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Wst�p 

„Zauwa�yłem, �e wielkie zgryzoty s� owocem naszej obł�dnej chciwo�ci”.  
Wolter 

„Kto ku korzy�ciom czynem ka�dym zmierza, ten niezadowolenie wielu 
wzbudzi� musi”.  

Konfucjusz  

(…) chciwo�� zgromadziwszy ju� wielkie stosy bogactw, staje si� coraz  
bardziej nienasycona, podobnie jak niesko�czenie ro�nie gwałtowno��  
płomienia, im wi�ksze jest �ródło ognia”. 
„Dla chciwych mało całego �wiata”.  

Seneka 

Od czasów najdawniejszych społecze�stwom znane były takie zjawiska jak 
chciwo�� i korupcja. Współcze�nie jednak przybrały one na tyle du	e rozmiary, 
	e w społecznej percepcji jawi� si� jako zagra	aj�ce porz�dkowi społecznemu  
i gospodarczemu. Słuszno�� takiego ogl�du rzeczywisto�ci potwierdza� ma 
trwaj�cy obecnie �wiatowy kryzys, którego przyczyny upatruje si� w kryzysie 
zaufania nie tylko do instytucji finansowych, lecz tak	e do �wiata biznesu  
w ogóle. �wiat biznesu, od dłu	szego ju	 czasu, pozostaje pod narastaj�c� presj� 
opinii publicznej, domagaj�c� si� wi�kszej jego odpowiedzialno�ci wobec in-
nych aktorów 	ycia społecznego. Co wi�cej, społeczna odpowiedzialno�� bizne-
su stała si� jedn� z wa	niejszych kwestii dyskursu publicznego. Nacisk wywie-
rany na �wiat biznesu, skłoni� ma go do wypracowania kompromisu mi�dzy 
partykularnym interesem zarz�dzaj�cych biznesem i wła�cicieli a interesami 
innych grup społecznych.  
Erozja standardów etycznych w �wiecie biznesu stała si� faktem. Proces ten 
zachodzi w kontek�cie szerszych zmian dokonuj�cych si� we współczesnych 
społecze�stwach. �wiat biznesu, jak wiadomo, nie stanowi izolowanej enklawy, 
odpornej na procesy zachodz�ce zarówno w granicach poszczególnych społe-
cze�stw jak i w skali globalnej. Istotne zmiany nast�puj� na rynku pracy, w spo-
sobach zarz�dzania firmami, roli pa�stwa w gospodarce jak i kulturze. Procesy 
te kształtuj� zbiorowe i indywidualne priorytety (hierarchie warto�ci), wyznacza-
j�c drogi prowadz�ce do ich realizacji. Od owych priorytetów i metod dochodzenia 
do nich, uzale	nione s� losy nie tylko poszczególnych jednostek, lecz całych 
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grup społecznych. Pogł�bianie si� nierówno�ci społecznych, strukturalne bezro-
bocie, masowe migracje, ubóstwo, osłabienie wi�zi społecznych, spadek pozio-
mu zaufania, osłabienie poczucia bezpiecze�stwa, to jedynie niektóre problemy,  
z którymi mamy do czynienia we współczesnych społecze�stwach. Generowane 
s� one w decyduj�cej mierze przez wspomniane procesy, zachodz�ce w szerszej 
skali, oraz decyzje podejmowane w �wiecie biznesu. Zasadne jest zatem pytanie 
formułowane pod adresem �wiata biznesu dotycz�ce tego, czy i na ile jest mo	-
liwe utrzymanie w mocy priorytetów techniczno-ekonomicznych (pragmatycz-
no-utylitarnych), przy jednoczesnym poszanowaniu okre�lonych imperatywów 
etycznych. Czy zasady dyktowane racjonalno�ci� działania (efektywno�ci�, sku-
teczno�ci�) pozostaj� w nieuchronnym konflikcie z zasadami etycznymi.  
W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W niektó-
rych pracach po�wi�conych tym zagadnieniom prezentowana jest teza, zgodnie  
z któr� poszanowanie zasad etycznych, uzasadniane jest wzgl�dami pragma-
tycznymi, co znajduje wyraz w twierdzeniu: „etyczny biznes si� opłaca”. Podej-
�cie to wskazuje, 	e mamy do czynienia z prób� instrumentalizacji zasad etycz-
nych. W zwi�zku z tym, warto pyta� o to, czy ma to oznacza�, 	e w sytuacji,  
w której poszanowanie zasad etycznych „nie b�dzie si� opłaca�”, ustan� wszel-
kie opory przed powszechnym ich naruszaniem.  
Wspomnianej erozji standardów etycznych w biznesie próbuje si� zaradzi� przez 
tworzenie kodeksów etycznych firm i zawodów zwi�zanych ze �wiatem biznesu. 
Główny problem zawiera si� jednak w tym, jak� rol� przypisuje si� kodeksom  
i jakie s�, nie tylko deklarowane, lecz rzeczywiste ich cele. Czy maj� one chro-
ni� przed wyst�powaniem działa� naruszaj�cych zasady etyczne, czy te	 maj� 
stanowi� swoistego rodzaju ozdobniki, wykorzystywane w strategii budowania 
okre�lonego wizerunku korporacji i grupy zawodowej. Zarówno zasadno�� two-
rzenia kodeksów, jak i to, czy kodeksy skutecznie zabezpieczaj� przed nieetycz-
nymi praktykami stanowi przedmiot sporów toczonych w�ród etyków.  
Preferowany przez ostatnie dekady model funkcjonowania gospodarki podda-
wany jest obecnie krytyce. W przekonaniu wielu badaczy sprzyja on osłabieniu 
jej aksjologicznych fundamentów. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, czy korekty 
tego modelu, przy nie daj�cych si� powstrzyma� procesach globalizacji, umo	-
liwi� odbudow� aksjologicznych podstaw gospodarki, zapewniaj�c niezb�dn�,  
a trudn� do osi�gni�cia, równowag� mi�dzy zasadami pragmatyczno-
utylitarnymi i etycznymi. Czy do�wiadczany obecnie w skali �wiatowej kryzys 
skłoni �wiat biznesu do zmiany preferowanych dotychczas filozofii działania?  
Rozwa	aj�c przedstawione problemy, warto przypomnie�, 	e dwóch wybitnych 
uczonych, a mianowicie twórca klasycznej ekonomii Adam Smith oraz znany 
dwudziestowieczny ekonomista Friedrich Hayek, było zgodnych w tym, 	e go-
spodarka kapitalistyczna pozbawiona zasad moralnych nie mo	e wła�ciwie 
funkcjonowa�. Oznacza to, 	e ludzie w swoich działaniach musz� si� kierowa� 
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nie tylko regułami prawnymi, lecz tak	e zasadami etycznymi. Zgoła inn� kwe-
sti� jest to, czy owe zasady etyczne maj� przyj�� posta� skodyfikowan�.  
We współczesnym kapitalizmie, okre�lanym mianem kapitalizmu korporacyjne-
go, etyczny wymiar działalno�ci biznesowej zyskał na znaczeniu, z kilku powo-
dów. Transnarodowe korporacje, stanowi�ce trzon współczesnej gospodarki, 
działaj� pod siln� presj� maksymalizowania korzy�ci w krótkim czasie. Skala 
oraz konsekwencje ich działa� przekraczaj� granice pa�stw narodowych i kon-
tynentów, zagra	aj�c dobru nie tylko jednostek, lecz całych grup społecznych. 
Nie bez znaczenia jest równie	 to, 	e na tym etapie rozwoju kapitalizmu decydu-
j�ca rola przypada grupie zawodowej mened	erów. Kondycja moralna zarz�dza-
j�cych biznesem, a tak	e wywierana na nich presja przez akcjonariuszy oraz 
interesy samych mened	erów maj� rozstrzygaj�ce znaczenie w procesach decy-
zyjnych dotycz�cych wyboru nie tylko strategii, ale przede wszystkim metod 
działania.  
Kluczowym problemem stanowi�cym przedmiot zainteresowania etyki biznesu 
staje si� wi�c próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o mo	liwo�� wypracowa-
nia kompromisu mi�dzy d�	eniem do realizacji warto�ci pragmatyczno-
utylitarnych a warto�ciami etycznymi.  
Z tego te	 powodu moralno�� �wiata biznesu coraz cz��ciej staje si� przedmio-
tem debaty publicznej. Wzrost zainteresowania moralno�ci� tej grupy społecznej 
wi�	e si� z jednej strony z upublicznionymi przypadkami narusze� norm moral-
nych, z drugiej z procesami zmian moralno�ci współczesnych społecze�stw. 
Wiele analiz wskazuje na to, 	e mamy do czynienia z sytuacj�, w której we 
współczesnych społecze�stwach coraz wyra�niej zaznacza si� odchodzenie od 
orientacji normatywnej na rzecz orientacji sytuacyjnej. Obserwowany kryzys 
moralno�ci manifestuje si� przede wszystkim w nadrz�dno�ci warto�ci utylitar-
no-pragmatycznych i prakseologicznych (instrumentalnych) nad warto�ciami 
etycznymi. Konstatacja Jacka Hołówki, 	e „Władza pieni�dza rozszerzała si�  
i niszczyła moralno��. (…). Wszystko mo	na było kupi�, wszystko miało swoj� 
cen�. Bogactwo było miar� wszystkich społecznych warto�ci” odnosz�ca si� do 
Grecji epoki klasycznej, w pełni stosuje si� do współczesno�ci. Dbało�� wył�cz-
nie o interes własny, kosztem interesu innych nie ró	ni współczesnych społe-
cze�stw od minionych. Czy miałoby to wskazywa�, 	e chciwo�� stanowi imma-
nentn� cech� rodzaju ludzkiego? Faktem bezspornym jest natomiast to, 	e 
orientacje moralne współczesnych społecze�stw budz� zaniepokojenie nie tylko 
moralistów, lecz równie	 przedstawicieli �wiata nauki. Uwaga etyków, socjolo-
gów moralno�ci, i coraz cz��ciej ekonomistów, skierowana jest na etyczny wy-
miar 	ycia publicznego. W przekonaniu filozofa Rogera Scrutona, „	yjemy  
w warunkach totalitarnego liberalizmu”. Wielu innych badaczy i komentatorów 
	ycia społecznego podziela pogl�d, 	e 	yjemy w czasach post�puj�cej deregula-
cji, w których zakwestionowana została władza konieczno�ci społecznych, wy-
znaczanych przez zasady moralne. 
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Zainteresowanie kondycj� moraln� �wiata biznesu, podobnie jak �wiata polityki, 
nale	y tłumaczy� tym, 	e te dwa obszary działa� zorientowane s� na warto�ci 
pragmatyczno-utylitarne.  
Dla ludzi zaanga	owanych w biznes i polityk� jak i tych, którzy s� jej obserwa-
torami, obie sfery działa� jawi� si� jako wyj�tkowe, z uwagi na to, 	e osi�ganie 
sukcesu w tych dziedzinach nieodł�cznie ma si� zwi�za� z pogwałceniem norm 
moralnych. Konflikt mi�dzy warto�ciami instrumentalnymi i moralnymi po-
strzegany jest jako immanentny. Ten punkt widzenia jest szczególnie bliski wy-
znawcom pogl�dów Nicolo Machiavellego, przedstawionych w jego dziele zaty-
tułowanym „Ksi�	�”. Zwolennicy pogl�dów Florenty�czyka uznaj�, 	e 
czynienie rzeczy słusznych nie tylko w polityce, lecz tak	e biznesie wymaga 
niekiedy odst�pienia od obowi�zuj�cych powszechnie zasad. Trudno jest pole-
mizowa� z przekonaniem cytowanego wcze�niej filozofa, Jacka Hołówki, 	e  
w działalno�� biznesow� nieuchronnie wpisany jest podst�p, zwodzenie, wpro-
wadzanie w bł�d, dodajmy tak	e manipulacja. Ludzie anga	uj�cy si� w ten typ 
działalno�ci nierzadko reprezentuj� przekonanie, 	e osi�ganie sukcesu w bizne-
sie wi�	e si� ze zdolno�ci� lekcewa	enia dobra innych. W �wiecie polityki  
i biznesu zakorzenione jest prze�wiadczenie, 	e w obu tych sferach „łatwo jest 
pobrudzi� sobie r�ce”; co wi�cej, „cz�sto jest to uzasadnione”. Podzielany jest 
tak	e pogl�d, 	e nie ma takich zasad, którym przysługuje status „powszechnie 
obowi�zuj�cych”. Ich obowi�zywanie b�d� nieobowi�zywanie ma charakter 
sytuacyjny; s� wi�c takie sytuacje, które wymagaj� odst�pienia od pewnych 
zasad, i takie w których zachowuj� moc. Obowi�zywanie/nieobowi�zywanie 
zasad moralnych uzale	nione jest te	 od roli, w jakiej jednostka działa. W �wie-
cie biznesu, zdominowanym przez warto�ci pragmatyczne, nie pozostawia si� 
wiele miejsca na kwestie etyczne, a po	�dan� przez �wiat biznesu pow�ci�gli-
wo�� w formułowaniu s�dów moralnych, odnosz�cych do tego �wiata, mo	na 
interpretowa� jako restytucj� sformułowanej pod koniec lat 60. XX w. zasady 
„nikt nikogo nie s�dzi”.  
Przedstawiana praca podejmuje problemy zwi�zane z etycznym wymiarem dzia-
łalno�ci biznesowej i mened	erskiej. Poruszane w niej kwestie mieszcz� si�  
w szerokim spektrum zagadnie� sytuuj�cych si� w polu aktywno�ci zawodowej 
zarz�dzaj�cych. Prezentowane uwagi wi�	� si� z pytaniem czy uchylenie obo-
wi�zywania norm moralnych, które s� wi�	�ce dla podmiotów działaj�cych  
w innych sferach, zachowuj� swoj� wa	no�� tak	e w odniesieniu do działalno�ci 
biznesowej. Zatem, czy słuszne jest, a nawet uzasadnione, by wspomniane 
wzgl�dy pragmatyczne mogły usprawiedliwia� ich uchylenie, a tak	e czy usta-
lanie standardów etycznych dla �wiata biznesu w postaci kodyfikacji etyki, jest 
wystarczaj�ce do tego, aby zapobiega� patologicznym, z etycznego punktu wi-
dzenia, zjawiskom. Istnienie w�tpliwo�ci w tym zakresie wydaje si� uzasadnione 
w �wietle wyników prowadzonych bada� i kolejnych doniesie� o coraz to no-
wych nadu	yciach, których dopuszczaj� si� kolejne zarz�dy organizacji bizne-
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sowych. Warto tak	e uwzgl�dni� to, 	e moda, jak twierdz� niektórzy, na przyj-
mowanie kodeksów etycznych ma miejsce w sytuacji wyra�nego osłabienia 
uznawanych dot�d „wzorców powinno�ciowych” i reguł wyznaczaj�cych spo-
łecznie akceptowane sposoby działa�, kształtuj�cych społeczne relacje.  
Praca składa si� z pi�ciu cz��ci. Cz��� pierwsza zawiera omówienie podstawo-
wych kategorii poj�ciowych wykorzystywanych w analizach aksjonormatywnego 
wymiaru 	ycia społecznego. Cz��� druga koncentruje si� na analizie warto�ci  
i norm istotnych w działalno�ci gospodarczej i mened	erskiej. Cz��� trzecia 
zawiera omówienie, tych domen działalno�ci mened	erskiej, które mo	na  
uzna� za szczególnie istotne z etycznego punktu widzenia. W cz��ci czwartej 
zostały omówione obszary działalno�ci mened	erów maj�ce szczególne znacze-
nie z etycznego punktu widzenia. Cz��� pi�ta po�wi�cona jest prezentacji wy-
branych aspektów etyki zawodowej mened	erów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


