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Znacie? Znamy. No to posłuchajcie.
Hr. Aleksander Fredro

Co jest produktem organizacji? Gdy zadamy to pytanie, wskazując 
jako organizację fabrykę samochodów, to z  pewnością usłyszymy 
w  odpowiedzi, że jej produktami są samochody. Podobnie, gdy 
wskażemy jako organizację szkołę, odpowiedzią będzie, że są to jej 

1  Wystąpienie na konferencji Katedry Etyki Biznesu oraz Centrum Etyki Biznesu i Inno-
wacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego „Jakość życia zawodowego. Klimat etycz-
ny i innowacyjny miejsca pracy”, Warszawa, 7 grudnia 2016 roku. W tekście wykorzystano 
fragmenty wcześniejszych prac autora.

W artykule zwrócono uwagę na konieczność 
uwzględniania pracowników organizacji 
jako jej produktów. Pracownik dowolnej 
organizacji jest poddawany przekształceniu 
w procesie wykonywania przezeń obowiąz-
ków wynikających z  zatrudnienia w  tej 
organizacji. Posługując się terminologią 
cybernetyczną powiemy, że różnica między 
kondycją pracownika na wejściu – czyli ów 
„zasób ludzki” – a kondycją tegoż pracowni-
ka na wyjściu – czyli ów swego rodzaju pro-

dukt – świadczy o  tym jak pracownik jest 
traktowany przez organizację, w której jest 
zatrudniony. Zależy to od kultury danej 
organizacji i jej etycznej substancji.
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absolwenci, gdy elektrownię, że wytwarzana energia, bank, że 
udzielone kredyty, szpital, że wyleczeni pacjenci itd. Niektórzy 
z pytanych wskażą jeszcze być może odpady, tj. ścieki, złom, dym 
itp. Zastanawiające jest, dlaczego pomija się na ogół w tej wyliczan-
ce produktów tych, bez których żaden produkt nie mógłby być 
wytworzony, czyli pracowników organizacji. Czyżby dlatego, że 
traktuje się ich jako narzędzia tym różniące się od maszyn, że są 
traktowani częściej przedmiotowo niż podmiotowo, tj. jako ożywio-
ne maszyny, żywe roboty? Współczesna literatura przedmiotu 
wskazuje jako nową metaforę „organizacje jako żywe systemy” 
(Laloux 2015). 

Menedżerowie2, też przecież traktowani przez wyższe szczeble 
hierarchii organizacyjnej za żywe instrumenty zarządzania, trosz-
czą się przede wszystkim o to, aby owe „ludzkie zasoby” – jak się 
powiada – kosztowały organizację jak najmniej. Takie traktowanie 
personelu organizacji jest przeniesionym we współczesne czasy 
podziałem na władców i tych, którzy im podlegają, tj. na ludzi wol-
nych i  niewolników, z  czasów greckiej demokracji i  początków 
demokracji, np. amerykańskiej, czy konkwistadorów i ludzi z tere-
nów podbitych przez Hiszpanów i Portugalczyków, na białych kolo-
nizatorów i  kolorowe ludy z  krajów kolonizowanych, a  obecnie, 
w czasach globalizacji, na zarządy korporacji i mieszkańców Bangla-
deszu, Etiopii, Chin i innych krajów, w których praca ludzka, trakto-
wana jako towar, jest bardzo tania. Dominuje bowiem argument 
biznesowy (koszt) i technologiczny (narzędzie), a nie humanistycz-

2  W 2005 roku zwracano uwagę na to, że złe teorie zarządzania niszczą dobre praktyki 
zarządzania i prowadzą do kryzysu: „Nasze teorie i pomysły zrobiły wiele, aby wzmocnić 
praktyki zarządzania, które teraz wszyscy głośno potępiamy. [...] Poprzez propagowanie 
ideologicznie inspirowanych teorii moralnych, szkoły biznesu aktywnie uwolniły swoich 
studentów z poczucia odpowiedzialności moralnej. [...] W istocie, badacze z nauk społecz-
nych ponoszą jeszcze większą odpowiedzialność społeczną i moralną, niż ci, którzy pracują 
w  dziedzinie fi zyki i  nauk przyrodniczych ponieważ, jeśli ukrywają ideologię pod pretek-
stem nauki, mogą spowodować wiele szkód. [...] Uważam, że jako naukowcy możemy być 
winni nadużywając naszej swobody” (Ghoshal 2005).



7

Prakseologia nr 159/2017

ny. Na co zwrócił ostatnio uwagę papież Franciszek, dołączając do 
wcześniejszych głosów na ten temat3.

Od dawna pisano, ja również zwracałem uwagę na to, że pra-
cownik organizacji jest jej produktem, o jakość którego należy się 
troszczyć (wspomniał nawet o tym Andrzej Blikle podczas jubile-
uszu jego fi rmy4). Pracownik dowolnej organizacji jest poddawany 
przekształceniu w  procesie wykonywania przezeń obowiązków 
wynikających z zatrudnienia w tej organizacji. Posługując się ter-
minologią cybernetyczną, powiemy, że różnica między kondycją 
pracownika na wejściu – czyli ów „zasób ludzki” – a kondycją tegoż 
pracownika na wyjściu – czyli ów swego rodzaju produkt – świad-
czy o tym jak pracownik jest traktowany przez organizację, w któ-
rej jest zatrudniony. Różnica ta bowiem może być ujemna bądź 
dodatnia. Gdy jest ujemna, świadczy to o zużywaniu przez organi-
zację owego „zasobu ludzkiego”, a nawet w skrajnych przypadkach 
o czynieniu zeń odpadu, co kończy się zwolnieniem z pracy. Nato-
miast różnica ta jest dodatnia, gdy w organizacji następuje powięk-
szanie potencjału pracownika, jego rozwój. Zależy to od wielu 
czynników składających się na kulturę pracy i kulturę organizacji.

Co się tyczy kultury pracy, jej etosu, to jest ona pochodną nie tylko 
indywidualnego stosunku do wykonywanych zadań, od tego, w jakim 
stopniu i w jakim tempie następuje zbliżanie się Polski do społeczeń-
stwa wiedzy, ale także od tego, jak praca jest zorganizowana. Zbioro-
wości tworzące formy realizacji celów gospodarczych, administracyj-
nych, badawczych, edukacyjnych i innych kształtują charakterystyczny 

3  Wcześnie Jan Paweł II ogłosił encyklikę Laborem exerces (Wykonując pracę); O pracy ludz-
kiej, 1981 r. oraz w 1991 r. Centesimus annus; ogłoszoną w 100 rocznicę opublikowania ency-
kliki Leona XIII Rerum novarum, stanowiącej fundament katolickiej nauki społecznej. W tej 
ostatniej czytamy: „Celem [...] przedsiębiorstwa nie jest po prostu wytwarzanie zysku, ale 
samo jego istnienie jako wspólnoty ludzi, którzy na różny sposób zdążają do zaspokojenia 
swych podstawowych potrzeb i stanowią szczególną grupę służącą całemu społeczeństwu”
4  „W  tym miejscu chciałbym też zacytować profesora Wojciecha Gasparskiego, który 
powiedział »Ta fi rma jest dobra, która tworzy dobrego pracownika«”, http://www.mozna-
inaczej.com.pl/co-powiedzialem/przemowienia.
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dla nich zbiór łączników składający się na kulturę organizacyjną owych 
organizacji, tj. fi rm, przedsiębiorstw, korporacji itp. 

Kultura organizacyjna jest to „Wzorzec podzielanych przez 
członków zbiorowości podstawowych założeń, wyuczonych przez 
grupę, jako rozwiązujących jej problemy związane z  zewnętrzną 
adaptacją i wewnętrzną integracją, dostatecznie dobrze funkcjonu-
jące, by uznawać je za wartościowe oraz, w związku z tym, będące 
przedmiotem nauczania nowych członków grupy, jako poprawnego 
sposobu postrzegania, myślenia i  odczuwania w  związku z  tymi 
problemami” (Schein 1992, 12). 

Pozytywna kultura organizacji traktuje wszystkich pracowni-
ków, jako interesariuszy organizacji. Każdy z interesariuszy (stake-
holder od stake = stawka) angażuje „coś” (ową stawkę) – wkład mate-
rialny, rzeczowy, intelektualny, emocjonalny itd., wnoszony przezeń 
do organizacji po to, by organizacja mogła funkcjonować, a intere-
sariusz mógł uzyskać „zwrot” – nie tylko i niekoniecznie fi nansowy 
– od wniesionej stawki, czyli swego rodzaju inwestycji. Wypływa to 
z  systemowej5 natury działań zorganizowanych. Interesariusze są 
bowiem swego rodzaju inwestorami wnoszącymi kapitały różnego 
rodzaju: umiejętności, wiedzę, morale, fi nanse itd. W im większym 
stopniu fi rma jest rozumiana – przez wszystkich interesariuszy – 
jako organizacja nie tylko udziałowców (stockholders), ale wspólnota 
interesariuszy6, tym doskonalsza jest jej kultura organizacyjna, 
a więc jej etyczna substancja ufundowana na pozytywnych warto-
ściach. Interesariusze powinni się wzajemnie traktować nie przed-
miotowo, lecz podmiotowo, z  dbałością o  spełnianie powinności. 
(Gasparski 2015: 49–64).

5  Chodzi o teorię systemów.
6  W encyklikach papieskich również czytamy, że: „Zobowiązania fi rmy, jako pewnej cało-
ści, obejmują zatem różne grupy interesariuszy: inwestorów, kapitałodawców, udziałow-
ców, menedżerów, pracowników i ich rodziny, klientów, rządy państw, społeczności lokalne, 
konkurencję, środowisko naturalne i  przyszłe pokolenia” (Benedykt XVI 2009). Podobne 
stanowisko zawiera Manifest „Globalna etyka gospodarcza. Skutki dla światowego biznesu” 
ogłoszony z inicjatywy Global Compact ONZ w 2009 r.
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Posłużmy się przykładem w celu przekonania wątpiących. Swego 
czasu niemal powszechnie organizacje produkcyjne usuwały ścieki – 
są to także, jak wcześniej powiedziano, swego rodzaju produkty  – 
odprowadzając je wprost do rzek. Jeszcze obecnie zdarza się, że ścieki 
np. z placów budowy trafi ają do najbliższego potoku. Z tego powodu 
mieszkańcy Doliny Służewieckiej w Warszawie nazywają przepływa-
jący tam strumyk Smródką. W celu przezwyciężenia złych nawyków 
zanieczyszczania rzek, wprowadzono zasadę, że punkt poboru wody 
przez fabrykę musi być usytuowany za punktem zrzutu ścieków. 
Zmuszono w ten sposób organizacje do oczyszczania ścieków przed 
ich odprowadzeniem do rzeki, bo gdyby tego nie czyniły, to pobierana 
przez nie woda byłaby zanieczyszczona jej własnymi ściekami.

Podobnie rzecz się ma z personelem zatrudnionym przez organi-
zacje. Jeśli na wyjściu, z organizacji pracownicy znajdują się w sta-
nie gorszym niż na wejściu, to okazuje się, że nastąpiło pogorszenie 
ich kondycji. Świadczy to o  ich wyeksploatowaniu, zużyciu, braku 
satysfakcji. Tacy pracownicy o  pogorszonej kondycji pojawiają się 
na „wejściu” w  następnym i  kolejnych cyklach pracy. Wpływa to 
negatywnie na kulturę organizacyjną, bowiem „wejście” znajduje 
się za „wyjściem” personelu danej organizacji. Stosowanie środków 
dyscyplinujących pracowników odnosi pozorny i krótkotrwały sku-
tek. Nie można fundować kultury organizacji na oddziaływaniu 
negatywnym. Funduje się bowiem nieufność, a  nie zaufanie nie-
zbędne dla istnienia kapitału społecznego, który organizacji jest 
potrzebny w nie mniejszym stopniu niż kapitał fi nansowy. 

Dla zapewnienia pozytywnej kultury organizacyjnej istotna jest 
etyczna substancja organizacji, czyli to, „co organizacja dodaje do 
intencji, intuicji i  umiejętności personelu i  na co wywiera nacisk” 
(Kaptein 1998: 58). 

Etyczna substancja organizacji dotyczy: moralnej jakości skoor-
dynowanego morale personelu jako zbiorowości, a nie moralności 
pracownika czy różnej moralności różnych pracowników, dotyczy 
tego, czego organizacja oczekuje od swych pracowników, czyli bodź-
ców etycznego lub hamulców nieetycznego postępowania; tego, jak 
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środowisko organizacji stymuluje i  wspomaga pracowników do 
realizowania uzasadnionych oczekiwań interesariuszy i  równowa-
żenia konfl iktów w odpowiedzialny sposób (Kaptein 1998: 58). 

Czynnikami wpływającymi na etyczność zachowań w organizacji 
(endomoralność) oraz organizacji w  stosunku do interesariuszy 
zewnętrznych (egzomoralność) są: zachowanie personelu kierowni-
czego (przywództwo), postępowanie charakterystyczne dla branży 
lub korporacji zawodowej, zachowania ludzi zajmujących takie 
same stanowiska, formalna polityka organizacji, własne potrzeby 
fi nansowe. Do zalecanych przez etyków biznesu działań na rzecz 
kształtowania moralnego klimatu organizacji należą: tworzenie 
przez naczelne kierownictwo moralnej świadomości personelu, for-
mułowanie realistycznych celów, podejmowanie decyzji z uwzględ-
nieniem ich etycznego wymiaru, tworzenie programów i kodeksów 
etycznych, doradztwo etyczne, ustanowienie procedury sygnalizo-
wania nieetycznych zachowań, szkolenie w zakresie etyki biznesu, 
piętnowanie zachowań nieetycznych, wyróżnianie zachowań 
ponadstandardowych” (Gasparski 2012: 82).

Podsumowując: jesteśmy jako pracownicy dowolnej organizacji 
jej produktami, których jakość jest co najmniej tak ważna jak jakość 
produktów, do wytwarzania których nas w  tych organizacjach 
zatrudniono. Bez personelu o  wysokiej jakości profesjonalnej 
i moralnej trudno wytwarzać produkty o wysokiej jakości, a przy-
najmniej nie na dłuższą metę. 

Co się tyczy innowacji, to odwołam się do wypowiedzi inicjatora 
badań nad przedsiębiorczością intelektualną ściśle związaną z inno-
wacjami par excellence. Naszą wspólną książkę Entrepreneurship, 
Values and Resposibility zamyka Epilog pióra Stefana Kwiatkowskie-
go kończący się następującymi słowami: „Wydaje się, że występuje 
wielkie podskórne zapotrzebowanie na badania dotyczące przedsię-
biorczości, nowych rynkowych aliansów, i wszelkich aliansów anga-
żujących ludzi żywotnie zainteresowanych eliminacją »brudnego 
biznesu« niezależnie gdzie jest ulokowany, kto się nim zajmuje i czy 
jest użyteczny. Choć przedsiębiorczość intelektualna pozostaje 
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wciąż we wczesnym stadium zdefi niowania, metodologii i praktycz-
nej przydatności, to jest ona ściśle powiązana z badaniami dotyczą-
cymi etyki biznesu, także pozostającymi we wczesnym stadium roz-
woju. Jeśli się nie mylę, stanowi to dobrą wróżbę dla praktyki 
i  badań z  zakresu etyki biznesu. To jest właśnie przesłanie, jakie 
kieruję do czytelników i  badaczy zainteresowanych wartościami 
i  odpowiedzialnością nieuniknienie odnoszącymi się do przedsię-
biorczości” (Gasparski et al. 2010: 306).

Pamiętajmy zatem, że pytając o produkty organizacji, pytać nale-
ży nie tylko o to co jest tym produktem, ale także o to kto jest tym 
produktem. Co się zaś tyczy przedsiębiorczości to jest ona tym cen-
niejsza w im większym stopniu uwzględnia kontekst aksjologiczny, 
tj. wartości i odpowiedzialność.
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S u m m a r y

What/Who is a Product of an Organization?

Th e article highlighted the need to take into account employees of the organization as its 
products. Employee of any organization is undergoing transformation in the discharge of 
its obligations arising from employment in this organization. Using the terminology of 
cybernetics, the diff erence between the condition of the employee at the input („human 
resource”) and the condition of the output (“product”) demonstrates how the employee is 
treated by the organization in which he is employed. It depends on the culture of the orga-
nization and its ethical content.
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