
Aby usprawnić podejmowanie decyzji etycznych w biznesie, musisz najpierw zrozumieć, w jaki sposób 

poszczególne osoby podejmują decyzje w organizacji. Zbyt często zakłada się, że ludzie w organizacjach 

podejmują decyzje etyczne w taki sam sposób, w jaki podejmują je w domu, w rodzinie czy w życiu 

osobistym. Jednak w kontekście organizacyjnej grupy roboczej niewiele osób ma swobodę osobistego 

decydowania o kwestiach etycznych, niezależnie od organizacji i jej interesariuszy. Tu podsumujemy 

naszą obecną wiedzę na temat etycznego podejmowania decyzji w biznesie i przedstawia model, dzięki 

któremu możesz lepiej zwizualizować proces podejmowania etycznych decyzji. Chociaż niemożliwe jest 

dokładne opisanie, w jaki sposób jakakolwiek osoba lub grupa robocza może podejmować decyzje 

etyczne, możemy zaoferować uogólnienia dotyczące przeciętnych lub typowych wzorców zachowań w 

organizacjach. Te uogólnienia są oparte na wielu badaniach i co najmniej sześciu modelach decyzji 

etycznych, które zostały szeroko zaakceptowane przez naukowców i praktyków. Na podstawie tych 

badań przedstawiamy model rozumienia etycznego podejmowania decyzji w kontekście organizacji 

biznesowych. Model integruje koncepcje z filozofii, psychologii, socjologii i zachowań organizacyjnych. 

Ramy te powinny być pomocne w zrozumieniu etyki organizacyjnej i opracowywaniu programów 

etycznych. Dodatkowo opisujemy kilka normatywnych rozważań, które określają, w jaki sposób 

podejmowanie decyzji w organizacji powinno podchodzić do kwestii etycznych. Zasady i wartości są 

wykorzystywane przez organizacje jako podstawa do ustanowienia podstawowych wartości w celu 

zapewnienia trwałych przekonań na temat właściwego postępowania. Dlatego zapewniamy zarówno 

opisowe zrozumienie, w jaki sposób podejmowane są decyzje etyczne, jak i ramy normatywne 

określające, jak decyzje powinny być podejmowane. 

RAMY PODEJMOWANIA ETYCZNYCH DECYZJI W BIZNESIE 

Nasz model etycznego procesu podejmowania decyzji w biznesie obejmuje intensywność kwestii 

etycznych, czynniki indywidualne i organizacyjne, takie jak kultura korporacyjna i możliwości. 

Wszystkie te wzajemnie powiązane czynniki wpływają na oceny i intencje stojące za decyzjami, które 

prowadzą do etycznego lub nieetycznego zachowania. Ten model nie opisuje, jak podejmować decyzje 

etyczne, ale pomaga zrozumieć czynniki i procesy związane z podejmowaniem decyzji etycznych. 

Intensywność kwestii etycznych Pierwszym krokiem w podejmowaniu decyzji etycznych jest uznanie, 

że kwestia etyczna wymaga od osoby lub grupy roboczej wyboru spośród kilku działań, które różni 

interesariusze w firmie lub poza nią ostatecznie ocenią jako dobre lub złe. Pierwszym krokiem jest 

uświadomienie sobie, że istnieje problem etyczny. Świadomość etyczna to umiejętność dostrzeżenia, 

czy sytuacja lub decyzja ma wymiar etyczny. Kosztownych problemów można uniknąć, jeśli pracownicy 

są w stanie najpierw rozpoznać, czy dana sytuacja ma element etyczny. Jednak świadomość etyczna 

może być trudna w środowisku, w którym pracownicy pracują we własnych obszarach specjalizacji z 

tymi samymi typami ludzi. Łatwiej jest przeoczyć pewne kwestie wymagające decyzji etycznej, 

zwłaszcza jeśli taka decyzja staje się rutynową częścią pracy. Dlatego ważne jest, aby organizacje 

szkoliły pracowników, jak rozpoznawać potencjalne etyczne konsekwencje ich decyzji. Zapoznanie 

pracowników z wartościami firmy i szkolenie ich w zakresie rozpoznawania typowych scenariuszy 

etycznych może pomóc im rozwinąć świadomość etyczną. Intensywność problemu etycznego wiąże się 

z jego postrzeganiem wagi dla decydenta. Intensywność kwestii etycznej można zdefiniować jako 

znaczenie lub znaczenie wydarzenia lub decyzji w oczach jednostki, grupy roboczej i / lub organizacji. 

To jest osobiste i ma charakter czasowy, aby uwzględnić wartości, przekonania, potrzeby, 

spostrzeżenia, szczególne cechy sytuacji i osobiste naciski panujące w określonym miejscu i czasie. 

Starsi pracownicy i osoby posiadające władzę administracyjną w znacznym stopniu przyczyniają się do 

intensywności kwestii etycznych, ponieważ zazwyczaj dyktują stanowisko organizacji w kwestiach 

etycznych. Na przykład emisje gazów cieplarnianych są ważnym tematem globalnym. Agencja Ochrony 

Środowiska (EPA) gromadzi i publikuje dane dotyczące dwutlenku węgla ze względu na jego negatywny 

wpływ na środowisko. Chociaż EPA może nakładać kary lub nakładać sankcje na firmy, które 



przekraczają normy emisji dwutlenku węgla, grupy branżowe złożyły liczne pozwy. W wyniku tych 

kontrowersji firmy energetyczne, takie jak Scherer i Martin Lake, określiły to jako kwestię etyczną. 

Dodatkowo, wykorzystywanie informacji poufnych jest uważane przez rząd za poważną kwestię 

etyczną, ponieważ celem jest wykorzystanie informacji niedostępnych publicznie. Dlatego jest to 

kwestia etyczna o dużej intensywności dla organów regulacyjnych i urzędników państwowych. To 

często stawia ich w konflikcie z firmami finansowymi, takimi jak fundusze hedgingowe. 

Ankieta przeprowadzona wśród towarzystw funduszy hedgingowych wykazała, że 35 procent 

respondentów odczuwa presję, aby złamać zasady. Ze względu na ich większą zdolność do 

gromadzenia informacji finansowych z rynku - z których niektóre mogą nie być publicznymi funduszami 

hedgingowymi i innymi instytucjami finansowymi - są one często poddawane zwiększonej kontroli 

rządu federalnego. Zgodnie z obowiązującym prawem menedżerowie mogą zostać pociągnięci do 

odpowiedzialności za nieetyczne i niezgodne z prawem działania podwładnych. W Stanach 

Zjednoczonych federalne wytyczne dotyczące kar dla organizacji zawierają formułę odpowiedzialności, 

którą sędziowie stosują jako wskazówkę dotyczącą nielegalnej działalności korporacji. Na przykład 

wielu pracowników i menedżerów Enronu było świadomych wykorzystywania przez firmę partnerstw 

pozabilansowych - które okazały się główną przyczyną upadku firmy energetycznej - poinformowano 

ich, że te partnerstwa są legalne, więc nie postrzegali ich jako kwestii etycznej. Chociaż w tamtym czasie 

takie partnerstwa były legalne, sposób, w jaki urzędnicy Enronu je zaprojektowali i metody, których 

używali do zapewnienia zabezpieczenia (to jest akcji Enronu), stworzyły plan, który doprowadził do 

upadku firmy. Stąd intensywność kwestii etycznych wiąże się z poznawczym stanem troski jednostki o 

daną sprawę lub z wiedzą, że dana kwestia jest nieetyczna, czy też nie, co z kolei wskazuje na ich 

zaangażowanie w dokonywanie wyborów. Identyfikacja problemów etycznych często wymaga 

zrozumienia złożonych relacji biznesowych. 

Intensywność kwestii etycznych odzwierciedla wrażliwość etyczną jednostki i / lub grupy roboczej, 

która ma do czynienia z etycznym procesem podejmowania decyzji. Badania sugerują, że jednostki 

podlegają sześciu „strefom wpływu” w obliczu wyborów etycznych - miejsca pracy, rodziny, religii, 

systemu prawnego, społeczności i zawodu - a poziom ważności każdego z tych wpływów różni się w 

zależności od tego, jak ważne decydent postrzega ten problem. 

Dodatkowo moralna intensywność jednostek zwiększa ich dostrzegalność potencjalnych problemów 

etycznych, co z kolei zmniejsza ich zamiar postępowania nieetycznego. Intensywność moralna odnosi 

się do postrzegania przez jednostki presji społecznej i szkód, jakie według nich ich decyzje wyrządzą 

innym. Wszystkie inne czynniki, w tym czynniki indywidualne, czynniki organizacyjne i intencje, 

określają, dlaczego różne osoby różnie postrzegają kwestie etyczne. O ile osoby w organizacji nie mają 

wspólnych obaw dotyczących kwestii etycznych, scena jest przygotowana do konfliktu etycznego. Na 

postrzeganie intensywności kwestii etycznych może wpływać wykorzystanie przez kierownictwo 

nagród i kar, polityki korporacyjne i wartości korporacyjne w celu uwrażliwienia pracowników. Innymi 

słowy, menedżerowie mogą wpływać na stopień, w jakim pracownicy postrzegają wagę kwestii 

etycznej poprzez pozytywne i / lub negatywne zachęty. W przypadku niektórych pracowników kwestie 

etyczne mogą nie osiągnąć krytycznego poziomu świadomości, jeśli menedżerowie nie zidentyfikują 

ich i nie poinformują ich o konkretnych obszarach problemowych. Jedno z badań wykazało, że ponad 

jedna trzecia nieetycznych sytuacji, z którymi borykają się menedżerowie niższego i średniego szczebla, 

wynika z wewnętrznych nacisków i niejasności związanych z wewnętrznymi zasadami organizacyjnymi. 

Wielu pracowników nie jest w stanie przewidzieć tych problemów, zanim się pojawią. Ten brak 

gotowości utrudnia pracownikom odpowiednie reagowanie, gdy napotkają problem etyczny. Jedną z 

dziedzin uznanych za niewystarczające przeszkolenie w zakresie etyki jest nauka. Panel ekspertów 

stwierdził, że młodym naukowcom zwykle brakuje wiedzy na temat ram etycznych w poruszaniu się po 



etycznych szarych obszarach. W związku z tym zwykle są nieprzygotowani, gdy mają do czynienia z 

kwestią etyczną. Organizacje, które składają się z pracowników o różnych wartościach i pochodzeniu, 

muszą przeszkolić pracowników w sposób, w jaki firma chce, aby rozwiązywała określone kwestie 

etyczne. Identyfikowanie kwestii etycznych i ryzyka, z którymi mogą się spotkać pracownicy, są 

znaczącym krokiem w kierunku rozwijania ich zdolności do podejmowania etycznych decyzji. Wiele 

kwestii etycznych zostało zidentyfikowanych przez grupy branżowe lub w ogólnych informacjach 

dostępnych firmie. Oznaczanie niektórych kwestii jako ważnych z etycznego punktu widzenia może 

spowodować wzrost intensywności problemów etycznych pracowników. Postrzegane znaczenie 

kwestii etycznej wykazało silny wpływ zarówno na ocenę etyczną pracowników, jak i na ich zamiary 

dotyczące zachowania. Innymi słowy, im bardziej prawdopodobne jest, że osoby postrzegają kwestię 

etyczną jako ważną, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że zaangażują się w wątpliwe lub 

nieetyczne zachowanie. Dlatego intensywność kwestii etycznych należy uznać za kluczowy czynnik w 

procesie podejmowania decyzji etycznych. 

Czynniki indywidualne 

Kiedy ludzie muszą rozwiązywać problemy w swoim codziennym życiu, często opierają swoje decyzje 

na własnych wartościach i zasadach dobra lub zła. Na ogół uczą się tych wartości i zasad w procesie 

socjalizacji z członkami rodziny, grupami społecznymi, religią i formalną edukacją. Stwierdzono, że 

dobre wartości osobiste zmniejszają nieetyczne praktyki i zwiększają pozytywne zachowania w pracy. 

Filozofie moralne jednostek, dostarczają zasad i reguł, którymi ludzie kierują się, aby decydować, co 

jest dobre, a co złe z moralnego i osobistego punktu widzenia. Wartości jednostek można wyprowadzić 

z filozofii moralnych i zastosować je w codziennych decyzjach. Jednak wartości są subiektywne i bardzo 

się różnią w różnych kulturach. Na przykład niektóre osoby mogą przywiązywać większą wagę do 

dotrzymywania obietnic i zobowiązań niż inne. Wartości mogą również odnosić się do negatywnych 

racjonalizacji, takich jak „Wszyscy to robią” lub „Musimy zrobić, co trzeba, aby zdobyć biznes”. Badania 

pokazują, że osoby o destrukcyjnych osobowościach, które naruszają podstawowe wartości, mogą 

spowodować utratę wydajności grupy roboczej o 30–40% w porównaniu z grupami bez „złych jabłek”. 

Działania konkretnych osób w nękanych skandalami firmach finansowych, takich jak Goldman Sachs i 

JP Morgan, często rodzą pytania o osobisty charakter i uczciwość tych osób. Wydaje się, że działają one 

we własnym interesie lub całkowicie lekceważą prawo i interesy społeczeństwa. Chociaż zamiar 

jednostki, aby zaangażować się w etyczne zachowanie, odnosi się do indywidualnych wartości, siły 

organizacyjne i społeczne również odgrywają istotną rolę. Postawy jednostki oraz normy społeczne 

pomagają tworzyć intencje behawioralne, które kształtują jej proces decyzyjny. Chociaż jednostka 

może chcieć postąpić właściwie, siły organizacyjne lub społeczne mogą zmienić ten zamiar. Na 

przykład, osoba może mieć zamiar zgłosić niewłaściwe postępowanie współpracownika, ale w obliczu 

społecznych konsekwencji takiego postępowania może zadecydować o zachowaniu samozadowolenia. 

W takim przypadku siły społeczne pokonują indywidualne wartości danej osoby, jeśli chodzi o 

podejmowanie odpowiednich działań. Jednocześnie indywidualne wartości silnie wpływają na to, jak 

ludzie podejmują etyczne obowiązki w środowisku pracy. Z kolei indywidualne decyzje mogą być silnie 

uzależnione od polityki firmy i kultury korporacyjnej. Sposób, w jaki opinia publiczna postrzega etykę 

biznesu, zasadniczo różni się w zależności od danego zawodu. Telemarketerzy, sprzedawcy 

samochodów, specjaliści od reklamy, maklerzy giełdowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami są 

często postrzegani jako osoby o najniższej etyce. Badania dotyczące indywidualnych czynników 

wpływających na świadomość etyczną, osąd, zamiary i zachowanie obejmują płeć, wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe, narodowość, wiek i poczucie kontroli. Przeprowadzono szeroko zakrojone 

badania dotyczące związku między płcią a podejmowaniem decyzji etycznych. Z badań wynika, że pod 

wieloma względami nie ma różnic między kobietami i mężczyznami, ale w przypadku stwierdzenia 

różnic kobiety są generalnie bardziej etyczne niż mężczyźni. Przez „bardziej etyczne” mamy na myśli 



kobiety, które wydają się być bardziej wrażliwe na scenariusze etyczne i mniej tolerancyjne wobec 

nieetycznych działań. Jedno z badań wykazało, że kobiety i mężczyźni mieli różne podstawy 

podejmowania decyzji etycznych: kobiety polegają na związkach; ludzie polegają na sprawiedliwości 

lub słuszności. W innym badaniu dotyczącym płci i zamiarów związanych z oszukańczą 

sprawozdawczością finansową kobiety zgłaszały większe zamiary zgłoszenia niż uczestnicy płci męskiej. 

Ponieważ coraz więcej kobiet pracuje na stanowiskach kierowniczych, ustalenia te mogą mieć coraz 

większe znaczenie. Edukacja jest również istotnym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji 

etycznych. Ważne jest, aby pamiętać o edukacji, ponieważ nie odzwierciedla ona doświadczenia. 

Doświadczenie zawodowe definiuje się jako liczbę lat spędzonych na określonej pracy, zawodzie i / lub 

branży. Ogólnie rzecz biorąc, im większe wykształcenie lub doświadczenie zawodowe mają ludzie, tym 

lepiej podejmują decyzje etyczne. Rodzaj otrzymywanego wykształcenia ma niewielki wpływ na etykę 

lub nie ma go wcale. Na przykład nie ma znaczenia, czy jesteś studentem biznesu czy sztuk 

wyzwolonych - jesteś prawie taki sam, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji etycznych. Aktualne 

badania pokazują jednak, że studenci są mniej etyczni niż biznesmeni, co prawdopodobnie wynika z 

faktu, że biznesmeni byli narażeni na bardziej etyczne sytuacje niż studenci. 

Obywatelstwo to stosunek prawny między osobą a krajem, w którym się urodziła. W XXI wieku 

narodowość zostaje na nowo zdefiniowana przez regionalną integrację gospodarczą, taką jak Unia 

Europejska (UE). Kiedy studenci europejscy są pytani o obywatelstwo, rzadziej podają, gdzie się 

urodzili, niż gdzie obecnie mieszkają. To samo dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ludzie 

urodzeni na Florydzie mieszkający w Nowym Jorku mogą uważać się za nowojorczyków. Wydaje się, że 

badania nad narodowością i etyką mają istotne znaczenie dla ich wpływu na podejmowanie decyzji 

etycznych; Jednak to, w jaki sposób narodowość wpływa na etykę, jest nieco trudne do 

zinterpretowania. Ze względu na różnice kulturowe jest niemożliwe stwierdzenie, że podejmowanie 

decyzji etycznych w kontekście organizacyjnym będzie się znacznie różniło u osób różnych 

narodowości. Dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że międzynarodowe firmy szukają biznesmenów, 

którzy podejmują decyzje niezależnie od narodowości. Być może za 20 lat narodowość nie będzie już 

problemem, ponieważ kultura wielonarodowej jednostki zastąpi status narodowy jako najważniejszy 

czynnik w podejmowaniu decyzji etycznych. Wiek to kolejny indywidualny czynnik badany w ramach 

etyki biznesu. Kilkadziesiąt lat temu uważaliśmy, że wiek jest pozytywnie skorelowany z 

podejmowaniem decyzji etycznych. Innymi słowy, im jesteś starszy, tym jesteś bardziej etyczny. Jednak 

ostatnie badania sugerują, że istnieje prawdopodobnie bardziej złożony związek między etyką a 

wiekiem. Uważamy, że starsi pracownicy z większym doświadczeniem mają większą wiedzę, aby radzić 

sobie ze złożonymi problemami etycznymi charakterystycznymi dla branży. Młodsi menedżerowie są 

pod znacznie większym wpływem kultury organizacyjnej niż starsi menedżerowie. Poczucie kontroli 

odnosi się do indywidualnych różnic w odniesieniu do uogólnionego przekonania o tym, jak wpływają 

na ciebie wewnętrzne i zewnętrzne zdarzenia lub wzmocnienia. Innymi słowy, koncepcja odnosi się do 

tego, jak ludzie postrzegają siebie w odniesieniu do władzy. Ci, którzy wierzą w kontrolę zewnętrzną 

(zewnętrzną), postrzegają siebie jako płynących z prądem, ponieważ to wszystko, co mogą zrobić. 

Uważają, że wydarzenia w ich życiu są spowodowane niekontrolowanymi siłami. Uważają, że to, co 

chcą osiągnąć, zależy od szczęścia, szansy i wpływowych ludzi w ich firmie. Ponadto uważają, że 

prawdopodobieństwo, że będą w stanie kontrolować swoje życie własnymi działaniami i wysiłkami, 

jest niskie. I odwrotnie, ci, którzy wierzą w kontrolę wewnętrzną (wewnętrzną), wierzą, że kontrolują 

wydarzenia w swoim życiu własnym wysiłkiem i umiejętnościami, postrzegając siebie jako panów 

swojego przeznaczenia i ufając, że mogą wpływać na swoje otoczenie. Obecne badania sugerują, że 

nadal nie możemy być pewni, jak znaczące jest umiejscowienie kontroli w zakresie podejmowania 

decyzji etycznych. W jednym badaniu, w którym stwierdzono związek między umiejscowieniem 

kontroli a podejmowaniem decyzji etycznych, stwierdzono, że elementy wewnętrzne były skorelowane 



dodatnio, podczas gdy elementy zewnętrzne były skorelowane ujemnie. Innymi słowy, ci, którzy 

wierzą, że ukształtowali własne przeznaczenie, byli bardziej etyczni niż ci, którzy wierzyli, że ich los jest 

w rękach innych. 

Czynniki organizacyjne 

Chociaż ludzie mogą dokonywać indywidualnych wyborów etycznych w sytuacjach biznesowych i robią 

to, nikt nie działa w próżni. Rzeczywiście, badania wykazały, że w miejscu pracy wartości organizacji 

często mają większy wpływ na decyzje niż własne wartości danej osoby. Wyborów etycznych w biznesie 

dokonuje się najczęściej wspólnie, w pracy ,grupy i komitety lub w rozmowach i dyskusjach ze 

współpracownikami. Pracownicy podchodzą do kwestii etycznych na podstawie tego, czego nauczyli 

się nie tylko z własnego środowiska, ale także od innych osób w organizacji. Wynik tego procesu 

uczenia się zależy od siły osobistych wartości, możliwości zachowywania  się nieetycznie i ujawniać 

innym, którzy zachowują się etycznie lub nieetycznie. Zgodność między własnymi wartościami danej 

osoby a wartościami organizacji pomaga tworzyć pozytywne nastawienie do pracy i wyniki 

organizacyjne. Badania wykazały ponadto, że zgodność wartości osobistych i organizacyjnych ma 

związek z zaangażowaniem, satysfakcją, motywacją, etyką, stresem w pracy i niepokojem. Chociaż 

osoby spoza organizacji, takie jak członkowie rodziny i przyjaciele, również wpływają na decydentów, 

organizacja rozwija osobowość, która pomaga określić, co jest, a co nie jest etyczne. Tak jak rodzina 

kieruje osobą, określone branże dają firmom wskazówki dotyczące zachowań. W rodzinie rozwija się 

to, co nazywa się kulturą, i tak też w organizacji. Kulturę korporacyjną można zdefiniować jako zbiór 

wartości, norm i artefaktów, w tym sposobów rozwiązywania problemów, które podzielają członkowie 

(pracownicy) organizacji. Z biegiem czasu interesariusze zaczynają postrzegać firmę lub organizację 

jako żywy organizm z własnym umysłem i wolą. Na przykład firma Walt Disney Co. wymaga, aby 

wszyscy nowi pracownicy przeszli kurs tradycji i historii Disneyland i Walt Disney, w tym etyczny wymiar 

firmy. Kultura korporacyjna w American Express podkreśla, że pracownicy, gdy tylko jest to możliwe, 

pomagają klientom wyjść z trudnych sytuacji. Ta postawa jest wzmocniona przez liczne legendy 

firmowe o pracownikach, którzy wyszli poza obowiązek pomagania klientom. Ta silna tradycja 

lojalności klientów może zachęcić pracownika American Express do podjęcia niekonwencjonalnych 

kroków, aby pomóc klientowi, który napotkał problem podczas podróży za granicę. Pracownicy 

dowiadują się, że pomagając klientom, mogą podejmować pewne ryzyko. Takie silne tradycje i wartości 

stały się siłą napędową wielu firm, w tym Starbucks, IBM, Procter & Gamble, Southwest Airlines i 

Hershey Foods. Jednym ze sposobów, w jaki organizacje mogą określić etyczność i autentyczność 

swojej kultury korporacyjnej, jest skłonienie organizacji do powrotu do swojej misji lub celów i założeń. 

Te cele i zadania są często opracowywane przez różnych interesariuszy, takich jak inwestorzy, 

pracownicy, klienci i dostawcy. Porównanie działań firmy z jej misją, oświadczeniem, celami i zadaniami 

pomaga organizacji zrozumieć, czy pozostaje wierna swoim wartościom. Ponadto w większości branż 

istnieją stowarzyszenia branżowe, które rozpraszają wytyczne opracowane z biegiem czasu od innych 

w branży. Zasady te pomagają również kierować procesem podejmowania decyzji. Interakcja między 

wewnętrznymi zasadami i przepisami firmy a wytycznymi branżowymi stanowi podstawę tego, czy 

firma podejmuje etyczne, czy nieetyczne decyzje. Daje również organizacji wyobrażenie o tym, jak 

może wyglądać kultura etyczna lub nieetyczna. Ważnym elementem kultury korporacyjnej lub 

organizacyjnej jest etyczne postępowanie firmy. Kultura korporacyjna obejmuje wartości i normy, 

które nakazują członkom organizacji szeroki zakres zachowań, podczas gdy kultura etyczna 

odzwierciedla integralność podejmowanych decyzji i jest funkcją wielu czynników, w tym polityk 

korporacyjnych, przywództwa najwyższego kierownictwa w kwestiach etycznych, wpływu 

współpracowników, i możliwość nieetycznego zachowania. Komunikacja jest również ważna w 

tworzeniu skutecznej kultury etycznej. Istnieje pozytywna korelacja między skuteczną komunikacją i 

uprawnieniami a rozwojem organizacyjnego klimatu etycznego. W organizacji jako  całości subkultury 



mogą rozwijać się w poszczególnych działach lub grupach roboczych, ale wpływa na to siła ogólnej 

kultury etycznej firmy, a także funkcja działu i interesariuszy, którym służy. Im bardziej pracownicy 

postrzegają kulturę etyczną organizacji, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że podejmą 

nieetyczne decyzje. Kultura korporacyjna i kultura etyczna są ściśle związane z ideą, że znaczące osoby 

w organizacji pomagają w podejmowaniu decyzji etycznych w tej organizacji. Badania wskazują, że 

wartości etyczne zawarte w kulturze organizacji są pozytywnie skorelowane z zaangażowaniem 

pracowników w firmę i ich poczuciem, że pasują do firmy. Wyniki te sugerują, że firmy powinny 

rozwijać i promować wartości etyczne, aby polepszyć doświadczenia pracowników w miejscu pracy. 

Osoby, które mają wpływ w grupie roboczej, w tym rówieśnicy, menedżerowie, współpracownicy i 

podwładni, są określani jako znaczący inni. Codziennie pomagają pracownikom w wykonywaniu 

nieznanych im zadań oraz udzielają porad i informacji zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny. 

Na przykład współpracownicy mogą zaoferować pomoc w komentarzach, które wypowiadają podczas 

dyskusji podczas lunchu lub podczas nieobecności szefa. Podobnie kierownik może wydawać 

dyrektywy dotyczące pewnych rodzajów czynności wykonywanych przez pracowników na stanowisku 

pracy. Rzeczywiście, przełożony pracownika może odgrywać kluczową rolę w pomaganiu pracownikom 

w rozwoju i dostosowaniu się społecznie w miejscu pracy. Liczne badania przeprowadzone przez lata 

potwierdzają, że znaczące osoby w organizacji mogą mieć większy wpływ na codzienne decyzje 

pracownika niż jakikolwiek inny czynnik. Posłuszeństwo wobec władzy to kolejny aspekt wpływu, jaki 

mogą wywierać znaczący inni. Posłuszeństwo autorytetom pomaga wyjaśnić, dlaczego wielu 

pracowników rozwiązuje problemy etyczne w biznesie, po prostu wykonując polecenia przełożonego. 

W organizacjach, które kładą nacisk na szacunek dla przełożonych, pracownicy mogą mieć poczucie, że 

mają wykonywać polecenia przełożonego, nawet jeśli są one sprzeczne z ich poczuciem dobra i zła. 

Później, jeśli decyzja pracownika zostanie uznana za złą, prawdopodobnie powie: „Wykonałem tylko 

rozkazy” lub „Mój szef kazał mi to robić w ten sposób”. Ponadto badania pokazują, że istotnymi 

czynnikami są rodzaj branży i wielkość organizacji, przy czym większe firmy są bardziej narażone na 

nieetyczne działania. 

Szansa 

Szansa opisuje warunki w organizacji, które ograniczają lub zezwalają na etyczne lub nieetyczne 

zachowanie. Szansa wynika z warunków, które albo zapewniają nagrody, czy to wewnętrzne, czy 

zewnętrzne, albo nie tworzą barier przed nieetycznym zachowaniem. Przykłady nagród wewnętrznych 

obejmują poczucie dobroci i osobistej wartości generowane przez wykonywanie altruistycznych 

czynów. Nagrody zewnętrzne odnoszą się do tego, czego jednostka oczekuje od innych w środowisku 

społecznym pod względem aprobaty społecznej, statusu i szacunku. Przykładem stanu, który nie stawia 

barier przed nieetycznym zachowaniem, jest polityka firmy, która nie karze pracowników 

przyjmujących duże prezenty od klientów. Brak kary zasadniczo stwarza okazję do nieetycznego 

zachowania, ponieważ pozwala jednostkom angażować się w takie zachowanie bez obawy o 

konsekwencje. Perspektywa nagrody za nieetyczne zachowanie może również stworzyć okazję do 

podjęcia wątpliwych decyzji. Na przykład sprzedawca, któremu przyznano publiczne uznanie i dużą 

premię za dokonanie cennej sprzedaży uzyskanej dzięki nieetycznym taktykom, prawdopodobnie 

będzie zmotywowany do ponownego zastosowania takiej taktyki, nawet jeśli takie zachowanie będzie 

sprzeczne z osobistym systemem wartości sprzedawcy. Jeśli dziesięć procent pracowników obserwuje, 

jak inni w miejscu pracy nadużywają narkotyków lub alkoholu i nikt nie zgłasza takich zachowań ani nie 

reaguje na nie, to istnieje możliwość zaangażowania się innych w te działania. Szansa odnosi się do 

bezpośredniego kontekstu pracy danej osoby - miejsca, w którym pracują, z kim pracują, oraz 

charakteru pracy. Bezpośredni kontekst pracy obejmuje motywacyjne „marchewki i kije”, których 

przełożeni używają do wpływania na zachowanie pracowników. Podwyżki płac, premie i publiczne 

uznanie działają jak marchewki lub pozytywne wzmocnienia, podczas gdy degradacje, ostrzały, 



reprymendy i kary działają jak kije lub negatywne wzmocnienia. Jedno z badań pokazuje, że ponad 

dwie trzecie pracowników kradnie w swoich miejscach pracy, a większość robi to wielokrotnie. Drobne 

materiały, takie jak karteczki samoprzylepne, papier do kopiarek, zszywki i długopisy, wydają się być 

najczęściej kradzionymi przedmiotami, ale niektóre kradzieże biurowe osiągają czasami poważniejsze 

rozmiary. Jeden pracownik został oskarżony o kradzież ponad 376 000 dolarów tonera atramentowego 

z firmy prawniczej i sprzedaż go na czarnym rynku w ciągu dwóch lat. Branża detaliczna jest szczególnie 

mocno dotknięta - całkowite straty spowodowane kradzieżami pracowników są często większe niż 

kradzieże sklepowe w sieciach handlowych. Jeśli nie ma polityki przeciwko tej praktyce, jedną z obaw 

jest to, że pracownicy nie nauczą się, gdzie wyznaczać granicę i nie nabiorą nawyku zabierania 

droższych rzeczy na własny użytek. Szanse, jakie pracownicy mają do nieetycznego zachowania w 

organizacji, można wyeliminować za pomocą formalnych kodeksów, polityk i reguł odpowiednio 

egzekwowanych przez kierownictwo. Na przykład Amerykańskie Stowarzyszenie Ekonomiczne przyjęło 

nowe zasady konfliktu interesów , które pomogą ekonomistom akademickim stać się bardziej 

przejrzystymi w zakresie ich relacji z funduszami hedgingowymi, bankami i instytucjami finansowymi. 

Zasady te były odpowiedzią na krytykę skierowaną przeciwko ekonomistom akademickim w związku z 

usługami doradczymi i pochodnymi modelami ryzyka, które dostarczyli firmom finansowym, takim jak 

usługi Lehman Brothers, które zostały częściowo obarczone winą za kryzys finansowy w USA. Firmy 

finansowe, takie jak banki, stowarzyszenia oszczędnościowo-pożyczkowe oraz firmy zajmujące się 

papierami wartościowymi, rozwinęły się w zbiory zasad i procedur, aby uniknąć stwarzania możliwości 

indywidualnym pracownikom do manipulacji lub wykorzystywania ich zaufanych stanowisk. W 

bankach jedna z takich zasad wymaga, aby większość pracowników wzięła urlop i przebywała poza 

bankiem przez określoną liczbę dni w roku, aby nie byli fizycznie obecni w celu ukrycia defraudacji lub 

innego rodzaju przekierowania środków. Zasada ta zapobiega możliwości niewłaściwego zachowania. 

Pomimo istnienia reguł, niewłaściwe postępowanie może nadal mieć miejsce bez odpowiedniego 

nadzoru. News Corp. otrzymało cios, gdy dochodzenie ujawniło, że jego najpopularniejszy tabloid w 

Wielkiej Brytanii, News of the World, zajmował się hakowaniem telefonów na szeroką skalę w celu 

pozyskania potencjalnych klientów. Wynikający z tego sprzeciw doprowadził do zamknięcia tabloidu i 

aresztowania ponad 100 praowników firmy. Jak tabloidowi udało się przez lata uchodzić na sucho z 

tym wykroczeniem? Śledczy uważają, że firma opłaciła się funkcjonariuszom policji, aby spojrzeli w inną 

stronę. Wielu funkcjonariuszy i innych funkcjonariuszy publicznych zostało aresztowanych w związku z 

włamaniem i rzekomym programem przekupstwa. Aby uniknąć podobnych sytuacji, muszą istnieć 

mechanizmy kontroli i równowagi zapewniające przejrzystość. Szansa również pochodzi z wiedzy. 

Głównym rodzajem wykroczenia obserwowanego wśród pracowników w miejscu pracy jest 

okłamywanie pracowników, klientów, sprzedawców lub opinii publicznej lub ukrywanie przed nimi 

potrzebnych informacji. Osoba posiadająca doświadczenie lub informacje o konkursie ma możliwość 

wykorzystania tej wiedzy. Osoby fizyczne mogą być źródłem informacji, ponieważ znają organizację. 

Osoby zatrudnione przez wiele lat w jednej organizacji stają się „strażnikami” jej kultury i często mają 

możliwość podejmowania decyzji związanych z niepisanymi tradycjami i zasadami. Umożliwiają nowym 

pracownikom przestrzeganie zasad i norm wewnętrznych i zewnętrznych sposobów prowadzenia 

działalności firmy, a także zrozumienie, kiedy istnieje możliwość przekroczenia granicy. Pełnią rolę 

mentorów lub nadzorują menedżerów podczas szkoleń. Jak sierżanci musztry w armii, trenerzy ci 

dopasowują nowych rekrutów do tego, czego chce firma. Ich szkolenie może przyczynić się do 

etycznego lub nieetycznego postępowania. Okazji do nieetycznego zachowania nie można 

wyeliminować bez agresywności egzekwowania kodeksów i zasad. Prezes krajowej sieci sklepów 

jubilerskich wyjaśnił nam, jak postąpił z kupującym biżuterię w jednym ze swoich sklepów, który wziął 

łapówkę od dostawcy. W firmie obowiązywała wyraźna polityka przeciwko przyjmowaniu płatności 

motywacyjnych w przypadku transakcji z konkretnym dostawcą. Gdy prezes firmy dowiedział się o 

przyjętej łapówce, natychmiast udał się do biura zainteresowanego kupującego i rozwiązał umowę o 



pracę. Następnie udał się do dostawcy (producenta) sprzedającego biżuterię do swoich sklepów i 

zakończył współpracę z firmą. Przekaz był jasny: branie łapówki jest nie do przyjęcia dla kupujących w 

sklepie, a sprzedawcy z firm zaopatrzeniowych mogą kosztować ich firmę znaczną sprzedaż, oferując 

łapówki. Ten rodzaj egzekwowania polityki ilustruje, w jaki sposób można wyeliminować lub 

przynajmniej znacznie ograniczyć możliwość popełnienia nieetycznych czynów. Jak zdefiniowano 

wcześniej, interesariuszami są osoby bezpośrednio i pośrednio związane z firmą i mogą obejmować 

inwestorów, klientów, pracowników, członków kanału, społeczności i grupy specjalnego interesu. 

Każdy interesariusz ma cele i zadania, które są w pewnym stopniu zbieżne z innymi interesariuszami i 

firmą. To rozbieżność celów powoduje tarcia między interesariuszami i korporacją oraz wewnątrz nich. 

Większość interesariuszy rozumie, że firmy muszą generować przychody i zyski, aby istnieć, ale nie 

wszystkie. Grupy lub społeczności specjalnego interesu mogą aktywnie dążyć do zniszczenia korporacji 

z powodu domniemanej lub rzeczywistej krzywdy wyrządzonej sobie lub z powodu rzeczy, które są dla 

nich ważne. Na pracownika mają również wpływ tacy interesariusze, zwykle w sposób pośredni. W 

zależności od postrzeganego poziomu zagrożenia dla firmy, pracownicy mogą działać niezależnie lub w 

grupach, dokonując nieetycznych lub nielegalnych zachowań. Na przykład jeden z autorów wiedział o 

firmie prasowej, która traciła nakład na rzecz jednego ze swoich konkurentów, a strata ta pozbawiła 

ludzi pracy. Przewidywano, że jeśli gazeta nie będzie w stanie odwrócić subskrypcji, zostaną zamknięte 

w ciągu roku. W wyniku ogłoszenia pracownicy zaczęli podnosić pojemniki z gazetami i uszkadzać 

automaty konkurencji. Obie czynności były nielegalne, ale pracownicy czuli się usprawiedliwieni, 

ponieważ wierzyli, że pomagają przetrwać firmie. 

Intencje, zachowanie i oceny etyki biznesowej 

Dylematy etyczne obejmują sytuacje związane z rozwiązywaniem problemów, w których zasady 

rządzące decyzjami są często niejasne lub sprzeczne. Rezultaty decyzji etycznej są często niepewne; 

nie zawsze od razu wiadomo, czy podjęliśmy właściwą decyzję. Nie ma magicznych formuł ani 

oprogramowania komputerowego, w które można by wpiąć się w dylematy etyczne, aby znaleźć 

rozwiązanie. Nawet jeśli mają dobre intencje, większość biznesmenów popełnia błędy etyczne. Dlatego 

nic nie zastąpi krytycznego myślenia i zdolności do wzięcia odpowiedzialności za własne decyzje. 

Zamiary poszczególnych osób i ostateczna decyzja dotycząca tego, jakie działania podejmują, to 

ostatnie kroki w procesie podejmowania decyzji etycznych. Kiedy intencje i zachowanie są niezgodne 

z ich osądem etycznym, ludzie mogą czuć się winni. Na przykład, gdy menedżer ds. Reklamy jest 

proszony przez klienta o stworzenie reklamy, którą postrzega jako wprowadzającą w błąd, ma dwie 

możliwości: zastosować się lub odmówić. Jeśli odmówi, może stracić interes od tego klienta i być może 

swoją pracę. Inne czynniki - takie jak presja ze strony klienta, konieczność utrzymania pracy, aby spłacić 

długi i wydatki na życie oraz możliwość podwyżki, jeśli stworzy reklamę z sukcesem - mogą wpłynąć na 

rozwiązanie tego dylematu etycznego. Z powodu tych czynników może zdecydować się na działanie 

nieetyczne i opracować reklamę, nawet jeśli uważa, że jest niedokładna. W tym przykładzie jej działania 

są niezgodne z jej osądem etycznym, co oznacza, że prawdopodobnie poczuje się winna swojej decyzji. 

Poczucie winy lub niepokój to pierwsza oznaka nieetycznej decyzji. Następnym krokiem jest zmiana 

zachowania, aby zmniejszyć takie uczucia. Ta zmiana może odzwierciedlać zmianę wartości danej 

osoby w celu dopasowania jej do decyzji lub osobę zmieniającą typ decyzji, gdy następnym razem 

wystąpi podobna sytuacja. Możesz wyeliminować część problematycznych czynników sytuacyjnych, 

rezygnując z zajmowanego stanowiska. Dla tych, którzy rozpoczynają zmianę wartości, następujące 

zwykle uzasadnienia zmniejszają i ostatecznie eliminują poczucie winy: 

1. Potrzebuję wypłaty i nie mogę sobie teraz pozwolić na rzucenie palenia. 

2. Osoby wokół mnie to robią, więc dlaczego nie miałbym tego robić? Uważają, że to w porządku. 



3. Jeśli tego nie zrobię, mogę nie być w stanie uzyskać dobrych referencji od mojego szefa lub firmy, 

kiedy odchodzę. 

4. To nie jest taka wielka sprawa, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści. 

5. Biznes to biznes z innym zestawem reguł. 

6. Gdyby nie ja, zrobiłby to ktoś inny i zostałby wynagrodzony. 

Droga do sukcesu zależy od tego, jak biznesmen definiuje sukces. Koncepcja sukcesu kieruje intencjami 

i zachowaniami w biznesie, w sposób dorozumiany lub jawny. Pieniądze, bezpieczeństwo, rodzina, 

władza, bogactwo i gratyfikacja osobista lub grupowa to wszystkie rodzaje miar sukcesu, których ludzie 

używają. Opisana lista nie jest wyczerpująca, aw następnym rozdziale dowiesz się więcej o tym, jak 

można zdefiniować sukces. Inną koncepcją, która wpływa na zachowanie, jest prawdopodobieństwo 

nagród i kar, co zostało wyjaśnione dokładniej w rozdziale 6. 

WYKORZYSTANIE MODELU PODEJMOWANIA DECYZJI ETYCZNYCH W CELU POPRAWY DECYZJI 

ETYCZNYCH 

Przedstawiony tu model podejmowania decyzji etycznych nie pozwala stwierdzić, czy decyzja 

biznesowa jest etyczna, czy nieetyczna. Trzeba powtarzać, że nie można powiedzieć, co jest dobre, a 

co złe; zamiast tego staramy się przygotować Cię do podejmowania świadomych decyzji etycznych. 

Chociaż nie moralizujemy, mówiąc ci, co robić w określonej sytuacji, zawieramy przegląd typowych 

procesów decyzyjnych i czynników, które wpływają na decyzje etyczne. Model nie jest przewodnikiem, 

jak podejmować decyzje, ale ma na celu dostarczenie spostrzeżeń i wiedzy na temat typowych 

etycznych procesów decyzyjnych w organizacjach biznesowych. Naukowcy zajmujący się etyką 

biznesu, opracowujący modele opisowe, skupili się na prawidłowościach podejmowania decyzji i 

różnych zjawiskach, które oddziałują na siebie w dynamicznym środowisku, tworząc przewidywalne 

wzorce zachowań. Ponadto jest mało prawdopodobne, aby problemy etyczne organizacji zostały 

rozwiązane w ścisły sposób dzięki gruntownej wiedzy na temat sposobu podejmowania etycznych 

decyzji. Ze swej natury etyka biznesowa obejmuje sądy wartościujące i zbiorowe porozumienia 

dotyczące akceptowalnych wzorców zachowań. W następnej części omówimy koncepcje normatywne, 

które opisują właściwe postępowanie etyczne. Proponujemy poznanie czynników, które składają się 

na podejmowanie decyzji etycznych w biznesie, uwrażliwi Cię na pytanie, czy problem biznesowy jest 

etyczny problem lub dylemat. Pomoże ci dowiedzieć się, jaki może być stopień intensywności moralnej 

dla ciebie i innych, a także jak indywidualne czynniki, takie jak płeć, filozofia moralna, poziom 

wykształcenia i religia w tobie i innych, wpływają na ten proces. Mamy nadzieję, że pamiętasz czynniki 

organizacyjne, które wpływają na etykę decyzji biznesowych, i czego szukać w firmowym kodeksie 

etyki, kultury, możliwości i znaczenia innych pracowników oraz tego, jak wpływają one na intencje i 

zachowania niektórych osób. Wiesz już, że czynniki niezwiązane z działalnością biznesową, takie jak 

przyjaciele, rodzina i rzeczywistość ekonomiczna sytuacji pracownika, mogą prowadzić do 

nieetycznych decyzji biznesowych. Wreszcie, mamy nadzieję, że pamiętasz, jaki rodzaj branży, 

konkurencja i interesariusze to czynniki, które mogą skłonić niektórych pracowników do 

podejmowania nieetycznych decyzji. W kolejnych rozdziałach zagłębimy się w różne aspekty procesu 

podejmowania decyzji etycznych, aby ostatecznie można było podejmować lepsze, bardziej świadome 

decyzje i pomagać swojej firmie robić właściwe rzeczy z właściwych powodów. Jednym z ważnych 

wniosków, które należy wziąć pod uwagę, jest to, że etyczne decyzje w organizacji nie zależą ściśle od 

osobistych wartości i moralności jednostek. Znajomość filozofii lub wartości moralnych musi być 

zrównoważona wiedzą biznesową i zrozumieniem złożoności dylematu wymagającego decyzji. Na 

przykład kierownik, który stawia na uczciwość, uczciwość i kapitał własny, musi rozumieć różnorodne 

ryzyka związane ze złożonym instrumentem finansowym, takim jak opcje lub instrumenty pochodne. 



W decyzjach etycznych muszą istnieć kompetencje biznesowe, wraz z osobistą odpowiedzialnością. 

Organizacje nabierają własnej kultury, a menedżerowie i współpracownicy wywierają znaczący wpływ 

na decyzje etyczne. Podczas gdy formalne kodeksy, zasady i zgodność są niezbędne w organizacjach, 

organizacja zbudowana na nieformalnych relacjach ma większe szanse na osiągnięcie wysokiego 

poziomu uczciwości w kulturze organizacji. 

NORMATYWNE UWARUNKOWANIA PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI ETYCZNYCH 

W pierwszej części opisaliśmy, jak zachodzi etyczne podejmowanie decyzji w organizacji. To opisowe 

podejście zapewnia zrozumienie roli jednostek w kontekście organizacyjnym w podejmowaniu decyzji 

etycznych. Zrozumienie, co wpływa na proces podejmowania decyzji etycznych, jest ważne, aby 

uwrażliwić Cię na intensywność problemów i dylematów, a także na zarządzanie etyką w organizacji. 

Jednak zrozumienie, w jaki sposób podejmowane są decyzje etyczne, różni się od określania, czym 

powinny kierować się decyzje. Normatywne podejście do etyki biznesu bada, co powinno się wydarzyć 

przy podejmowaniu decyzji etycznych. Słowo „normatywny” jest odpowiednikiem idealnego 

standardu. Dlatego kiedy omawiamy podejścia normatywne, mówimy o tym, jak decydenci 

organizacyjni powinni podejść do problemu. Różni się to od podejścia opisowego, które bada, w jaki 

sposób decydenci w organizacji podchodzą do podejmowania decyzji etycznych. Normatywne 

podejście do etyki biznesu obraca się wokół standardów postępowania w firmie, jak również w branży. 

Te normatywne zasady i standardy opierają się na indywidualnych wartościach moralnych, a także na 

zbiorowych wartościach organizacji. Normatywne podejście do etyki biznesu dotyczy ogólnych 

wartości etycznych wdrażanych w biznesie. Pojęcia takie jak uczciwość i sprawiedliwość są bardzo 

ważne w strukturze normatywnej. Silne struktury normatywne w organizacjach są pozytywnie 

związane z podejmowaniem decyzji etycznych. Rozważania normatywne dotyczą również filozofii 

moralnych, takich jak utylitaryzm i deontologia, które omówimy bardziej szczegółowo w następnym 

rozdziale. Większość organizacji opracowuje zestaw podstawowych wartości, aby zapewnić trwałe 

przekonanie na temat właściwego postępowania. Podstawowe wartości mają kluczowe znaczenie dla 

organizacji i wyznaczają kierunki działania. W przypadku większości firm wybór podstawowych 

wartości odnosi się bezpośrednio do zarządzania relacjami z interesariuszami. Wartości te obejmują 

zrozumienie podejść opisowych, które omówiliśmy w pierwszej części tego rozdziału. Zawiera również 

elementy instrumentalne, które uzasadniają przyjęcie podstawowych wartości. Instrumentalne 

zainteresowanie koncentruje się na pozytywnych wynikach, w tym rentowności firmy i korzyściach dla 

społeczeństwa. Normatywne wymiary biznesowe są zakorzenione w instytucjach społecznych, 

politycznych i ekonomicznych, a także w uznawaniu roszczeń interesariuszy. Włączając cele 

interesariuszy do podstawowych wartości korporacyjnych, firmy zaczynają postrzegać interesariuszy 

jako znaczących. Każdy interesariusz ma cele i zadania, które są w pewnym stopniu zbieżne z innymi 

interesariuszami i firmą. Rozbieżność celów powoduje tarcia między interesariuszami i korporacją oraz 

wewnątrz nich. Obowiązki etyczne są ustanawiane zarówno dla interesariuszy wewnętrznych, takich 

jak pracownicy, jak i interesariuszy zewnętrznych, takich jak społeczność. Na przykład firma 3M uznaje, 

że ma zobowiązania społeczne, a także zobowiązania wobec swoich pracowników i klientów. 3 M 

przeznacza miliony czasu i pieniędzy na cele charytatywne, w tym szkolnictwo wyższe, pomoc w 

przypadku katastrof i instytucje non-profit. Decyzje etyczne są często osadzone w wielu decyzjach 

organizacyjnych - zarówno zarządczych, jak i społecznych - dlatego konieczne jest uznanie znaczenia 

podstawowych wartości w zapewnianiu ideałów właściwego postępowania. 

Instytucje jako podstawa wartości normatywnych 

Instytucje odgrywają ważną rolę w tworzeniu podstaw wartości normatywnych. Zgodnie z teorią 

instytucjonalną organizacje działają zgodnie z przyjętymi z góry normami i regułami instytucjonalnymi. 

Na przykład rząd, religia i edukacja to instytucje które wpływają na tworzenie wartości, norm i 



konwencji, których powinny przestrzegać zarówno organizacje, jak i jednostki. Rzeczywiście, wielu 

badaczy twierdzi, że wartości normatywne w dużej mierze wywodzą się z rodziny, przyjaciół i innych 

przynależności instytucjonalnych, takich jak religia i rząd. Innymi słowy, organizacje stają w obliczu 

pewnych normatywnych nacisków ze strony różnych instytucji, aby działać w określony sposób. Naciski 

te mogą mieć miejsce wewnętrznie (wewnątrz samej organizacji) i / lub zewnętrznie (ze strony rządu 

lub innych instytucji). Dla naszych celów dzielimy instytucje na trzy kategorie: polityczną, ekonomiczną 

i społeczną. Zastanów się przez chwilę, jak instytucje polityczne wpływają na rozwój wartości. Jeśli 

mieszkasz w kraju z demokratyczną formą rządów, prawdopodobnie uważasz, że wolność słowa i 

prawo do posiadania własności są ważnymi ideałami. Organizacje muszą przestrzegać tego typu norm 

instytucjonalnych i systemów przekonań, aby odnieść sukces - w przeciwnym razie byłoby to skutkiem 

niepowodzenia organizacji. Firmy takie jak IBM powinny uznać, że przekupstwo w celu uzyskania 

przewagi konkurencyjnej jest niewłaściwe zgodnie z przepisami dotyczącymi łapownictwa w Stanach 

Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W organizacji mogą również mieć miejsce wpływy polityczne. 

Organizacja etyczna posiada zasady i zasady określające odpowiednie zachowanie. Jest to często 

składnik kultury organizacyjnej firmy. Nieprzestrzeganie tych zasad skutkuje wszczęciem postępowania 

dyscyplinarnego. Na przykład kodeks postępowania firmy inżynieryjno-budowlanej Fluor Corporation 

stanowi, że obowiązkiem każdego pracownika jest zgłaszanie niebezpiecznego zachowania w miejscu 

pracy. Osoby, które nie zgłoszą się, mogą zostać ukarane dyscyplinarnie przez procedury. Normatywna 

etyka biznesu uwzględnia realia polityczne poza sferą prawną w postaci standardów branżowych. W 

różnych branżach obowiązują różne standardy i polityki, które zwiększają lub zmniejszają etyczność i 

legalność ich decyzji. Kwestie prawne, takie jak ustalanie cen, kwestie antymonopolowe i ochrona 

konsumentów, są ważne dla utrzymania uczciwego i sprawiedliwego rynku. Organy regulacyjne 

antymonopolowe zwykle analizują fuzje i przejęcia między dużymi firmami, aby upewnić się, że firmy 

te nie zdobędą tak dużej władzy, że stawiają konkurentów w niekorzystnej sytuacji. Ustalanie cen jest 

nielegalne, ponieważ często tworzy nieuczciwe ceny dla kupujących. Na przykład siedmiu detalistów 

pozwało firmę DuPont i trzech innych producentów za rzekome manipulowanie cenami pigmentu 

używanego w białej farbie. Twierdzili, że porozumienie w sprawie ustalenia cen zmusiło ich do 

zapłacenia zawyżonych cen za pigment. Ze względu na ich wpływ na gospodarkę kwestie te muszą być 

głównymi rozważaniami dla przedsiębiorstw przy podejmowaniu etycznych decyzji. Konkurencja jest 

również ważna dla instytucji gospodarczych i etycznego podejmowania decyzji. Charakter konkurencji 

może być kształtowany przez system gospodarczy. System gospodarczy pomaga określić, w jaki sposób 

dany kraj lub społeczeństwo dystrybuuje swoje zasoby w produkcji produktów. Podstawowe systemy 

ekonomiczne, takie jak komunizm, socjalizm i kapitalizm, wpływają na naturę konkurencji. Konkurencja 

wpływa na sposób działania firmy oraz ryzyko, które pracownicy podejmują dla dobra firmy. Wielkość 

konkurencji w branży można określić i opisać w następujący sposób: 1) bariery wejścia do branży, 2) 

dostępne substytuty produktów wytwarzanych przez rywali branżowych, 3) siła rywali branży nad 

klientami oraz 4) przewaga dostawców rywali z branży nad rywalami z branży. Przykładem wysoce 

konkurencyjnej branży jest produkcja smartfonów, podczas gdy branża produkcji odkurzaczy jest 

konkurencyjna na niskim poziomie. Wysoki poziom konkurencji stwarza większe 

prawdopodobieństwo, że firmy pójdą na skróty, ponieważ marże są zwykle niskie. Konkurenci 

agresywnie poszukują zróżnicowanych przewag od innych, aby zwiększyć udział w rynku, rentowność 

i wzrost. W skrajnych przypadkach nieetyczne i nielegalne działania mogą stać się normalne. Aby 

ograniczyć opiekę zdrowotną, firma Michelin w Ameryce Północnej pobiera nawet 1000 USD więcej za 

ubezpieczenie zdrowotne, jeśli obwód talii pracownika przekracza czterdzieści cali lub ma wysokie 

ciśnienie krwi. Wymagają również od pracowników udostępniania osobistych informacji o stanie 

zdrowia, takich jak wskaźnik masy ciała, waga i poziom cukru we krwi. Zwolennicy praw pracowników 

twierdzą, że kary są podobne do „dyskryminacji prawnej”, podczas gdy firma nazywa je „zachętami do 

dobrego samopoczucia”. 



Instytucje społeczne mają również wpływ na wartości normatywne firmy. Instytucje społeczne 

obejmują religię, edukację i jednostki, takie jak rodzina. Istnieją przepisy, które mają zapewnić, że 

organizacja działa uczciwie, ale nie ma takiego prawa, które mówi, że ludzie powinni postępować 

wobec innych tak, jak woleliby. Jednak wiele kultur przyjęło tę zasadę, która została 

zinstytucjonalizowana w firmach, które przestrzegają standardów uczciwej konkurencji, przejrzystości 

dla konsumentów i traktowania pracowników z szacunkiem. Te instytucje społeczne pomagają 

jednostkom formułować swoje wartości osobiste i filozofie moralne, które wnoszą do miejsca pracy. 

W kontekście organizacyjnym trendy społeczne wpływają na to, które wartości należy przyjąć, a także 

kiedy należy dostosować decyzje, aby uwzględnić nowe obawy. Na przykład ze względu na zmieniające 

się społeczno-kulturowe obawy związane z otyłością firma Walmart zdecydowała się wesprzeć 

inicjatywę sprzedaży zdrowszej żywności. Chociaż możemy nie uważać interesariuszy za instytucje, 

teraz powinno być jasne, że wielu interesariuszy faktycznie działa jako instytucje w kategoriach 

wartości. Interesariusze ściśle współpracują z instytucjami. System regulacyjny jest zgodny z 

instytucjami politycznymi, konkurencja dotyczy instytucji ekonomicznych, a wartości i normy osobiste 

wywodzą się z instytucji społecznych. Istnieje zatem wyraźny związek między teorią instytucjonalną a 

orientacją zarządzania na interesariuszy. Jak powtórzyliśmy, organizacja stosuje zasady dyktowane 

przez jej otoczenie instytucjonalne, aby mierzyć adekwatność swojego zachowania. Organizacje, które 

mają te same normy lub zasady środowiskowe (np. Te z tej samej branży), stają się izomorficzne lub 

zinstytucjonalizowane. Chociaż organizacje w określonej branży mogą się różnić, większość z nich 

podziela pewne wartości, które charakteryzują branżę. Ponadto czynniki instytucjonalne często 

nakładają się na siebie w procesie podejmowania decyzji etycznych. Na przykład General Motors zaczął 

wypuszczać na rynek bardziej paliwooszczędne pojazdy, takie jak Chevrolet Volt. Moglibyśmy 

scharakteryzować tę decyzję jako wynikającą ze względów politycznych, ekonomicznych i społecznych. 

Z politycznego punktu widzenia nowe przepisy wymagają od firm motoryzacyjnych zwiększenia 

efektywności paliwowej ich pojazdów. General Motors konkuruje z konkurencyjnymi pojazdami, takimi 

jak Toyota Prius, Nissan Leaf i Fusion Hybrid. Inwestycje GM w większą oszczędność paliwa wynikają 

również z rosnącego zapotrzebowania społeczeństwa na bardziej ekologiczne pojazdy. Podczas gdy 

wspólne wartości branżowe promują efektywność organizacyjną, gdy są powiązane z celami, mogą 

również utrudniać skuteczność, jeśli unika się bardziej wydajnych środków organizacji i struktury w 

zamian za stabilność. Istnieje ryzyko, że organizacje mogą poświęcić nowe pomysły lub metodologie, 

aby uzyskać większą akceptację. Może to ograniczać innowacyjność i produktywność. Z drugiej strony 

ważne jest, aby organizacja nie oddalała się na tyle od norm i wartości branżowych, które budzą obawy 

interesariuszy. Firma znana ze sprzedaży odzieży przyjaznej dla środowiska prawdopodobnie nie 

odniosłaby sukcesu w sprzedaży nowej linii odzieży wykonanej z futer zwierzęcych. Zarówno z 

etycznego, jak i menedżerskiego punktu widzenia, organizacje powinny rozważyć, których norm 

instytucjonalnych należy przestrzegać i kiedy byłoby bardziej korzystne zbadanie nowych norm i 

wartości. Jak to się ma do teorii etycznej? Instytucje mają bezpośredni wpływ na normy, wartości i 

zachowanie firmy, a także na „długoterminowe przetrwanie organizacji”. Kiedy założyciel Galleon 

Group, Raj Rajaratnam i inni główni pracownicy zostali uznani za winnych wykorzystywania informacji 

poufnych, firma rozpadła się. W tym przypadku rząd był główną zaangażowaną instytucją. Naruszając 

prawo, organizacja nie miała możliwości odegrania się od tego rodzaju wykroczeń. Firma nie miała 

wartości normatywnych, które dyktowałyby odpowiednie (iw tym przypadku prawne) zachowanie. I 

odwrotnie, gdy wartości z instytucji politycznych, ekonomicznych i społecznych są osadzone w kulturze 

organizacyjnej, aby zapewnić zachęty do odpowiedniego zachowania, firmy mają tendencję do 

podejmowania bardziej odpowiedzialnych działań społecznych. Jeśli zachęty, takie jak nagrody 

organizacyjne, są zgodne z wartościami normatywnymi organizacji i instytucjami kulturalnymi 

społeczeństwa, pracownicy - a tym samym organizacja jako całość - z większym 

prawdopodobieństwem będą działać w sposób społecznie odpowiedzialny. Wiele organizacji zapewnia 



pracownikom pewien czas wolny na wolontariat w swoich społecznościach. Ta zachęta jest zgodna z 

normatywną wartością instytucjonalną, jaką jest dawanie społeczności. Jeśli zachęty nie są zgodne z 

instytucjonalnymi wartościami normatywnymi lub są sprzeczne z tymi wartościami, prawdopodobne 

jest niewłaściwe postępowanie. Podczas gdy Enron i Countrywide Financial zewnętrznie wspierały 

etyczne postępowanie, w rzeczywistości kultura firmy nagradzała tych, którzy podejmowali ryzyko, 

nawet jeśli naruszali wartości normatywne. 

Wdrażanie zasad i podstawowych wartości w podejmowaniu etycznych decyzji 

Instytucje polityczne, gospodarcze i społeczne pomagają organizacjom określać zasady i wartości 

właściwego postępowania. Zasady i wartości są ważnymi względami normatywnymi w podejmowaniu 

decyzji etycznych. Z rozdziału 1 dowiedzieliśmy się, że zasady to specyficzne i wszechobecne granice 

zachowań, których nie należy naruszać. Zasady są ważne w zapobieganiu organizacjom przed 

„naginaniem zasad”. Wartości to trwałe przekonania i ideały, które są egzekwowane społecznie. 

Zasady i wartości razem wyznaczają idealny standard dla organizacji. Rysunek 5-2 pokazuje niektóre 

podobieństwa i różnice między zasadami i wartościami. John Rawls był jednym z najbardziej 

wpływowych filozofów w swoich badaniach nad tym, jak zasady wspierają koncepcję sprawiedliwości. 

56 Rawls uważał, że zasady sprawiedliwości są przekonaniami, które każdy może zaakceptować - 

kluczowym elementem naszej własnej definicji zasad. Zgodnie z naszą definicją zasady to przekonania 

o charakterze uniwersalnym. Na przykład większość kultur zgadza się, że uczciwość i sprawiedliwość są 

niezbędne dla dobrze funkcjonującego społeczeństwa, chociaż mogą istnieć różnice w sposobie 

wdrażania tej zasady w życiu codziennym. 

W swoich eksperymentach Rawls użył tego, co nazwał zasłoną ignorancji, eksperymentu myślowego, 

który badał, w jaki sposób jednostki formułowałyby zasady, gdyby nie wiedziały, jaka będzie ich 

przyszła pozycja w społeczeństwie. Osoba może wyjść z zasłony ignorancji jako osoba bogata lub 

żebrak. Chociaż jednostki mogą formułować różne wartości w oparciu o swoją pozycję w 

społeczeństwie, Rawls wierzył, że ponieważ zasady są powszechnie akceptowane, zarówno bogacz, jak 

i żebrak zgodzą się na nie. Tak więc, używając zasłony ignorancji, Rawls zidentyfikował zasady, na które 

nie miała wpływu pozycja społeczna. Praca Rawlsa doprowadziła go do opracowania dwóch głównych 

zasad sprawiedliwości: zasady wolności i zasady różnicy. Mówi o tym zasada wolności, znana również 

jako zasada równości kiedy każda osoba ma podstawowe prawa, które są zgodne z podstawowymi 

swobodami innych. Jest to podobne do stwierdzenia w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, że każdy 

ma pewne niezbywalne prawa, takie jak życie, wolność i pogoń za szczęściem. Zasada różnicy mówi, że 

równość ekonomiczna i społeczna (lub nierówności) powinna być tak zorganizowana, aby zapewnić jak 

największe korzyści najmniej uprzywilejowanym członkom społeczeństwa. Oznacza to, że najbardziej 

etyczny sposób postępowania to taki, który zwiększa korzyści osób najmniej zamożnych. Należy unikać 

działań, które szkodzą członkom społeczeństwa w niekorzystnej sytuacji. Należy zauważyć, że zasada 

różnicy nie opowiada się za całkowitym wyeliminowaniem nierówności w społeczeństwie, ale że 

najbardziej etyczna decyzja ma przynieść korzyści, a nie zaszkodzić populacjom znajdującym się w 

niekorzystnej sytuacji. W świecie korporacji organizacje działając na zasadzie różnicy nie 

podejmowałoby działań, które mogłyby spowodować szkody gospodarcze i społeczne najmniej 

uprzywilejowanym członkom społeczeństwa. Na przykład firma może unikać przyjmowania interesów 

z obcego kraju, w którym odnotowano przypadki łamania praw człowieka, ponieważ kraj ten wspiera 

wykorzystywanie grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Obie zasady sprawiedliwości Rawlsa 

odnoszą się do instytucji politycznych, ekonomicznych i społecznych. Chociaż organizacje mogą zgodzić 

się, że powinny zachowywać się uczciwie, przejrzyście i odpowiedzialnie wobec interesariuszy, mogą 

różnić się sposobem wdrażania tych zasad. Firmy przyjmują podstawowe zasady i przekładają je na 

podstawowe wartości. Wartości podstawowe zapewniają abstrakcyjne ideały, które różnią się od 



indywidualnych wartości i codziennych procedur operacyjnych. Praktyki dotyczące wartości ewoluują 

i przekładają się na normatywne definicje etycznych lub nieetycznych. Praktyki dotyczące wartości 

stają się efektami końcowymi i różnią się od praktyk organizacyjnych kierowanych względami 

technicznymi lub związanymi z wydajnością. Wartości indywidualne i organizacyjne mogą się znacznie 

różnić ze względu na różnorodność etyczną poszczególnych osób. Aby dołączyć do organizacji, 

członkowie muszą zaakceptować, że niektóre wartości są nadrzędne i zająć się organizacyjną potrzebą 

opracowania układu zbiorowego. Skutkuje to możliwymi napięciami, które należy rozwiązać między 

wartościami indywidualnymi i organizacyjnymi. Zamiast akceptować podstawowe wartości od 

najwyższego kierownictwa, potrzebne są dyskusje grupowe, negocjacje i dostosowania, aby określić, 

w jaki sposób podstawowe wartości są wdrażane. 

Pamiętaj, że liderzy, interesariusze i kultura organizacyjna wpływają na rozwój podstawowych 

wartości. Podstawowe wartości mogą obejmować działanie w zrównoważony sposób, współpracę i 

pracę zespołową oraz unikanie przekupstwa. W przeciwieństwie do zasad, wartości są kształtowane 

przez czynniki specyficzne dla firmy, branży, kraju i globalne. Firmy z krajów, które kładą nacisk na 

indywidualizm, zachęcają do samodzielnej pracy, podczas gdy firmy z krajów bardziej 

kolektywistycznych przywiązują większą wagę do pracy zespołowej. Ponadto podstawowe wartości 

różnią się w zależności od branży. Na przykład, chociaż bezpieczeństwo jest podstawową wartością 

wielu firm, jest bardziej prawdopodobne, że zostanie podkreślone jako podstawowa wartość w 

środowisku fabrycznym niż w środowisku biurowym. Podstawowe wartości firmy stanowią wzór dla 

celów firmy, a także sposobu, w jaki postrzega ona etyczne podejmowanie decyzji i określa priorytety 

interesariuszy. Sposób, w jaki firma Marriot zorganizowała swoje podstawowe wartości, daje obraz 

tego, co firma uważa za ważne. Na przykład jego pierwsza wartość, stawianie ludzi na pierwszym 

miejscu, dostarcza wskazówek dotyczących wszystkich relacji firmy z interesariuszami. Na podstawie 

innych podstawowych wartości można stwierdzić, że firma Marriot dąży do zapewnienia doskonałej 

obsługi klienta i działa z zachowaniem najwyższych form uczciwości. Wszystkie pięć wartości firmy 

Marriott wzmacnia wizję „bycia firmą hotelarską nr 1 na świecie”. Podstawowe wartości organizacyjne, 

takie jak te które są niezbędne do etycznego podejmowania decyzji w organizacjach. Okazuje się, że 

organizacje, które mają programy etyczne oparte na orientacji na wartości, wnoszą większy wkład niż 

te, które opierają się po prostu na zgodności lub przestrzeganiu praw i przepisów. 

ZROZUMIENIE PODEJMOWANIA ETYCZNYCH DECYZJI 

Nasze ramy etycznego podejmowania decyzji pokazują wiele czynników, które mają wpływ na decyzje 

etyczne. Intensywność kwestii etycznych, czynniki indywidualne, czynniki organizacyjne i możliwości 

skutkują ocenami i decyzjami etycznymi dotyczącymi etyki biznesowej. Organizacyjną kulturę etyczną 

kształtuje skuteczne przywództwo. Bez wsparcia na najwyższym poziomie dla etycznego zachowania, 

możliwość zaangażowania się pracowników we własne podejście do podejmowania etycznych decyzji 

będzie ewoluować. Etyczna kultura korporacyjna wymaga wspólnych wartości oraz odpowiedniego 

nadzoru w celu monitorowania złożonych decyzji etycznych podejmowanych przez pracowników. 

Wymaga ustanowienia solidnego programu etycznego w celu edukowania i rozwijania polityk 

zgodności. Rozważ program etyczny w firmie budowlano-inżynieryjnej Bechtel Corporation. Najwyżsi 

menadżerowie w Bechtel wykazują silne poparcie dla etycznego postępowania, a dyrektor ds. Etyki i 

wiceprzewodniczący przemawiają na takich wydarzeniach, jak Europejskie Forum Etyki Biznesu i 

Spotkanie Stowarzyszenia ds. Etyki i Zgodności, aby podzielić się najlepszymi praktykami branżowymi. 

Każdego roku firma organizuje warsztaty świadomości etycznej dla swoich pracowników, podczas 

których omawia scenariusze etyczne i najlepsze sposoby ich rozwiązania. Z drugiej strony niektórym 

firmom cieszącym się dobrą reputacją w zakresie etycznego postępowania czasami nie udaje się 

utrzymać swojej kultury etycznej. Szybka akcja Johnsona i Johnsona (J&J) podczas morderstw Tylenolu 



zapewniła jej reputację stawiającego bezpieczeństwo klientów na pierwszym miejscu. Jednak firma J&J 

napotkała kilka problemów z kontrolą jakości, które zagrażały jej reputacji jako firmy etycznej. Ponadto 

wielu skrytykowało sposób, w jaki J&J radził sobie z tymi problemami i zaczęło kwestionować, czy J&J 

stracił swoją pozycję jako złoty standard etyki opartej na wartościach. Pomimo tych niepowodzeń J&J 

nadal zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce w rankingach ilorazu reputacji firmy Harris Interactive. 

Aby nadal zachować wiarygodność wśród interesariuszy, J&J musi uczyć się na błędach i powrócić do 

wartości zawartych w jej credo, które uczyniło z niej wzór etycznego postępowania. Wymiary 

normatywne są również ważne dla podejmowania decyzji etycznych. Perspektywy normatywne 

wyznaczają idealne cele, do których organizacje powinny dążyć. Względy normatywne stanowią 

również podstawę potrzebną do opracowania zasad i wartości organizacyjnych, elementów 

składowych kultury etycznej firmy. Bez tego fundamentu firmy nie będą w stanie wykształcić kultury 

etycznej ani mieć podstaw do podejmowania etycznych decyzji. Przypadek Forda Pinto jest 

interesującym przykładem tego, jak łatwo można zignorować względy normatywne. Ford uznał, że jego 

Pintos miał wadę konstrukcyjną, która ułatwiała eksplozje podczas wypadków. Jednak odmówił 

wszczęcia wycofania. Doprowadziło to do niepotrzebnych zgonów. Warto zauważyć, że podczas jednej 

z klas omawiających przypadek Forda Pinto uczniowie zwykle wskazywali na pieniężny i reputacyjny 

wpływ działań Forda, ale dopiero później jeden z uczniów stwierdził, że Ford nie powinien był 

świadomie sprzedawać niebezpiecznego samochodu, który mógłby skrzywdzić ludzi. Na ramy 

normatywne duży wpływ mają instytucje polityczne, gospodarcze i społeczne. Jednak perspektywa 

normatywna uznaje również istnienie uniwersalnych zachowań etycznych, takich jak uczciwość i 

sprawiedliwość. 

Total, francuska firma naftowo-gazowa, wymienia prawa człowieka, przejrzystość finansową i szacunek 

dla ludzi jako jedne z głównych zasad. Wreszcie, im więcej wiesz o etycznym podejmowaniu decyzji w 

biznesie, tym większe prawdopodobieństwo, że podejmiesz dobre decyzje. W organizacjach istnieje 

wiele wyzwań, na które nie ma wpływu żadna osoba. Z drugiej strony, gdy przechodzisz na wyższe 

poziomy organizacji, istnieje możliwość, aby etyczne przywództwo stało się wzorem do naśladowania 

dla dobrej etyki. Opisowe ramy podejmowania decyzji etycznych w tym rozdziale zapewniają wiele 

wglądu w relacje, które składają się na kulturę etyczną. 

PODSUMOWANIE 

Kluczowe elementy ram podejmowania decyzji etycznych obejmują intensywność kwestii etycznych, 

czynniki indywidualne, czynniki organizacyjne i możliwości. Czynniki te są ze sobą powiązane i 

wpływają na oceny etyki biznesowej oraz zamiary, które skutkują etycznym lub nieetycznym 

zachowaniem. Pierwszym krokiem w podejmowaniu decyzji etycznych jest rozpoznanie problemu 

etycznego, który wymaga od osoby lub grupy roboczej wyboru spośród kilku działań, które ostatecznie 

zostaną ocenione jako etyczne lub nieetyczne przez różnych interesariuszy. Intensywność kwestii 

etycznej to postrzegane znaczenie lub znaczenie problemu etycznego dla osoby lub grupy roboczej. 

Odzwierciedla etyczną wrażliwość osoby lub grupy roboczej, która wyzwala etyczny proces 

podejmowania decyzji. Na tę wrażliwość wpływają inne czynniki w naszych ramach podejmowania 

decyzji etycznych, dlatego też różne osoby często inaczej postrzegają kwestie etyczne. Poszczególne 

czynniki, takie jak płeć, wykształcenie, narodowość, wiek i umiejscowienie kontroli wpływają na 

etyczny proces podejmowania decyzji, przy czym niektóre czynniki są ważniejsze od innych. Czynniki 

organizacyjne, takie jak wartości organizacji, często mają większy wpływ na decyzje jednostki niż jej 

własne wartości. Ponadto decyzje w biznesie są najczęściej podejmowane wspólnie, w grupach 

roboczych i komitetach lub w rozmowach i dyskusjach ze współpracownikami. Kultury i struktury 

korporacyjne działają dzięki zdolności indywidualnych relacji między członkami organizacji do 

wpływania na decyzje etyczne tych członków. Kultura korporacyjna to zbiór wartości, przekonań, 



celów, norm i sposobów rozwiązywania problemów, które podzielają członkowie (pracownicy) 

organizacji. Kultura korporacyjna obejmuje normy, które nakazują członkom organizacji szeroki zakres 

zachowań. Kultura etyczna organizacji wskazuje, czy ma ona sumienie etyczne. Znaczące inne osoby - 

w tym rówieśnicy, menedżerowie, współpracownicy i podwładni - mające wpływ na grupę roboczą 

mają większy wpływ na decyzje pracownika na co dzień niż jakikolwiek inny czynnik w ramach 

podejmowania decyzji. Posłuszeństwo wobec autorytetu może wyjaśniać, dlaczego wiele problemów 

związanych z etyką biznesową rozwiązuje się po prostu zgodnie z wytycznymi przełożonego. Etyczna 

szansa wynika z warunków, które zapewniają nagrody, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, lub 

ograniczają bariery dla etycznego lub nieetycznego zachowania. Okazja obejmuje bezpośredni 

kontekst zawodowy danej osoby, obejmujący techniki motywacyjne stosowane przez przełożonych w 

celu wpływania na zachowanie pracowników. Szansę, jaką pracownicy mają do nieetycznego 

zachowania w organizacji, można wyeliminować za pomocą formalnych kodeksów, polityk i reguł, 

które są odpowiednio egzekwowane przez kierownictwo. Ramy etyczne podejmowania decyzji nie 

stanowią przewodnika przy podejmowaniu decyzji. Jego celem jest dostarczenie spostrzeżeń i wiedzy 

na temat typowych etycznych procesów decyzyjnych w organizacjach biznesowych. Etyczne 

podejmowanie decyzji w organizacjach nie opiera się ściśle na osobistych wartościach i moralności 

pracowników. Organizacje mają własną kulturę, która w połączeniu z mechanizmami ładu 

korporacyjnego może znacząco wpłynąć na etykę biznesową. Podejścia normatywne opisują, w jaki 

sposób decydenci w organizacji powinni podchodzić do kwestii etycznych. Teoria instytucjonalna jest 

ważną koncepcją normatywną, która mówi, że organizacje działają zgodnie z przyjętymi z góry 

normami i regułami instytucjonalnymi. Instytucje polityczne, gospodarcze i społeczne pomagają 

organizacjom określać zasady i wartości właściwego postępowania. Zasady są ważne w zapobieganiu 

organizacjom przed „naginaniem zasad”. Filozof John Rawls wniósł istotny wkład w prace dotyczące 

zasad, w szczególności zasad sprawiedliwości. Podstawowe wartości to trwałe przekonania na temat 

właściwego postępowania i wskazówki dotyczące etycznego kierowania firmą. 


