznej 
opiekuna spolegliwego jako pożądanego wzoru przywództwa etycznego 
w fi rmie. Ponad pół wieku temu profesor Tadeusz Kotarbiński przedstawił 
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projekt opiekuna spolegliwego, który odnosił się do podmiotu mającego 
przewagę w zakresie władzy, kompetencji i w ogóle większych możliwości 
działania w relacji do innych podmiotów podlegających jakimś działaniom 
opiekuńczym. Takim opiekunem spolegliwym może być szef (menedżer) fi r-
my, którego postępowanie oceniane moralnie ma największy wpływ spośród 
innych czynników decydujących o etyczności fi rmy. Potwierdza to obserwa-
cja potoczna, jak również badania empiryczne. Konstatując taki wniosek na 
podstawie własnych badań, Anna Lewicka-Strzałecka komentuje ów wpływ 
następująco: „Dzieje się tak dlatego, że znaczna część etycznych bądź nie-
etycznych zachowań człowieka to zachowania wyuczone w trakcie inter-
akcji z innymi ludźmi, wśród których menedżerowie z racji decydowania 
o postępowaniu pracowników odgrywają ważną rolę. Menedżerowie prze-
kazują etyczne standardy bezpośrednio – deklarując i stanowiąc osobisty 
wzór pożądanego zachowania i pośrednio – wywierając decydujący wpływ 
na kulturę fi rmy” (Lewicka-Strzałecka 1999:198).

Tadeusza Kotarbińskiego koncepcja opiekuna spolegliwego

Koncepcja opiekuna spolegliwego nie jest nową moralnością, nie odwo-
łuje się do „przewartościowania wartości”, ten wzorzec – jak pisał sam Ko-
tarbiński – „nie spadł z zaświatów ani nie jest jakimś echem niezmiennego 
ideału bytującego w rejonach czystej idei” (Kotarbiński 1987: 379), „to jest – 
mówiąc dalej słowa autora – interpretacja starej moralności miłości bliźnie-
go” (Kotarbiński 1987: 477). Ta koncepcja nie szuka jednak uzasadnienia 
ani w religii, ani w ideologii. Ma ona rodowód metaetyczny. Analizując oce-
ny etyczne, T. Kotarbiński dostrzegł, że aprobata sumienia, czyli dyspozycja 
do wydawania ocen etycznych, kieruje się najczęściej ku pięciu podstawo-
wym wartościom postępowania jednostki, tj. dobroci, prawości, odwadze, 
dzielności i opanowaniu. Są to zachowania czcigodne, czyli stanowiące tytuł 
do szacunku, a ich przeciwieństwa to okrucieństwo, nieuczciwość, tchórzo-
stwo, opieszałość i uleganie pokusom, czyli postawy haniebne, stanowiące 
podstawę dezaprobaty moralnej. Wspomniane pięć wartości, składające się 
na zachowania czcigodne, tworzą pewien niezbywalny pion moralny, któ-
ry jest gwarancją właściwego spełniania roli opiekuna spolegliwego. Herszt 
bandy, gwarantujący „opiekę” na swoim terytorium sklepikarzom czy re-
stauratorem, wymuszający na nich haracz, działa bezprawnie, nieuczciwie, 
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nie z życzliwości i dobroci, lecz dla własnego zysku i z tego powodu, nawet 
gdyby swoim „podopiecznym” dawał pewne poczucie bezpieczeństwa, nie 
może pretendować do miana opiekuna spolegliwego.

Sam autor koncepcji opiekuna spolegliwego stawiał sobie pytanie, czy 
wskazana przez niego lista pięciu wartości jest pełna, czy nie pominął ja-
kichś istotnych wartości. W różnych wypowiedziach starał się dookreślić 
wskazane przez siebie wartości i nadawał im w miarę szeroką interpretację. 
Tak więc wskazywał, że „postulat prawości, zawarty w postawie spolegliwo-
ści, domaga się wyróżnionego traktowania zobowiązań” (Kotarbiński 1987: 
176). Sprawiedliwość kojarzył z dobrocią i prawością, wszak „domaga się 
ona świadczenia wedle jakiejś równej miary, spełniania tego, co było obie-
cane (wyraźnie lub domyślnie, explicite lub milcząco), obrony tych, których 
pokrzywdzono lub którym grozi pokrzywdzenie w dziedzinie dostępnej na-
szej interwencji, a w obrębie tej obrony – represji dla naprawienia krzywd 
ze strony krzywdzicieli. (…) Krzywda zaś sprowadza się z jednej strony 
do odebrania lub niewyświadczania dobra wedle równej miary świadczeń 
albo do wyrządzenia lub nieusunięcia zła też poza równą miarę ciężarów, 
z drugiej – do niespełnienia obietnicy” (Kotarbiński 1987: 182). Sprawiedli-
wość ma oczywiście wiele odmian i każda z nich zasługuje na szczegółową 
analizę, ale w syntetycznym ujęciu wzoru człowieka postępującego czcigod-
nie problematykę sprawiedliwości można uznać za konkretyzację prawości 
(uczciwości). Tak istotna wartość, jak godność osobista, która również nie 
pojawia się na wspomnianej liście pięciu wartości, została uznana przez Ko-
tarbińskiego jako pochodna innych wartości. Godność osobista to „dbanie 
o to, by być samemu słusznie szanowanym. Ale słusznie szanowanym trzeba 
być za coś i tu znowu musi nastąpić rekurs do innych, podstawowych tytu-
łów szacunku, na których musi się wspierać tytuł do szacunku z racji troski 
o godność własną” (Kotarbiński 1987: 187).

Do listy pięciu wartości podstawowych można jednak dodać odpowie-
dzialność. W kontekście tych rozważań chodzi oczywiście o odpowiedzial-
ność moralną, ale często we współczesnych warunkach, w których działania 
opiekuńcze realizują się w strukturach regulowanych prawem, przechodzi ona 
w odpowiedzialność prawną (administracyjną, cywilną lub karną). Z taką su-
gestią waloryzacji odpowiedzialności w pionie moralnym spolegliwego opie-
kuna zdaje się korespondować jedno z najczęściej powtarzanych przez Kotar-
bińskiego określeń tego wzoru osobowego. „Opiekun wtedy jest spolegliwy, 
kiedy można słusznie zaufać jego opiece, że nie zawiedzie, że zrobi wszystko, 
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co do niego należy, że dotrzyma placu w niebezpieczeństwie i w ogóle będzie 
pewnym oparciem w trudnych okolicznościach” (Kotarbiński 1987: 378). 
Taki człowiek musi się liczyć z konsekwencjami swoich działań i zaniechań, 
a więc musi go cechować wysokie poczucie odpowiedzialności.

W określeniu „opiekun spolegliwy” pewne nieporozumienie budzi przy-
miotnik „spolegliwy”. W potocznym bowiem znaczeniu „spolegliwy” zna-
czy tyle co uległy, pokorny. Gdyby spolegliwość była tak rozumiana w pre-
zentowanym projekcie etycznym, to istniałaby sprzeczność między tym 
przymiotnikowym dookreśleniem a odwagą jako jedną z podstawowych 
wartości konstytuujących pion moralny opiekuna. Kotarbiński tak interpre-
tował treść tego przymiotnika: „Jeśli kto chce zasłużyć na szacunek, niech 
się wzoruje na ideale dobrego opiekuna, niech się podciąga do jego pozio-
mu i z oddaniem bezinteresownie dokłada starań, by dzięki jego działaniom 
ochronione były od nieszczęść istoty, nad którymi sprawuje opiekę. Nie-
chaj sprawuje tę opiekę w sposób godny położonego w nim zaufania, a więc 
nie cofa się przed niebezpieczeństwem, lecz odważnie walcząc stawia mu 
czoło, ilekroć opieka tego wymagać będzie, niechaj nie żałuje potrzebnego 
wysiłku i niechaj dobrze panuje nad sobą, nie folgując pokusom, które by 
mogły osłabić jego czujność i gotowość do czynu” (Kotarbiński 1987: 188). 
Przymiotnikowi „spolegliwy” Kotarbiński przypisywał pochodzenie śląskie 
lub czeskie i upatrywał w nim kalkę niemieckiego „zuverlässig”, co znaczy 
pewny, niezawodny. Wydaje się jednak, że cytowany wyżej opis postawy 
osoby, która zasługuje na takie określenie, najlepiej oddaje istotę opiekuna 
spolegliwego.

Przypisywanie spolegliwemu opiekunowi wyłącznie takiego waloru, że 
jest to ktoś, komu podopieczny może zaufać w każdej chwili, jest pewnym 
uproszczeniem. W świetle tego, co wyżej zostało powiedziane o tej koncep-
cji, zaufanie z całą pewnością nie wyczerpuje wzoru spolegliwego opiekuna, 
choć jest to motyw istotny, wręcz niezbywalny i w wielu sytuacjach wystar-
czający, by zachowania opiekuna oceniać wysoko w sensie etycznym. Ten 
motyw, jeśli nie jest przypadkowy i nie wynika z jakiegoś kaprysu, jest jed-
nak nierozerwalnie związany z poczuciem odpowiedzialności, prawdomów-
nością, empatią do podopiecznych, a także do innych ludzi, nieuleganiem 
pokusom i chwilowym zachciankom oraz innymi postawami uchodzącymi 
za czcigodne.

Wielu krytyków koncepcji opiekuna spolegliwego marginalizuje ten 
projekt na tle różnych spotykanych współcześnie drogowskazów moral-
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nych. Maria Ossowska, analizując opiekuńczość w kontekście ogółu eu-
ropejskich norm moralnych, przypisała Kotarbińskiemu, że chce „uczynić 
opiekuńczość cnotą w moralności centralną i wywieść wszystkie inne cno-
ty jako niezbędne do roztaczania sprawnej opieki” (Ossowska 1970: 192). 
Nie jest to trafne odczytanie ani intencji Kotarbińskiego, ani jego metody 
dochodzenia do koncepcji spolegliwego opiekuna. Ossowska uważa, że 
opiekuńczość jest jedną z „cnót miękkich na straży pokojowego współży-
cia” i traktuje ją jako jedną z form życzliwości. Kotarbiński swój projekt 
etyczny wywodził nie ze szczególnego upodobania cnoty życzliwości, lecz 
na podstawie analizy w przekroju historycznym fundamentalnych zacho-
wań ocenianych etycznie doszedł do konkluzji, że na aprobatę moralną 
zasługują tylko te zachowania, którym można przypisać motywację opie-
kuna spolegliwego, co ma niewątpliwie szerszy i głębszy sens niż mo-
tywacja określana jako „jedna z form życzliwości”. Warto zauważyć, że 
w licznych rozprawach etycznych Kotarbiński używa, obok określenia 
„opiekun spolegliwy” określenia synonimicznego: „porządny człowiek”, 
a sam przymiotnik „spolegliwy” bywa zastępowany słowami: „dzielny” 
lub „rzetelny”.

W koncepcji Kotarbińskiego słowo „opiekun” ma szerszy sens niż ten, 
który zawiera się w języku potocznym. Chodzi tu bowiem nie tylko o osoby, 
które opiekują się np. dziećmi, starcami, pacjentami w lecznicy lub sprawu-
ją opiekę nad nieletnimi. „Opiekunem będzie dla nas każdy – konstatował 
Kotarbiński – kto ma jako zadanie dbać o kogoś poszczególnego lub o taką 
czy inną gromadę istot, pilnując takiego lub innego ich dobra” (1987: 378). 
Komentując ten cytat, Wojciech Gasparski zauważa: „Czy nie jest to zada-
nie radnego, posła, senatora? Czy nie o to powinien się troszczyć minister, 
marszałek sejmiku, Sejmu czy Senatu? Czy nie takimi powinni być sołtysi, 
wójtowie, prezydenci oraz szefowie licznych organizacji, będących wszak 
mniejszymi lub większymi gromadami istot?” (Gasparski 2003: 20). Wa-
chlarz podmiotów – opiekunów jest więc bardzo szeroki, ale i grono pod-
opiecznych nie ogranicza się do wąskiego tradycyjnego kręgu. Autor tego 
projektu etycznego podkreślał wyraźnie, że przedmiotem opieki może być 
„grono istot, gromada, społeczeństwo, w poszczególnym przypadku jakaś 
sprawa społeczna, z którą się dany podmiot działający zsolidaryzował” (Ko-
tarbiński 1987: 117). Idąc tropem tej wypowiedzi, można więc wskazać też 
takie przykłady, jak przedsiębiorstwo, jego pracownicy, klienci i inni intere-
sariusze.
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Na szeroko pojętą relację spolegliwej opieki wskazuje też następujący 
przykład, który warto przytoczyć dosłownie: „obiecałem przybyć na umó-
wioną godzinę, by komuś pomóc zrobić terminową robotę, a żadna inna 
umowa nie stoi temu na przeszkodzie. Więc trzeba to zrobić. Jeśli tak zrobię, 
będzie to zgodne z tym czego się ode mnie domaga spolegliwe opiekuństwo, 
jeśli się uchylę, albo, co gorsza, zmienię na niekorzyść sytuację tak ode mnie 
aktualnie zależnych, będzie to sprzeczne z postulatem opiekuna spolegli-
wego” (Kotarbiński 1987: 119) W tym przypadku opiekuństwo dotyczy re-
alizacji konkretnych działań usługodawcy na rzecz klientów na podstawie 
umowy o dzieło lub umowy-zlecenia i jest codziennym zjawiskiem nie tylko 
w sferze gospodarczej, lecz także w innych sferach życia społecznego.

Ze spolegliwym opiekuństwem Kotarbiński wiąże solidność fi rmy, 
wszelkiej roboty i wytworu. Ten wątek pojawia się zwłaszcza w kontekście 
prakseologicznym, a konkretnie dotyczy charakterystyki walorów praktycz-
nego działania, gdzie czytamy: „Wytwór zaś wtedy jest solidny, gdy nań 
można liczyć, gdy więc daje gwarancje trwałości i niezawodności w użyt-
kowaniu” (Kotarbiński 1973: 141). Wytwórca solidny jest więc sprawcą 
takiej roboty, któremu można przypisać motywację spolegliwego opiekuna. 
Tu krąg podmiotowy opiekuństwa wydaje się mieć zakres najszerszy.

Spolegliwe opiekuństwo pojawia się też w relacjach współpracy i współ-
działania, gdzie trudno wyodrębnić stałą rolę opiekuna i korzystającego 
z opieki. Przy realizacji konkretnego zadania i w określonym odcinku czasu 
jeden podmiot pełni rolę opiekuna, drugi podopiecznego, a przy innych za-
daniach i w innym momencie role obu podmiotów mogą ulec odwróceniu. 
Tak bywa w małżeństwie partnerskim lub w akcjach ratowniczych, gdy je-
den ratownik jest w danej chwili całkowicie uzależniony od drugiego i liczy 
na to, że kolega go nie zawiedzie w ekstremalnej sytuacji, po chwili zaś 
ratownicy mogą się zmienić rolami. W tych dwóch przykładach występuje 
pewna asymetria ról lecz tylko w aspekcie temporalnym. W realizacji wielu 
projektów zbiorowych nie pojawia się żadna asymetria ról, a mimo to moż-
na dostrzec wśród partnerów motywacje spolegliwych opiekunów. Punktem 
odniesienia owego opiekuństwa będzie więc sprawa, która wymaga szcze-
gólnej troski, pieczy, opieki.

Trzeba zaznaczyć, że Kotarbiński rozciągał ideę spolegliwego opiekuń-
stwa na cały świat istot żywych doznających bólu i cierpienia. Obecnie ta 
idea, artykułowana m.in. w języku etyki ekologicznej, rozciąga się na cały 
świat przyrodniczy.
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Każda cnota moralna podlega stopniowaniu ze względu na jej natęże-
nie, siłę motywacji czy konsekwencje praktyczne. Spolegliwe opiekuństwo 
ma również charakter stopniowalny. Kotarbiński pisał: „Relacja opiekuń-
stwa podlega identyfi kacji w zależności od różnych okoliczności. Wzmaga 
się zwłaszcza i dochodzi do najwyższego natężenia, ilekroć ktoś oznajmił 
komuś innemu, że będzie go bronił przed takim a takim niepowodzeniem, 
tak, że ów drugi liczy na tę zapowiedź” (Kotarbiński 1987: 117). Podjęcie 
się zadań opiekuńczych może być skutkiem wyraźnej deklaracji słownej, 
ale również może mieć formę takiego zachowania, z którego jednoznacznie 
wynika intencja opiekuńcza, i wreszcie, może być konsekwencją przyjętych 
w organizacjach czy w środowiskach zawodowych w miarę trwałych proce-
dur określających, kto, kiedy i w jakim zakresie powinien realizować funk-
cje opiekuńcze, a kto, kiedy i w jakim zakresie może liczyć na opiekę.

Jeśli społeczny obszar opiekuństwa jest bardzo rozległy, to jego natęże-
nie, czyli uwyraźnienie cnót mu towarzyszących, jest mało dostrzegalne, co 
niektórzy krytycy projektu Kotarbińskiego wykorzystują do pomniejszenia 
społecznej rangi tego projektu. Oczywiście nie jest tak, by nawet ludzie po-
dejmujący się świadomie roli opiekuna mieli okazję do zamanifestowania 
swych wyjątkowych cnót. Wiele zachowań opiekuńczych uchodzi zarówno 
w świadomości opiekuna, jak i w oczach otoczenia za pewien standard za-
chowań etycznych. I to jest ze wszech miar zjawisko pożądane. Okazji do 
bycia spolegliwym opiekunem nie brakuje w codziennym życiu, natomiast 
nieco rzadziej zdarzają się sytuacje, kiedy opiekuńczość przybiera formę za-
chowań niestandardowych, a więc heroicznych i wzbudzających powszech-
ny podziw.

W jednej z poprzednich prac poświęconych koncepcji opiekuna spolegli-
wego starałem się wykazać, że spolegliwe opiekuństwo jest wręcz moralnym 
wyzwaniem współczesności (Banajski 2006). Decydującym czynnikiem 
generującym taką tendencję-potrzebę jest fakt, że w rozwoju współczesnej 
cywilizacji nastąpił etap, który polega na tym, że bogatsza i doskonalsza 
instrumentalizacja działań niesie za sobą zagrożenie w formie kompletnej 
bezradności i niemocy w sytuacjach, gdy ludzie są nagle pozbawieni dostę-
pu do nowoczesnych narzędzi techniki, które gwarantują ułatwienia nie tyl-
ko w procesie wytwórczości, lecz również w codziennym życiu, decydując 
wręcz o przetrwaniu jednostek i całych grup społecznych. Przypomnijmy tu 
liczne przypadki awarii dostaw prądu obejmujące całe miasta lub wielkie 
obszary jakiegoś kraju, przerwy w dostawach paliwa lub wielkie katastrofy 
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naturalne (wybuchy wulkanów, powodzie, tsunami, huragany itp.) lub wy-
wołane przez ludzi, w tym współczesne akty terroryzmu. Wtedy dociera do 
nas świadomość, że naprawdę żyjemy w globalnej wiosce i dobroć, życzli-
wość, opiekuńczość stanowią wyzwanie nie tylko wobec bliskich, ale także 
wobec ludzi żyjących na antypodach, takich, których zupełnie nie znamy, 
ale wiemy, że dotknął ich jakiś kataklizm, że są bez dachu nad głową czy 
doskwiera im głód i oczekują pomocy. 

Determinanty upowszechniania koncepcji spolegliwego opiekuna 
w firmie

Postulat etycznego przywództwa w fi rmie staje się coraz bardziej popu-
larny. Warto więc podjąć refl eksję, a w perspektywie badania empiryczne, 
dotyczące czynników sprzyjających i utrudniających realizację tego pomy-
słu. W kontekście tego artykułu uwaga piszącego skupia się oczywiście na 
tej wersji przywództwa etycznego, która została powyżej scharakteryzowa-
na jako spolegliwe opiekuństwo. 

Można wyróżnić dwie grupy czynników determinujących upowszech-
nianie tej koncepcji etycznej: czynniki makrospołeczne i mikrospołeczne, 
związane z działalnością fi rmy.

Do czynników makrospołecznych należy zaliczyć: politykę społeczno-
-ekonomiczną państwa, stopień zaawansowania procesów demokratyzacji 
życia publicznego oraz stan przywództwa politycznego w kraju. Model pań-
stwa opiekuńczego, dziś krytykowany zwłaszcza w związku z zagrożeniem 
dla fi nansów państwa i szukaniem oszczędności, stwarza korzystniejszy kli-
mat dla inicjatyw opiekuńczych w fi rmie, zwłaszcza dla tych, które wiążą 
się z konsekwencjami fi nansowymi. Jeśli państwo szuka za wszelką cenę 
oszczędności, zwłaszcza w sferze socjalnej, to promieniuje to na podobne 
działania w przedsiębiorstwie. Uwaga kierownictwa fi rmy koncentruje się 
na tym, jak przetrwać kryzys, jak zapobiec bankructwu. Los pojedynczych 
pracowników czy drobnych klientów schodzi na drugi plan. Począwszy od 
roku 2008, czyli momentu pojawienia się wyraźnych oznak kryzysu fi nan-
sowego, media donosiły o ogromnej pomocy fi nansowej ze strony rządów 
bogatych państw, ale owa pomoc była kierowana głównie do wielkich ban-
ków i instytucji fi nansowych oraz do najpotężniejszych korporacji przemy-
słowych. Średnie i małe fi rmy mogły liczyć wyłącznie na siebie. Jak wynika 
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z badań dotyczących kondycji polskiego small biznesu, realizowanych na 
zlecenie „Gazety Wyborczej” i TVN, państwo nie tylko nie pomaga małym 
fi rmom (zatrudniającym do 49 pracowników), lecz utrudnia im działalność, 
zwłaszcza przez niejasne i niespójne przepisy prawne oraz wysokie koszty 
zatrudniania pracowników. Małym fi rmom doskwierają też wysokie opłaty 
za wieczyste użytkowanie, wygórowane podatki od nieruchomości i trud-
ności z pozyskiwaniem kredytów i funduszy unijnych (Śmigiel 2010: 29). 
Taka sytuacja nie sprzyja rozwijaniu inicjatyw, które wzbogacałyby aspekty 
etyczne działalności fi rm i ich kierowników.

Kolejny czynnik to stopień zaawansowania demokracji w kraju, co ma 
przynajmniej pośrednie przeniesienie na procesy demokratyzacji w fi rmie. 
Można to zauważyć na przykładzie powoływania rad pracowników w przed-
siębiorstwach, co następuje z dużymi oporami zarówno ze względu na bier-
ność pracowników, jak i niechęć wielu szefów do powoływania tego typu 
struktur, które na ogół doraźnie nie ułatwiają szefowi kierowania, chociaż 
w perspektywie mogą być korzystne dla fi rmy. Badania pracujących Po-
laków realizowane pod kierunkiem Juliusza Gardawskiego wykazują, że 
o istnieniu demokracji w Polsce jest przekonanych 60 proc. pracodawców 
i zaledwie 37 proc. samozatrudnionych, czyli osób prowadzących własne 
jednoosobowe fi rmy, zaś aż 16 proc. pracodawców uważa, że demokracja nie 
jest potrzebna (Pawłowska-Salińska 2010: 2). Sceptycyzm dotyczący oceny 
zaawansowania poziomu demokracji w Polsce można zrozumieć w świetle 
odczuwalnych na co dzień niedostatków demokratyzacji instytucji państwo-
wych i żywiołowych odczuć, że partykularne interesy partii dominują nad 
interesem publicznym, natomiast przekonanie o nieprzydatności demokracji 
w życiu publicznym w warunkach stabilnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrz-
nej trudno wyjaśnić w sposób racjonalny.

Powszechnie obserwowany kryzys przywództwa politycznego, któ-
re wspiera się przecież także na wartościach moralnych, nie pozostaje bez 
wpływu na przywództwo etyczne w fi rmie. Obecnie dominuje przekonanie, 
że zachodzące przemiany demokratyczne owocują kryzysem tradycyjnego 
przywództwa. Nowa postać demokracji polega przede wszystkim na prze-
sunięciu władzy większości do jednostek i mniejszych grup społecznych. 
Społeczeństwo przekształca się w nieuporządkowaną i zmienną sieć mniej-
szościowych grup i organizujących się w przeróżnych sprawach jednostek, 
zainteresowanych ochroną za wszelką cenę własnych interesów. Taka sy-
tuacja generuje bierność rządów. Dochodzenie do decyzji komplikuje się 
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i ostatecznie są one podejmowane albo w wyniku bezpośrednich presji, 
albo zapadają w zaciszu gabinetów rządowych na podstawie propozycji 
przygotowanych wcześniej przez technokratów. Przywódcy polityczni tra-
cą autorytet i ich siła oddziaływania na społeczeństwo jest coraz mniejsza. 
Barbara Skarga w artykule z 2004 r. konstatowała, że „żyjemy w momen-
cie powszechnego kryzysu autorytetów dotychczas jakoś funkcjonujących 
w społecznej świadomości” (Skarga 2010: 28). Zdaniem autorki dotyczy to 
nie tylko władzy państwowej, prawa i instytucji go strzegących, lecz rów-
nież uniwersytetów, kościołów i powszechnie szanowanych do niedawna 
zawodów, jak nauczyciele, adwokaci czy lekarze. Upadek autorytetów to 
niewątpliwie strata społeczna, gdyż „autorytet to nie tylko ktoś obdarzo-
ny zaufaniem, ktoś, którego powagę i wpływ społeczność uznaje. To ma 
być także wzór, wzór rozumnego postępowania, wzór społecznej postawy, 
a więc jakby strażnik tych wartości, które jeszcze zachowały wysoką cenę, 
których przynajmniej jakaś część ludzi chciałaby jeszcze bronić” (Skarga 
2010: 28). Jeśli przyjmiemy, że ta ogólna tendencja kryzysowa dotyka także 
szefów fi rm, a jednocześnie będziemy podzielać przeświadczenie Barbary 
Skargi o potrzebie funkcjonowania autorytetów, to właściwym rozstrzygnię-
ciem jest wzbogacanie instrumentów oddziaływania etycznego szefa fi rmy 
na pracowników i innych interesariuszy.

W skali mikro, czyli w odniesieniu do fi rm, czynnikiem bezpośrednio 
determinującym urzeczywistnianie się koncepcji szefa fi rmy jako opiekuna 
spolegliwego jest styl kierowania przedsiębiorstwem. Bolesław Rok w jed-
nej ze swoich prac dokonał analizy powiązań stylów kierowania w fi rmie 
z przywództwem etycznym, a ściślej walorami etycznymi przywódcy (Rok 
2009). Autor analizował cztery podstawowe style przywódcze, odwołując 
się do wspomnianej we wstępie pracy G. C. Avery. Wyróżniła ona przy-
wództwo klasyczne, transakcyjne, wizjonerskie i organiczne. W przywódz-
twie klasycznym, które opiera się na dominacji i władzy absolutnej, „etycz-
ny wymiar działalności jest uzależniony od indywidualnych cech samego 
przywódcy” (Rok 2009: 198). W przywództwie transakcyjnym, którego 
podstawą jest wynegocjowanie umowy między szefem i pracownikami, 
„Przywódca funkcjonujący w ramach tego paradygmatu osiąga swoje cele 
i jednocześnie może przysłużyć się indywidualnym interesom lub potrze-
bom swoich podwładnych, współpracowników” (Rok 2009: 198). Jednakże 
w ramach tego stylu kierowania przywódca może przekształcić się w zręcz-
nego gracza, wykorzystującego rozgrywki personalne do własnych intere-



57

sów i wówczas standardy etyczne schodzą na drugi plan. W przywództwie 
wizjonerskim, które charakteryzuje się jako szczególnie przydatne w czasach 
kryzysu, nawet sama G. C. Avery uwypukla takie cechy moralne przywódcy, 
jak wiarygodność, sprawiedliwość, uczciwość, dążenie do doskonałości, da-
lekowzroczność, stanowczość i inne (Avery 2009: 46). Jak zaznacza B. Rok, 
w tym stylu kierowania pracownicy odgrywają istotną rolę, sukces całej za-
łogi jest bowiem możliwy pod warunkiem dobrej współpracy. Dlatego czę-
sto w takich fi rmach prowadzi się szkolenia etyczne, uzgadnianie wartości, 
a w tych działaniach zwykle uczestniczy szef fi rmy (Rok 2009: 200). Przy-
wództwo organiczne, które ma charakter przywództwa zbiorowego, czyli 
współprzywództwa, polega na wzajemnym przekonywaniu się, inspirowa-
niu, współdziałaniu i współodpowiedzialności. Rolą osoby, która aktualnie 
spełnia funkcję przywódcy, jest przede wszystkim budowanie pełnego zaan-
gażowania wszystkich uczestników, integrowanie wokół wspólnych celów 
i pożądanych wartości, koordynowanie pracy, pełna transparentność i dostęp 
do informacji, efektywne kanały komunikacji, przy jednoczesnym pozosta-
wieniu wielu decyzji na poziomie indywidualnym (Rok 2009: 201).

John R. Schermerhorn w pracy na temat kluczowych koncepcji zarzą-
dzanie skupia się na skuteczności poszczególnych stylów, ale jakby na mar-
ginesie dzieli się pewnymi spostrzeżeniami o treściach etycznych. Pisząc 
o moralnym przywództwie, stwierdza: „Moralne przywództwo musi być 
(…) jasno i mocno oparte na prawdziwym zaangażowaniu w sprawy ludzi” 
(Schermerhorn 2008: 254). Podejmując wątek przywództwa i upełnomocnie-
nia, na podstawie którego kierownicy umożliwiają innym uzyskanie władzy 
oraz wpływów w organizacji i pomagają im w tym, Schermerhorn zauważa, 
że „władza w organizacjach nie jest wielkością o sumie zerowej. Oznacza 
to, że niekoniecznie, aby ktoś uzyskał władzę, ktoś inny musi ją utracić” 
(Schermerhorn 2009: 240). 

W fi rmie czynnikiem sprzyjającym różnorodnym praktykom opiekuń-
czym jest spłaszczenie struktur organizacyjnych. Im mniej kierowników 
różnego szczebla, tym łatwiejszy kontakt szefa z szeregowymi pracowni-
kami. Nie chodzi tu bynajmniej o częsty kontakt z pracownikiem, by od-
czuł, że szef mu jest przyjazny, że go chwali za dobre wyniki, lecz także, 
a może przede wszystkim o to, by wiedza pracownika, którą zdobywa przez 
internet, lektury, kontakt z klientami czy bezpośrednią obserwację rynku nie 
zmarnowała się, by mogła służyć fi rmie i w konsekwencji także pozostałym 
pracownikom. Jeśli szef nie potrafi  korzystać z tego zbiorowego rozumu, to 
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oznacza, że marnotrawi kapitał ludzki i nie można go traktować jako opie-
kuna spolegliwego.

Szef lub upełnomocnieni przez niego kierownicy musi mieć pełne ro-
zeznanie potrzeb pracowników. Dobrze ilustruje to tabela sporządzona 
przez J. Schermerhorna, która pokazuje wykorzystanie koncepcji Abrahama 
Maslowa do lepszego zaspokojenia potrzeb ludzi w pracy (Schermerhorn 
2009: 261). Przy potrzebach fi zjologicznych szef musi organizować przerwy 
na odpoczynek i posiłki, zapewniać fi zyczną wygodę w pracy i ustalać roz-
sądne godziny pracy. Zaspokojeniu potrzeb bezpieczeństwa służą bezpiecz-
ne warunki pracy, pewność zatrudnienia, właściwe wynagrodzenie podsta-
wowe i odpowiednie świadczenia. Potrzeby społeczne zaspokajają przyjaźni 
współpracownicy, właściwe interakcje z klientami oraz kultura i empatia 
szefa. To są, zgodnie z koncepcją Maslowa, potrzeby niższego rzędu. Po-
trzeby wyższego rzędu to potrzeba szacunku i samorealizacji. Pierwszy ro-
dzaj potrzeb zaspokajają takie warunki pracy, w których pracownik odczuwa 
odpowiedzialność za ważny odcinek pracy, awansuje na wyższe stanowisko 
i otrzymuje pochwały i uznanie ze strony szefa. Potrzebę samorealizacji, 
sytuującą się na górze piramidy Maslowa, zaspokajają : twórcza praca, która 
stanowi swego rodzaju wyzwanie, uczestnictwo w podejmowaniu decyzji 
oraz elastyczność i samodzielność w pracy. 

Szef – opiekun spolegliwy w działaniu

Najczęściej w fi rmach występują takie przejawy tradycyjnej opiekuńczo-
ści, jak pomoc fi nansowa i organizacyjna (np. dostosowanie godzin pracy 
do warunków rodzinnych pracownika), zwłaszcza w przypadkach losowych 
dotyczących danego pracownika lub jego rodziny, zbiórka odzieży dla osób 
w trudnej sytuacji materialnej, przygotowanie miejsc pracy dla osób niepeł-
nosprawnych, przyzwolenie na obecność w pracy matkom z małymi dziećmi 
i inne. Wiele fi rm ma już utrwalone wzorce niesienia pomocy potrzebującym 
pracownikom i osobom z otoczenia fi rmy. Zajmują się tym z reguły działy 
HR lub ds. komunikacji w fi rmie. Takie dobre praktyki prezentuje m. in. ra-
port Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Ćwik, Januszewska 2010). 

Wspomniane działania opiekuńcze dotyczące własnych pracowników 
mają cechy typowych działań charytatywnych. Warto jednak zauważyć, że 
wiele fi rm prowadzi bez szczególnego rozgłosu (bo inny sens mają inicjaty-
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wy piarowskie) działania fi lantropijne w stosunku do instytucji i osób spoza 
fi rmy. Często zaangażowani są w te przedsięwzięcia pracownicy fi rmy, nawet 
kosztem pracy w tejże fi rmie. Szef – spolegliwy opiekun wspiera takie dzia-
łania, ponieważ działania charytatywne, abstrahując już od ich pierwotnych 
motywów i celów, służą integrowaniu załogi wokół wspólnych, społecznie 
aprobowanych celów, dostarczają pracownikom pozytywnych emocji, uczą 
współdziałania, co w konsekwencji przekłada się na jakość wszystkich akty-
wów fi rmy. Ta inicjatywa zyskała miano wolontariatu pracowniczego.

Jak czytamy w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Kurasz-
ko, Augustyniak 2009: 52), wolontariat pracowniczy to angażowanie się 
pracowników fi rmy w działalność na rzecz społeczności lokalnych lub 
organizacji pozarządowych, mające na celu udzielenie wsparcia osobom 
potrzebującym. Na ogół fi rma w różny sposób ułatwia pracownikom takie 
zaangażowanie: deleguje pracownika do wolontariatu w czasie jego godzin 
pracy, świadczy pomoc rzeczową lub fi nansową oraz wsparcie logistyczne. 
Te działania najczęściej nie wymagają od fi rmy szczególnego zaangażo-
wania fi nansowego, ale niezbędne są starannie przemyślane i zaplanowane 
przedsięwzięcia, wynikające z dobrze rozpoznanych potrzeb społecznych 
i równocześnie z potrzeb i możliwości fi rmy oraz oczekiwań pracowników. 
Jednym z kluczowych czynników wspierających skuteczny program wo-
lontariatu pracowniczego jest stałe wsparcie szefa fi rmy, który traktuje wo-
lontariat jako naturalne uzupełnienie wdrożonej strategii odpowiedzialności 
w fi rmie. 

Wśród nowych form opiekuńczości warto wskazać mentoring, czyli wol-
ną od zależności służbowych pomoc w adaptacji i podwyższaniu kwalifi -
kacji. Mentor, czyli mistrz, to pracownik posiadający wyższe kwalifi kacje 
i większe doświadczenie zawodowe, to doradca, opiekun i wzór do naślado-
wania. Według G. C. Avery mentor powinien:

– być wzorem uczciwości i innych wartości etycznych,
– dostarczać możliwości i doświadczeń rozwojowych, a także powierzać 

podopiecznemu ambitne, globalne zadania,
– pozostawiać podopiecznym swobodę i autonomię, wierząc przy tym, że 

wykonają swoje zadania,
– pobudzać intelektualnie swoich podopiecznych,
– podchodzić w sposób indywidualny do potrzeb swoich podopiecznych,
– pozwalać realizować podopiecznym swoje marzenia i wizje,
– starać się realizować swoje przywództwo oparte na zobowiązaniach,
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– postępować zgodnie z założeniem, że podopieczni będą w przyszłości 
mentorami, zakorzeniając mentoring w kulturze organizacji,

– przywiązywać duże znaczenie do ludzi, a nie tylko do zadań,
– mieć świadomość, że mentoring jest procesem dwustronnym, korzyst-

nym też dla mentora,
– wyzwalać pozytywne emocje wśród podopiecznych,
– mieć świadomość, że lojalności nie można kupić (Avery 2009: 271). 
Mentoring od kilkunastu lat robi karierę w zachodnich fi rmach jako zwe-

ryfi kowany i efektywny sposób szkolenia i rozwoju pracowników nie wyma-
gający na ogół dodatkowych kosztów, gdyż wykorzystuje wiedzę i doświad-
czenie pracowników. Od kilku lat programy mentoringu pojawiły się także 
w wielu polskich fi rmach. Sam szef na ogół nie pełni roli mentora, ale z reguły 
inicjuje, organizuje i stwarza warunki dla mentoringu. Mentoring jest jednak 
przedsięwzięciem czasochłonnym, wymaga poświęcenia czasu po obu stro-
nach: mentora i podopiecznego. Dlatego niezbędna jest życzliwość i zachęta 
ze strony szefa fi rmy. Oczywiście fi rma korzysta z efektów tego systemu, co 
zresztą dotyczy wszelkich racjonalnych przejawów opiekuńczości.

Dla zwalnianych pracowników są uruchamiane programy outplacementu 
(warsztaty poszukiwania pracy, indywidualne konsultacje, monitoring ryn-
ku pracy itp.). Zwalniani pracownicy mogą też liczyć na pomoc w ramach 
programu Kapitał Ludzki. Chodzi tu o środki zarezerwowane na łagodzenie 
skutków zwolnień, pomoc w przekwalifi kowaniu pracowników, udzielanie 
im pomocy doradczej, a nawet wsparcia psychologicznego lub udzielenia 
środków na założenie własnej fi rmy. Wymaga to jednak ze strony fi rmy i jej 
szefów przystąpienia do konkursu i złożenia odpowiedniego wniosku wraz 
z deklaracją, że osoby zwalniane nie będą ponownie zatrudnione u tego sa-
mego przedsiębiorcy. Wtedy projekt może być sfi nansowany nawet w 100 
procentach i fi rma nic nie dokłada do jego realizacji. 

Wśród projektów mających znamiona opiekuńczości adresowanych do 
osób i grup spoza fi rmy należy wskazać także programy ochrony środowi-
ska, inwestycje służące lokalnej społeczności czy system stypendialny dla 
uzdolnionej młodzieży. Te formy opiekuńczości realizują z reguły wyspe-
cjalizowane komórki organizacyjne w fi rmie, chociaż w konsekwencji walo-
ryzują one także opiekuńczość szefa fi rmy. Inicjatywy mające na celu dzia-
łania dotyczące dbałości o zrównoważony wzrost zawierają w sobie istotną 
przesłankę opiekuńczą – troskę o dobre warunki pracy i życia przyszłych 
generacji.
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Ciekawą formę działań opiekuńczych zainicjowano w Anglii. Dotyczy 
ona przede wszystkim akcjonariuszy. Polega ona na zakupie obligacji prze-
znaczonych na resocjalizację więźniów. Jeśli w ciągu sześciu lat trwania 
programu odsetek więźniów wracających na ścieżkę przestępstwa zmale-
je o 7,5%, inwestorzy mogą się spodziewać poważnych zysków. Jeśli ten 
wskaźnik resocjalizacji będzie niższy, wówczas stracą zainwestowane środki 
pieniężne, ale z poczuciem, że działali ze szlachetnych pobudek. Motywacja 
ekonomiczna wspiera tu motywację opiekuńczą i vice versa.

Motywacja opiekuńcza szefa fi rmy wyraża się w staraniach o wyższą ja-
kość produktów i usług danej fi rmy, służących optymalnemu zaspokojeniu 
potrzeb klientów. Ilustruje to przykład Coca-Coli HBC Polska. W swoim 
raporcie na temat społecznej odpowiedzialności Coca-Cola zapewnia, że 
stara się dostosować swoją ofertę do zmieniających się potrzeb Polaków 
i w związku z tym realizuje strategię opartą na czterech fi larach: zwiększeniu 
wyboru produktów, zwłaszcza niskokalorycznych oraz korzystnie wpływa-
jących na zdrowie, wzbogaceniu informacji o poszczególnych składnikach 
odżywczych zawartych w produktach, samoograniczeniu w działaniach pro-
mocyjnych, mającym na celu zwłaszcza dobro dzieci, i promocji aktywnego 
i zdrowego stylu życia (Coca-Cola HBC Polska. Raport Odpowiedzialności 
Społecznej 2009. 2010: 22–29).

Przyjmując za Kotarbińskim, iż istotnym przejawem postawy opiekuń-
czej jest dbałość o solidność wytworów, należy w tym kontekście odnotować 
liczne działania fi rm, mające na celu poprawę jakości swych produktów, co 
znajduje praktyczny wyraz w ubieganiu się o certyfi katy jakości i zwiększa-
niu oferty na rynku coraz lepszych jakościowo produktów i usług. 

Kryzys fi nansowy i gospodarczy nie tylko przyczynił się do redukcji 
przejawów opiekuńczości fi rm i ich szefów, ale spowodował, że wiele fi rm 
znalazło się na antypodach opiekuńczości, do których można zaliczyć przede 
wszystkim: zaleganie z wypłatami dla pracowników i dostawców, zmusza-
nie do pracy po regulaminowych godzinach pracy, łamanie przepisów bhp, 
niepłacenie składek na obowiązkowe ubezpieczenia pracowników, rozwią-
zywanie umów o pracę niezgodnie z kodeksem pracy, nadużywanie umów 
o prace zlecone lub umów o dzieło, uprawianie lub tolerowanie mobbingu.

Ciekawą inicjatywę opiekuńczą, adresowaną przede wszystkim do sze-
fów fi rm, podjęła Państwowa Inspekcja Pracy (Walków 2010: 1). W 2011 r. 
PIP planuje kontrole w korporacjach dotyczące stresu w pracy. Wg ocen PIP, 
opartych na badaniach ankietowych w 370 fi rmach w latach 2006–2008, 
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stres dotyczy około 36 proc. pracowników i jest odpowiedzialny za 60–80 
proc. wszystkich wypadków przy pracy. Stres przekłada się na zdrowie psy-
chiczne i fi zyczne (zaburzenia rytmu serca, dolegliwości mięśniowo-szkie-
letowe). W opinii pracowników najważniejszym czynnikiem stresogennym 
jest niepewność pracy. Potęguje go ostra rywalizacja, „wyścig szczurów”. 
Zdaniem głównego inspektora pracy kluczem do rozwiązania, a przynaj-
mniej złagodzenia negatywnych stron tego zjawiska, jest rozmowa praco-
dawcy z nowo przyjętym pracownikiem. Pracodawca powinien poświęcić 
nowo zatrudnionemu odpowiedni czas i uwagę, by czytelnie zapoznać go 
z obowiązkami, określić jasno zadania, by pracownik był dokładnie zo-
rientowany, jakie są wobec niego oczekiwania. W warunkach kryzysu taka 
inicjatywa PIP może się spotkać z oporami, motywowanymi przesłankami 
fi nansowymi i organizacyjnymi. Trzeba jednak zauważyć, że wiele fi rm od 
dawna podejmuje różne działania w zakresie opieki zdrowotnej wobec swo-
ich pracowników, oferując im pakiety zdrowotne w prywatnych klinikach. 
Niektóre inicjatywy w tym zakresie wynikają ze specyfi ki działalności fi rmy. 
Tak np. spółka DB Schenker, opierając swą działalność na rozbudowanym 
łańcuchu dostaw, podjęła w 2009 r. działania profi laktyczne wobec swoich 
pracowników i kontrahentów, zwłaszcza kurierów i przewoźników, zapew-
niając im – wobec zagrożenia wirusem AH1N1 – szczepienia, spotkania in-
formacyjne i konsultacje z lekarzami (Ćwik, Januszewska 2010: 31).

W okresie kryzysu kurs na działania oszczędnościowe, tzn. na minima-
lizowanie kosztów, spowodował zawężenie tradycyjnej sfery świadczeń ze 
strony fi rmy, co ma negatywny wpływ nie tylko na wymiar socjalny, ale tak-
że motywacyjny, stanowiący czynnik integrujący pracowników z zakładem 
i jego celami. Strategia antykryzysowa fi rmy nie może więc prowadzić do 
spadku zaufania pracowników do fi rmy i jej szefów, do osłabienia zaangażo-
wania załogi w realizację założonych celów. A dzieje się tak wówczas, gdy 
pracownik nabiera przekonania, że wyjście z kryzysu dokonuje się wyłącznie 
jego kosztem. W szczególnie niekorzystnej sytuacji dla fi rmy pracownicy – 
jak wykazują doświadczenia z ostatnich lat – gotowi są ponosić pewne trudy 
włącznie z obniżeniem wynagrodzeń, ale konieczny jest wówczas uczciwy, 
choć niekiedy trudny dialog liderów fi rmy z pracownikami, którego skut-
kiem będzie przekonanie pracowników, że mogą liczyć na swoich szefów, 
na ich kompetencje menedżerskie, na ich poczucie odpowiedzialności, tzn. 
będą w nich dostrzegać spolegliwych opiekunów.
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Ryszard Banajski

BOSS AS A TRUSTWORTHY GUARDIAN IN THE COMPANY

S u m m a r y

The article attempts to present and verify the concept of trustworthy guardian, 
introduced by Tadeusz Kotarbinski, as a model for ethical leadership in the company. 
Firstly, the author discusses the basic assumptions of T. Kotarbinski’s concept, trying 
to demonstrate its broad subject scope and its relevance to the modern business 
conditions. Then, macro and micro social determinants of promoting the trustworthy 
quardianship concept within the company are presented. The last part of the paper 
deals with the boss trustworthy quardian and his actions, ranging from traditional, 
protective ones aimed at people affected by various random incidents to mentoring 
or outplacement. The author also points out boss’s anti-protective attitudes, which 
became evident in the time of economic crises.

Key words: ethical leadership, trustworthy (selfl ess) guardian, protective action, 
employee voluntarism, mentoring, outplacement


