
CZYNNIKI ORGANIZACYJNE: ROLA KULTURY ETYCZNEJ I RELACJE 

Firmy to znacznie więcej niż struktury, w których pracujemy. Chociaż nie żyją, przypisujemy im cechy 

ludzkie. W dobrych czasach mówimy, że firma ma się „dobrze”; w złych czasach możemy próbować 

„ratować” firmę. Zrozumiałe jest, że ludzie mają silne uczucia co do miejsca, które im zapewnia 

dochody i świadczenia, wyzwania, satysfakcja, poczucie własnej wartości i często przyjaźnie na całe 

życie. W rzeczywistości, nie licząc czasu spędzanego na spaniu, prawie 50 procent naszego życia 

spędzamy w tym drugim „domu” z naszą drugą „rodziną”. Ważne jest, aby zbadać, w jaki sposób 

kultura i struktura tych organizacji wpływają na decyzje etyczne podejmowane w nich. W ramach 

etycznego podejmowania decyzji opisanych w rozdziale 5 wprowadziliśmy koncepcję, zgodnie z którą 

czynniki organizacyjne i relacje międzyludzkie wpływają na etyczny proces podejmowania decyzji. 

Opisujemy również normatywne podstawy podejmowania decyzji etycznych, takie jak podstawowe 

wartości organizacyjne. W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej kulturze korporacyjnej oraz sposobom, 

w jaki wartości i tradycje firmy mogą wpływać na etyczne zachowanie pracowników. Omawiamy 

również rolę władzy w wywieraniu wpływu na etyczne zachowanie w firmie. Następnie opiszemy dwie 

struktury organizacyjne i zbadamy, jak mogą wpływać na decyzje etyczne. Omawiamy nowe struktury 

organizacyjne utworzone w celu odniesienia się do odpowiedzialności korporacyjnej organizacji wobec 

pracowników i innych interesariuszy. Następnie rozważamy wpływ grup w organizacjach. Na koniec 

zbadamy implikacje relacji organizacyjnych dla podejmowania decyzji etycznych. 

DEFINIOWANIE KULTURY KORPORACYJNEJ 

Kultura to słowo, którego ludzie zwykle używają w odniesieniu do kraju pochodzenia, języka i sposobu, 

w jaki ludzie mówią, rodzaju spożywanej żywności i innych zwyczajów. Wielu definiuje kulturę jako 

narodowość lub obywatelstwo. Wartości, normy, artefakty i rytuały odgrywają rolę w kulturze. W 

rozdziale 5 zdefiniowano kulturę korporacyjną jako zbiór wartości, norm i artefaktów, w tym sposoby 

rozwiązywania problemów, które podzielają członkowie (pracownicy) organizacji. Kultura 

korporacyjna to również „wspólne przekonanie kierowników w firmie o tym, jak powinni zarządzać 

sobą i innymi pracownikami oraz jak powinni prowadzić swoją działalność”. Firma Mutual of Omaha 

uwzględnia kulturę korporacyjną w swojej misji. Jego celem jest „wspieranie naszych produktów 

uczciwymi i terminowymi usługami oraz dążenie do doskonałości operacyjnej na każdym poziomie”. 

Przede wszystkim zachowamy najwyższy stopień uczciwości we wszystkich naszych interakcjach ”. 

Kierownictwo Omaha jest wzajemnie przekonane, że kultura korporacyjna firmy stanowi podstawę jej 

pracy i celów, tak że organizacja przyjęła zestaw podstawowych wartości zwanych „Wartościami 

sukcesu”. Firma Mutual of Omaha uważa, że te podstawowe wartości stanowią podstawę kultury 

korporacyjnej, która pomaga organizacji realizować jej wizję i osiągać cele. Kultura korporacyjna 

przejawia się poprzez wzorce zachowań, koncepcje, dokumenty, takie jak kodeksy etyczne i rytuały, 

które pojawiają się w organizacji. Ta kultura nadaje członkom organizacji poczucie sensu i celu oraz 

zapoznaje ich z wewnętrznymi zasadami postępowania organizacji. 

Southwest Airlines ma silną i przyjazną, kochającą zabawę kulturę organizacyjną, która sięga czasów 

jej głównego założyciela, Herba Kellehera. Kelleher stał się legendą, pojawiając się w sukience i boa z 

piór oraz dołączając do obsługi bagażu podczas Southwest Airlines. Zorganizował ceremonię wręczenia 

nagród pracownikom, których wielu uważało za rywali z Oscarów. Swoich pracowników traktował jak 

rodzinę. Dziś Southwest kontynuuje tę spuściznę. Piloci chętnie i entuzjastycznie wspierają program 

„Adoptuj pilota”. Uczniowie w salach lekcyjnych w całym kraju przyjmują pilota Southwest na 

czterotygodniowy program edukacyjny i mentorski. Piloci pracują jako wolontariusze w klasach 

uczniów i wysyłają e-maile oraz pocztówki do różnych miejsc docelowych. Kultura Southwest pozwala 

przyciągać jedne z najlepszych talentów w branży. Wartości, przekonania, zwyczaje, zasady i 

ceremonie, które są akceptowane, rozpowszechniane i rozpowszechniane w organizacji, reprezentują 



jej kulturę. Wszystkie organizacje, nie tylko korporacje, mają jakąś kulturę, dlatego zamiennie używamy 

terminów kultura organizacyjna i kultura korporacyjna. Historia firmy i niepisane zasady są częścią jej 

kultury. Sprzedawcy IBM przez wiele lat przestrzegali szeregu niepisanych standardów postępowania 

z klientami. Historia lub historie przekazywane z pokolenia na pokolenie w ramach organizacji są jak 

tradycje utrwalone w społeczeństwie. Henry Ford, założyciel Ford Motor Co., pozostawił po sobie 

dziedzictwo, które podkreślało znaczenie każdego pracownika. 

Henry Ford był pionierem niesłychanej wówczas wysokiej pensji w wysokości 5 dolarów dziennie we 

wczesnych latach XX wieku, a obecny prezes firmy William Clay Ford Jr. nadal potwierdza, że pozytywne 

relacje z pracownikami tworzą trwałą przewagę konkurencyjną dla firmy . William Ford zachował 

dziedzictwo swojego dziadka, odgrywając wiodącą rolę w poprawianiu wydajności paliwowej 

pojazdów przy jednoczesnym ograniczaniu emisji. Ford stara się zostać liderem w branży w zakresie 

zrównoważonego rozwoju poprzez takie inicjatywy, jak program Go Green Dealership. Ten dobrowolny 

program daje dealerom możliwość otrzymania ocen zużycia energii od ekspertów Forda ds. 

Zrównoważonego rozwoju w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Dealerzy, którzy chcą 

sprzedawać Ford Focus Electric, muszą zarejestrować się w programie Ford Go Green, a także 

zainstalować co najmniej dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych u swoich dealerów. 

Dealerom, którzy zdecydują się na wprowadzenie zmian, eksperci Forda zapewniają wskazówki 

dotyczące zrównoważonego wyboru produktów oraz stanowych i federalnych zachęt podatkowych. 

Liderzy są odpowiedzialni za działania swoich podwładnych, a korporacje powinny mieć etyczną 

kulturę korporacyjną. Z tego powodu ważna jest definicja i pomiar kultury korporacyjnej. Jest 

zdefiniowany w ustawie Sarbanes-Oxley, uchwalonej po skandalach firm Enron, Tyco International, 

Adelphia, Peregrine Systems i WorldCom. Cechy etycznej kultury korporacyjnej zostały skodyfikowane 

w sekcji zgodności 404 z Sarbanes-Oxley. Ta sekcja zawiera wymóg, aby kierownictwo oceniało 

skuteczność kontroli wewnętrznych organizacji i zlecało audyt tych kontroli zewnętrznemu audytorowi 

w połączeniu z badaniem sprawozdań finansowych. Artykuł 404 wymaga od firm przyjęcia zestawu 

wartości, który stanowi część kultury firmy. Ocena kultury korporacyjnej, której ona nakazuje, ma na 

celu zapewnienie wglądu w charakter organizacji, jej etykę i przejrzystość. Zgodność z Sarbanes-Oxley 

404 wymaga nie tylko zmian w rachunkowości, ale także zmiany kultury korporacyjnej. Intencją jest 

ujawnienie niewłaściwego zarządzania, oszustwa, kradzieży, nadużyć i utrzymania korporacyjnej 

funkcji, która nie pozwala na zaistnienie tych warunków i działań. Wielu konsultantom, którzy 

zaspokajali potrzeby firm chcących dostosować się do Sarbanes-Oxley, nie rozumiało, co w tym 

przypadku oznacza „kultura”. Konsultanci ci starali się wskazać kierunek i kryteria poprawy zdolności 

organizacji do zarządzania ryzykiem, a nie etyki. W wielu firmach etyczna kultura korporacyjna jest 

mierzona w następujący sposób: 

• Kierownictwo i rada poprzez komunikację i działania demonstrują swoje zaangażowanie na rzecz 

silnej kontroli i podstawowych wartości. 

• Każdy pracownik jest zachęcany i zobowiązany do bezpośredniego zaangażowania w przestrzeganie 

przepisów, zwłaszcza w systemy kontroli wewnętrznej. 

• Każdy pracownik jest zachęcany i upoważniony do zgłaszania wyjątków od zasad. 

• Oczekuje się, że pracownicy będą w pętli komunikacyjnej poprzez rozwiązania i działania naprawcze. 

• Pracownicy mają możliwość anonimowego zgłaszania wyjątków od zasad każdemu członkowi 

organizacji, w tym dyrektorowi generalnemu, innym członkom kierownictwa i radzie dyrektorów. 

Problem z tymi standardami pomiaru polega na tym, że oceniają one jedynie ryzyko i zgodność. Nie 

stanowią one pełnej miary aspektów firmy, które składają się na jej kulturę etyczną. Jednak wielu 



zakłada, że cztery wyżej wymienione elementy definiują etyczną kulturę korporacyjną. Ponieważ 

wartości, normy i artefakty są trzema głównymi składnikami kultury, wszystkie te elementy są ważne 

przy mierzeniu kultury etycznej. W ciągu ostatnich 50 lat uczeni opracowali co najmniej 164 różne 

definicje kultury. Nowsze przeglądy wskazują, że liczba definicji rośnie. Chociaż te definicje kultury 

znacznie się różnią, mają trzy wspólne elementy: (1) „kultura jest dzielona między jednostki należące 

do grupy lub społeczeństwa”, (2) „kultura kształtuje się przez stosunkowo długi okres czasu” oraz (3) ) 

„Kultura jest stosunkowo stabilna”. Różne modele kultury, a co za tym idzie różne instrumenty jej 

pomiaru, koncentrują się na różnych poziomach (narodowym, organizacyjnym, indywidualnym) i 

aspektach (wartości, praktyki, obserwowalne artefakty i rytuały, ukryte założenia). Geert Hofstede 

zbadał kulturę korporacyjną IBM i opisał ją jako cebulę z wieloma warstwami reprezentującymi różne 

poziomy korporacji. Dziś IBM określa swoją kulturę jako kulturę zaufania. Firma przyjęła wytyczne IBM 

dotyczące postępowania w biznesie, które szczegółowo opisują kwestie związane z etyką i zgodnością 

oraz zawierają wskazówki dla pracowników zajmujących się zaobserwowanymi nieprawidłowościami. 

Firma stworzyła również system raportowania online, który umożliwia pracownikom na całym świecie 

zgłaszanie problemów i zgłaszanie wątpliwości. Środki te służą realizacji celu IBM, jakim jest 

zapewnienie, że relacje z interesariuszami „są naprawdę zbudowane na zaufaniu”. Wiele osób w 

biznesie definiuje etykę jako to, co społeczeństwo uważa za dobre lub złe, i opracowuje środki, które 

zarządzają ryzykiem niewłaściwego postępowania. Zarządzanie ryzykiem to nie to samo, co 

zrozumienie, co składa się na kulturę firmy. Wiemy na pewno, że kultura ma znaczący wpływ na etyczny 

proces podejmowania decyzji w biznesie. Audyty etyczne, zgodność etyczna i ankiety dotyczące kultury 

ryzyka mogą być dobrymi narzędziami, ale same w sobie nie są przydatne w definiowaniu kultury 

organizacyjnej ani w wyjaśnianiu, co sprawia, że dana kultura organizacyjna jest bardziej etyczna lub 

nieetyczna. 

ROLA KULTURY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PODEJMOWANIU DECYZJI ETYCZNYCH 

Kultura korporacyjna jest kojarzona z sukcesem lub porażką firmy. Niektóre kultury są tak silne, że dla 

osób z zewnątrz reprezentują charakter całej organizacji. Na przykład Levi Strauss, Ben & Jerry’s 

Homemade Ice Cream i Hershey Foods są powszechnie postrzegane jako swobodne organizacje o silnej 

kulturze etycznej, podczas gdy Lockheed Martin, Procter & Gamble i Texas Instruments są postrzegane 

jako bardziej formalne kultury etyczne. Kultura organizacji może być wyraźnie wyartykułowana lub 

pozostawiona niewypowiedziana. Wyraźne deklaracje wartości, przekonań i zwyczajów zwykle 

pochodzą od kierownictwa wyższego szczebla. Notatki, pisemne kodeksy postępowania, podręczniki, 

podręczniki, formularze i ceremonie są formalnym wyrazem kultury organizacji. Wiele z tych wyciągów 

można znaleźć na stronach internetowych firm, na przykład w U.S. Bank. Kultura korporacyjna jest 

często wyrażana nieformalnie poprzez oświadczenia, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, które 

komunikują życzenia kierownictwa. W niektórych firmach wspólne wartości wyrażane są poprzez 

wprowadzenie nieformalnych zasad dotyczących ubioru, pracę do późna i udział w zajęciach 

pozalekcyjnych. Kulturę korporacyjną można wyrazić poprzez gesty, wygląd, etykiety, promocje, 

programy i legendy (lub ich brak). Wiele katastroficznych wydarzeń wynika z niedociągnięć etycznych 

skutkujących brakiem ludzkich ocen wartości i działań, na które mają wpływ różne kultury 

korporacyjne. Z drugiej strony Phil Knight, współzałożyciel Nike i ikona sportu, stworzył silną i 

atrakcyjną kulturę organizacyjną. Knight szuka nowych pracowników w jeden z pierwszych dni pracy, 

aby „pożyczyć 20 dolarów na lunch”. Niczego nie podejrzewający pracownicy są zdumieni Knight 

rozmawiał z nimi. Knight używa tej taktyki jako subtelnego sposobu, aby poinformować nowych 

pracowników, że są na jego radarze. Co ciekawe, Knight nigdy nie spłacił żadnego z pracowników. 

Większość pracowników wie, co się dzieje i dobrze się bawi z inicjacją nowego pracownika. Ten rytuał 

staje się źródłem koleżeństwa wśród pracowników. Przyczynił się do budowania zaufania i 

zaangażowania oraz odróżnia kulturę organizacyjną Nike od konkurencji. „Ton na górze” jest 



decydującym czynnikiem w tworzeniu organizacji o wysokim poziomie uczciwości. Kiedy liderzy są 

postrzegani jako godni zaufania, zaufanie pracowników wzrasta; przywódcy są postrzegani jako etyczni 

i szanujący wyższy poziom obowiązków.  W ankiecie przeprowadzonej wśród dyrektorów finansowych 

zapytano dyrektorów finansowych, jakich cech szukają podczas szkolenia przyszłych liderów swoich 

organizacji. Najpopularniejszą odpowiedzią była uczciwość. Warto zauważyć, że uczciwość została 

wymieniona jako ważniejsza niż umiejętność prowadzenia interesów lub umiejętność motywowania 

innych. W rzeczywistości uczciwość jest traktowana przez organizacje bardziej niż jakakolwiek inna 

podstawowa wartość. 

Ramy etyczne i oceny kultury korporacyjnej 

Kultura korporacyjna została konceptualizowana na wiele sposobów. Na przykład NK Sethia i Mary Ann 

Von Glinow zaproponowali dwa podstawowe wymiary opisujące kulturę organizacji: (1) troska o ludzi 

- starania organizacji o dobre samopoczucie pracowników oraz (2) troska o wyniki - wysiłki organizacji 

w celu skupić się na wydajności i produktywności pracowników. Rysunek 7–2 przedstawia przykłady 

firm, które prezentują elementy tych czterech kultur organizacyjnych. Jak pokazuje Rysunek 7–2, cztery 

kultury organizacyjne można sklasyfikować jako apatyczne, opiekuńcze, wymagające i integrujące. 

Apatyczna kultura wykazuje minimalną troskę o ludzi i wydajność. W tej kulturze jednostki koncentrują 

się na własnym interesie. Apatyczne tendencje mogą wystąpić w prawie każdej organizacji. Firmy 

stalowe i linie lotnicze były jednymi z pierwszych, które zamroziły emerytury pracowników, aby 

utrzymać działalność swoich firm. Ogromne zmiany w korporacyjnej Ameryce wpływają na plany 

wynagrodzeń i emerytur pracowników. Odrzucane są proste gesty uznania, takie jak zegarki 

rocznicowe, pierścionki, obiady czy kartki urodzinowe dla członków rodziny. Wiele firm postrzega 

długoletnich pracowników jako martwe drewno i nie bierze pod uwagę wyników osiągniętych w 

przeszłości. Taka postawa świadczy o apatycznej kulturze firm. Kultura troskliwa wykazuje dużą troskę 

o ludzi, ale minimalną troskę o problemy z wydajnością. Z etycznego punktu widzenia kultura troskliwa 

wydaje się atrakcyjna. Jednak trudno jest znaleźć firmy rozpoznawalne w całym kraju, które niewiele 

lub wcale nie troszczą się o wyniki. 

W przeciwieństwie do tego, wymagająca kultura wykazuje niewielką troskę o ludzi, ale dużą troskę o 

wyniki; skupia się na interesach organizacji. United Parcel Service (UPS) zawsze była wymagająca. 

Obsługując ponad 8,8 miliona klientów dziennie w ponad 220 krajach, UPS dokładnie wie, ilu 

pracowników potrzebuje do przewożenia 16,3 miliona paczek i dokumentów dziennie na całym 

świecie. Aby zwalczyć obojętną, niechętną postawę wielu swoich menedżerów, UPS opracował 

program usług społecznych dla pracowników. Światowy Tydzień Wolontariatu daje pracownikom UPS 

na całym świecie możliwość pomagania w malowaniu szkół, remontach schronisk i przy wielu innych 

potrzebnych projektach w ich społecznościach. UPS, jeden z wczesnych innowatorów, testował 

sposoby wykorzystania paliw alternatywnych w latach trzydziestych XX wieku. Obecnie firma obsługuje 

jedną z największych prywatnych flot alternatywnych w branży transportowej, składającą się z ponad 

2500 pojazdów na sprężony gaz ziemny, skroplony gaz ziemny, pojazdy hybrydowo-elektryczne, 

elektryczne i napędzane propanem. Kultura integracyjna łączy w sobie dużą troskę o ludzi i wydajność. 

Organizacja staje się integralna, gdy przełożeni uznają, że pracownicy to coś więcej niż części zamienne 

- pracownicy mają niewysłowioną jakość, która pomaga firmie spełniać kryteria wydajności. Wiele firm, 

takich jak Boston Consulting Group (BCG), ma taką kulturę. Firma Boston Consulting Group zajęła 

drugie miejsce w rankingu „Najlepsze firmy, dla których warto pracować” magazynu Fortune. „BCG to 

odnosząca sukcesy finansowe globalna firma konsultingowa o silnej pozycji  i reputacji specjalizującą 

się w strategii biznesowej. Firma ceni pracowników i stwarza duże możliwości mentoringu oraz 

obszerne szkolenia, które pozwalają pracownikom na szybki rozwój. Ma również coś, co nazywa 



„raportami ostrzegawczymi”, aby zasygnalizować, że pracownicy pracują zbyt wiele długich tygodni. 

Nowi konsultanci w firmie mogą otrzymać 10 000 dolarów za wolontariat w organizacji non-profit. 

Firmy mogą sklasyfikować swoją kulturę korporacyjną i zidentyfikować jej określone wartości, normy, 

przekonania i zwyczaje, przeprowadzając audyt kulturowy. Audyt kulturowy to ocena wartości 

organizacji. Audyt jest zwykle przeprowadzany przez konsultantów zewnętrznych, ale może być 

również przeprowadzany wewnętrznie. Komunikacja na temat oczekiwań etycznych i wsparcie ze 

strony najwyższego kierownictwa pomaga zidentyfikować kulturę korporacyjną, która zachęca do 

etycznego postępowania lub prowadzi do konfliktu etycznego. 

Etyka jako składnik kultury korporacyjnej 

Jak wskazano wcześniej, kultura etyczna - etyczny składnik kultury korporacyjnej - jest istotnym 

czynnikiem w podejmowaniu decyzji etycznych. Jeśli kultura firmy zachęca do nieetycznych zachowań 

lub nagradza je, pracownicy mogą postępować nieetycznie. Jeśli kultura nakazuje zatrudnianie ludzi o 

określonych, podobnych wartościach i jeśli wartości te są postrzegane przez społeczeństwo jako 

nieetyczne, społeczeństwo będzie postrzegać organizację i jej członków jako nieetyczną. Taki wzorzec 

często występuje w niektórych obszarach marketingu. Sprzedawcy czasami stosują agresywne taktyki 

sprzedaży, aby skłonić klientów do zakupu w oparciu o emocjonalną reakcję na odwołania. Jeśli 

głównym celem firmy jest osiągnięcie jak największych zysków w jakikolwiek sposób, jej kultura może 

sprzyjać zachowaniom sprzecznym z wartościami etycznymi interesariuszy. Po katastrofie Deepwater 

Horizon kultura BP, z naciskiem na wyniki finansowe, stała się przedmiotem krytyki. BP ma historię 

wypadków, eksplozji i innych wydarzeń w ciągu ostatnich sześciu lat. Rok po katastrofie BP została 

oskarżona o popełnienie przestępstwa w związku z wcześniejszymi wyciekami ropy na Alasce. 

Wydarzenia te prowadzą do pytań o to, jak kultura BP postrzega zapobieganie wypadkom i szkodom 

środowiskowym. Z drugiej strony, jeśli organizacja ceni zachowania etyczne, nagradza je. Ważne jest, 

aby traktować uznanie i nagrody za właściwe zachowanie w spójny i wyważony sposób. Wszyscy 

pracownicy powinni kwalifikować się do uznania. Wszystkie występy na poziomie progowym powinny 

być doceniane, a pochwały lub nagrody wręczane jak najbliżej występu. Nagroda Bravo Zulu firmy 

FedEx jest jednym z przykładów uznania firmy. Nagroda jest przyznawana pracownikom, którzy 

wykazują się wyjątkowymi wynikami wykraczającymi poza oczekiwania zawodowe. Nagrody dla 

odbiorców mogą obejmować premie gotówkowe, bilety do teatru, bony upominkowe i nie tylko. 

Nagradzając pracowników, którzy wykraczają poza swoje zwykłe obowiązki, FedEx motywuje innych 

pracowników do dążenia do doskonałej pracy. 

Poczucie kultury organizacji przez kierownictwo może nie być zgodne z wartościami i przekonaniami 

etycznymi, którymi faktycznie kierują się pracownicy firmy. Tabela 7–2 przedstawia przykład audytu 

etyki kultury korporacyjnej. Firmy zainteresowane oceną swojej kultury mogą skorzystać z tego 

narzędzia i porównać je z wynikami z poprzednich lat, aby zmierzyć usprawnienia organizacyjne. 

Kwestie etyczne mogą wynikać z konfliktów między wartościami kulturowymi postrzeganymi przez 

kierownictwo a tymi, które faktycznie pracują w organizacji. Na przykład menedżerowie mogą wierzyć, 

że kultura organizacyjna ich firmy zachęca do szacunku dla współpracowników i podwładnych. Na 

podstawie nagród lub sankcji związanych z różnymi zachowaniami, pracownicy mogą wierzyć, że firma 

zachęca do konkurencji między członkami organizacji. Orientacja konkurencyjna może skutkować 

mniej etyczną kulturą korporacyjną. Tak było w przypadku Enronu, kiedy zwolniono pracowników o 

najniższych 20 procentach wydajności. Z drugiej strony pracownicy doceniają pracę w środowisku 

zaprojektowanym z myślą o poprawie doświadczenia w miejscu pracy poprzez cele, które obejmują 

więcej niż tylko maksymalizację zysków. Dlatego ważne jest, aby najwyżsi menedżerowie określili 

kulturę swojej organizacji i monitorowali jej wartości, tradycje i przekonania, aby upewnić się, że 

reprezentują pożądaną kulturę. Należy również zauważyć, że jeśli komunikacja korporacyjna w celu 



poprawy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i etyki jest reaktywna lub koncentruje się na 

unikaniu negatywnych konsekwencji, może nie wnosić znaczącego wkładu w tworzenie kultury 

etycznej. Reaktywna komunikacja bez zaangażowania nie poprawia zatem etyki biznesowej. Z drugiej 

strony, kładąc duży nacisk na etykę i CSR, organizacje mogą budować pozytywne relacje z 

pracownikami i zwiększać satysfakcję z pracy, jednocześnie zyskując dobry wizerunek biznesowy. 

Oprócz wdrażania CSR w organizacji, alternatywną korzyścią dla niektórych organizacji jest możliwość 

naliczenia wyższej ceny za ich produkt. Nagrody i kary nakładane przez organizację muszą 

odzwierciedlać kulturę ci na szczycie którzy chcą tworzyć. Dwóch ekspertów ds. Etyki biznesowej 

zauważyło: „Pracownicy będą cenić i wykorzystywać jako wytyczne te czynności, za które zostaną 

nagrodzeni. Kiedy nagradzane zachowanie wchodzi w konflikt z nieokreśloną i niemonitorowaną 

wartością etyczną, zazwyczaj wygrywa nagradzane zachowanie ”. Na przykład, jeśli najważniejszą i 

nagradzaną wartością są wyniki sprzedaży, wówczas działania prowadzące do osiągnięcia wyników 

będą miały najwyższy priorytet. 

Zgodność a kultury etyczne oparte na wartościach 

W drugiej połowie XX wieku rozwinęło się rozróżnienie między typami kultur korporacyjnych. 

Tradycyjna kultura oparta na etyce koncentruje się na zgodności. Profesjonalny model reguł 

księgowych stworzył kulturę zgodności zorganizowaną wokół ryzyka. Kultury oparte na zgodności 

stosują legalistyczne podejście do etyki. Korzystają z praw i przepisów regulacyjnych do tworzenia 

kodeksów i wymagań. Kodeksy postępowania są opracowywane z uwzględnieniem zgodności z 

zasadami i politykami egzekwowanymi przez kierownictwo. Zamiast kręcić się wokół kultury etycznej, 

firma kręci się wokół zarządzania ryzykiem. Podejście do zgodności jest dobre w krótkim okresie, 

ponieważ pomaga kierownictwu, interesariuszom i prawnikom agencje zapewniają przestrzeganie 

przepisów, zasad i intencji ich przestrzegania. Problemem w podejściu do zgodności jest jednak brak 

długoterminowego skupienia się na wartościach i uczciwości. Ponadto nie uczy pracowników 

poruszania się po szarej strefie etycznej. Nastąpiło przejście od podejścia skoncentrowanego na 

zgodności na podejście oparte na wartościache. Oparte na wartościach podejście do etycznych kultur 

korporacyjnych opiera się na wyraźnej misji, która definiuje podstawowe wartości firmy oraz sposób 

traktowania klientów i pracowników. Rada dyrektorów, a także kierownictwo wyższego szczebla może 

uzupełniać ogólne stwierdzenia dotyczące wartości, formułując określone deklaracje wartości dla 

swoich strategicznych jednostek biznesowych (SBU), które można uporządkować według produktów, 

geografii lub funkcji w ramach struktury zarządzania firmy. W niektórych obszarach mogą obowiązywać 

zasady związane z określonymi wartościami, umożliwiające pracownikom zrozumienie relacji między 

nimi. Ten typ kultury korporacyjnej koncentruje się na wartościach, takich jak zaufanie, przejrzystość i 

szacunek, aby pomóc pracownikom w identyfikowaniu i radzeniu sobie z kwestiami etycznymi. W 

przypadku podejścia opartego na wartościach ważne jest, aby wyjaśnić, dlaczego istnieją zasady, jakie 

są kary za ich łamanie oraz w jaki sposób pracownicy mogą pomóc poprawić etykę firmy. Istotą każdej 

kultury etycznej jest odgórna integralność ze wspólnymi wartościami, normami, które dostarczają 

wskazówek dotyczących zachowania, oraz widocznymi artefaktami, takimi jak kodeksy etyczne, które 

zapewniają standardy postępowania. W rozwijaniu kultury etycznej opartej na wartościach element 

zgodności jest również niezbędny, ponieważ każda organizacja ma pracowników, którzy będą 

próbowali wykorzystać, jeśli ryzyko bycia złapanym jest niskie. Ikea reprezentuje kulturę opartą na 

wartościach, której misją jest „tworzenie lepszego życia codziennego dla wielu”. Firma przywiązuje 

dużą wagę do najlepszych praktyk biznesowych, etycznego postępowania i inicjatyw środowiskowych. 

Ikea nie tylko sprzedaje ekologiczne produkty i wykorzystuje alternatywne źródła energii do zasilania 

swoich sklepów, ale także wspiera liczne inicjatywy, takie jak Save the Children i American Forests. 

Skojarzenie różnicowe 



Skojarzenie różnicowe to idea, że ludzie uczą się etycznego lub nieetycznego zachowania podczas 

interakcji z innymi, którzy są częścią ich zestawu ról lub należą do innych intymnych grup osobistych. 

Jest bardziej prawdopodobne, że proces uczenia się doprowadzi do nieetycznego zachowania, jeśli 

dana osoba będzie kojarzyć się głównie z osobami, które zachowują się nieetycznie. Obcowanie z 

innymi, którzy są nieetyczni, w połączeniu z możliwością postępowania nieetycznego, ma duży wpływ 

na etyczne podejmowanie decyzji, jak opisano w ramach podejmowania decyzji w Rozdziale 5. Weźmy 

pod uwagę firmę, w której sprzedawcy co tydzień ponoszą koszty podróży. Kiedy zatrudniani są nowi 

sprzedawcy, doświadczeni sprzedawcy zachęcają nowych pracowników do uzupełniania rachunków 

wydatków, ponieważ niektórymi wydatkami nie można obciążyć firmy. Nowemu pracownikowi 

pokazano, jak uzupełnić konto wydatków, i powiedziano mu, że zaniechanie takiego postępowania 

powoduje, że raporty innych osób wyglądają na zbyt wysokie. Innymi słowy, nowy pracownik jest 

zmuszany do popełnienia wykroczenia. Różnorodne badania potwierdzają pogląd, że zróżnicowane 

skojarzenie wpływa na etyczne podejmowanie decyzji, a zwłaszcza przełożeni mają silny wpływ na 

etykę swoich podwładnych. Działania Marka Hernandeza, który pracował w NASA w Michoud 

Assembly Facility, nakładając piankę izolacyjną na zewnętrzne zbiorniki paliwa promów kosmicznych, 

stanowią przykład tego, jak wpływ współpracownika może przynieść tragiczne skutki. W ciągu kilku 

tygodni w pracy współpracownicy nauczyli Hernandeza, jak naprawiać zarysowania izolacji bez 

zgłaszania naprawy. Przełożeni zachęcali pracowników, aby nie wypełniali wymaganych dokumentów 

przy naprawach, aby mogli sprostać napiętym harmonogramom produkcji promu kosmicznego. Po 

tym, jak prom Columbia rozpadł się podczas ponownego wejścia na pokład, zabijając wszystkich 

siedmiu astronautów, badacze odkryli, że kawałek piany spadający ze zbiornika paliwa podczas startu 

nieodwracalnie uszkodził prom. 

Kilka badań naukowych wykazało, że pracownicy, zwłaszcza młodzi menedżerowie, zwykle podążają za 

osądami moralnymi swoich przełożonych, aby okazać lojalność. W jednym z badań przeprowadzono 

eksperyment w celu ustalenia, jak hipotetyczny zarząd zareagowałby na marketing jednego z 

najbardziej dochodowych leków jej firmy, który spowodował 14–22 niepotrzebnych zgonów rocznie. 

Kiedy wyimaginowana tablica dowiedziała się, że na rynku pojawia się lek konkurenta bez skutków 

ubocznych ponad 80% poparło dalsze wprowadzanie leku na rynek i podjęcie działań prawnych i 

politycznych w celu zapobieżenia zakazowi. Zapytani o osobisty pogląd na tę sytuację, 97 procent 

uważało, że dalsze wprowadzanie leku na rynek było nieodpowiedzialne. 30 Wyjaśniliśmy, że sposób, 

w jaki ludzie zazwyczaj podejmują decyzje etyczne, niekoniecznie jest tym, w jaki powinni je 

podejmować. Wierzymy, że poprawisz swoje etyczne podejmowanie decyzji, gdy zrozumiesz 

potencjalny wpływ swoich interakcji z innymi w intymnych grupach roboczych. 

Poufny kanał zgłaszania 

Konflikt interpersonalny ma miejsce, gdy pracownicy myślą, że znają właściwy sposób postępowania 

w danej sytuacji, ale ich grupa robocza lub firma promuje lub wymaga innej, nieetycznej decyzji. W 

takich przypadkach pracownicy mogą zdecydować się na przestrzeganie własnych wartości i odmówić 

udziału w nieetycznym lub nielegalnym postępowaniu. Jeśli dojdą do wniosku, że nie mogą rozmawiać 

o tym, co robią lub co należy zrobić ze współpracownikami lub bezpośrednimi przełożonymi i jeśli nie 

ma metody ochrony anonimowego zgłoszenia, pracownicy ci mogą wyjść poza organizację, aby 

nagłośnić i naprawić nieetyczną sytuację. Istnieje szereg przepisów chroniących sygnalistów. 

Informowanie o nieprawidłowościach oznacza ujawnianie wykroczeń pracodawcy osobom z zewnątrz, 

takim jak media lub rządowe agencje regulacyjne. Termin informowanie o nieprawidłowościach jest 

czasami używany w odniesieniu do wewnętrznego zgłaszania niewłaściwego postępowania 

kierownictwu, zwłaszcza poprzez anonimowe mechanizmy zgłaszania, często zwane numerami 

interwencyjnymi. Ochrona prawna sygnalistów ma na celu zachęcanie do zgłaszania niewłaściwego 



postępowania. Przepisy dotyczące sygnalistów zawierają przepisy dotyczące działań odwetowych i są 

egzekwowane przez szereg agencji rządowych. Zgodnie z ustawą Sarbanes-Oxley, Departament Pracy 

Stanów Zjednoczonych (DOL) bezpośrednio chroni sygnalistów, którzy zgłaszają naruszenia prawa i 

odmawiają angażowania się w jakiekolwiek działania uznane za niezgodne z prawem. 

Korporacyjne i przestępcze 

Ustawa o odpowiedzialności za oszustwa (CCFA) chroni pracowników spółek notowanych na giełdzie 

przed odwetem, jeśli zgłaszają naruszenia jakichkolwiek zasad lub przepisów Komisji Papierów 

Wartościowych i Giełd lub jakiegokolwiek przepisu prawa federalnego dotyczącego oszustw wobec 

akcjonariuszy. Wymaga również, aby prawnicy zostali wewnętrznymi sygnalistami. 

W uchwaleniu ustawy Dodda-Franka z 2010 r. zaproponowano dodatkowe zachęty dla sygnalistów. 

Zgodnie z nowymi przepisami sygnaliści, którzy udzielą informacji pomagających w odzyskaniu ponad 

1 miliona dolarów, mogą otrzymać od 10 do 30 procent tej kwoty. Uważa się, że zachęty pieniężne 

skłonią obserwatorów niewłaściwego postępowania przedsiębiorstw do wystąpienia, co może 

zapobiec przyszłym skandalom, takim jak te, które doprowadziły do kryzysu finansowego w latach 

2008–2009. Jedną z głównych obaw związanych z tym nowym przepisem jest to, że może on 

spowodować, że sygnaliści będą korzystać z informacji na zewnątrz, a nie wewnętrznie. Ze względu na 

potencjalne korzyści pieniężne osoby zgłaszające przypadki naruszenia mogą ulec pokusie, aby zwrócić 

się bezpośrednio do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ze zgłoszeniami, zamiast zgłaszać 

naruszenie wewnętrznym pracownikom firmy ds. Zgodności. Ustawa Sarbanesa – Oxleya i Federalne 

Wytyczne w sprawie wyroków dla organizacji (FSGO) zinstytucjonalizowały wewnętrzne 

sygnalizowanie nieprawidłowości, aby zachęcić do wykrywania niewłaściwego postępowania 

organizacyjnego. Na przykład najgorszymi wrogami miliardera R. Allena Stanforda mogą być byli 

pracownicy, którzy zostali informatorami, którzy kiedyś pracowali dla jego firmy Stanford Financial 

Group. W jednym z pozwów stwierdzono, że pracownik zatrudniony do redagowania magazynu 

korporacyjnego firmy sprzeciwił się i wyraził obawy dotyczące praktyk firmowych, które jego zdaniem 

naruszały prawo federalne i stanowe. Został później zwolniony. Inni, którzy złożyli pozwy do arbitrażu 

branżowego, twierdzili, że zostali zmuszeni do opuszczenia szybko rozwijającej się firmy po 

zakwestionowaniu zdolności Stanford International Bank do uzasadnienia wysokich stawek CD. W 

sprawie Stanford sygnaliści przedstawili kluczowe dowody dokumentujące nadużycia korporacyjne w 

szeregu firm. Historycznie rzecz biorąc, losy zewnętrznych sygnalistów nie były pozytywne; większość 

została uznana za zdrajców, a wielu straciło pracę. Nawet Sherron Watkins była potencjalnym 

kandydatem do zwolnienia w miarę rozwoju śledztwa Enronu, a kancelarie prawne oceniały 

konsekwencje jej rozwiązania w świetle jej etycznych i prawnych obaw dotyczących Enronu. Koszt 

bezczynności instytucji regulacyjnych po zgłoszeniu nieprawidłowości może być wysoki. Harry 

Markopolos przez lata próbował zaalarmować SEC o planie Berniego Madoffa „Ponzi”. Program 

przyniósł inwestorom stratę w wysokości około 50 miliardów dolarów. Wysłuchanie tych roszczeń 

demaskatorów mogłoby zapobiec poważnym stratom inwestorów, gdyby zajęto się nimi wcześniej. 

Badanie 300 sygnalistów przeprowadzone przez naukowców z University of Pennsylvania wykazało, że 

69 procent osób straciło pracę lub zostało zmuszonych do przejścia na emeryturę po ujawnieniu 

przewinień ich firm. Na przykład informator, który ujawnił prezesa Walmart Thomasa Coughlina za 

oszukanie firmy, został zwolniony około tygodnia po rezygnacji Coughlina. Jared Bowen, były 

wiceprezes Walmart Stores, Inc., twierdzi, że został zwolniony za ujawnienie Coughlina, z naruszeniem 

przepisu ustawy Sarbanes-Oxley o ochronie sygnalistów. Innym informatorem, który został zwolniony, 

była Linda Almonte, która powiadomiła swoich szefów w JP Morgan Chase o potencjalnie oszukańczej 

transakcji, którą pomagała zamknąć. Almonte została zwolniona po zaalarmowaniu swojego szefa i 

zasadniczo została umieszczona na czarnej liście sektora bankowego. Jeśli pracownik przekaże rządowi 



informacje o wykroczeniu firmy zgodnie z federalną ustawą o fałszywych roszczeniach, informator jest 

znany jako qui tam relator. Po zbadaniu sprawy przez Departament Sprawiedliwości USA sygnalista 

może otrzymać od 15 do 25 procent odzyskanych środków, w zależności od tego, jak bardzo jego 

roszczenia przyczyniły się do pociągnięcia firmy do odpowiedzialności za swoje wykroczenia. Chociaż 

większość sygnalistów nie otrzymuje pozytywnego uznania za wskazanie niewłaściwego postępowania 

korporacyjnego, niektórzy zwrócili się do sądów i uzyskali znaczące ugody. Jednak sygnalistom 

tradycyjnie trudno było wygrywać sprawy. Za rządów Clintona i Busha mniej niż 5 procent 

demaskatorów wygrywało ugody. Aby być naprawdę skutecznym, sygnalizowanie nieprawidłowości 

wymaga od jednostki odpowiedniej wiedzy na temat niewłaściwego postępowania, które może 

zaszkodzić społeczeństwu. Ważne jest, aby zminimalizować ryzyko dla demaskatora podczas 

rozwiązywania problemów etycznych. Tabela 7–3 zawiera listę kontrolną pytań, które pracownik 

powinien zadać przed udaniem się do źródeł zewnętrznych. Rysunek 7–3 przedstawia wzrost liczby 

przypadków odwetu, z którymi borykali się sygnaliści w ostatnich latach. Około 22 procent 

respondentów ankiety National Business Ethics Survey wskazało, że doświadczyło jakiejś formy odwetu 

po zgłoszeniu niewłaściwego postępowania, co jest rekordowym wynikiem. 

Jeśli sygnaliści przedstawią dokładny obraz niewłaściwego postępowania organizacyjnego, nie powinni 

obawiać się o swoją pracę. Rzeczywiście, Sarbanes-Oxley i Dodd-Frank uznają za nielegalne 

„zwalnianie, degradowanie, zawieszanie, grożenie, nękanie lub w jakikolwiek inny sposób 

dyskryminowanie” sygnalistówi i ustalili kary do 10 lat więzienia dla dyrektorów, którzy podejmują 

działania odwetowe na sygnalistach. Prawo wymaga, aby firmy notowane na giełdzie wdrożyły 

mechanizm anonimowego raportowania, który umożliwia pracownikom kwestionowanie działań, 

które ich zdaniem mogą wskazywać na oszustwo lub inne niewłaściwe postępowanie. Ponadto FSGO 

zapewnia nagrody dla firm, które systematycznie wykrywają nieetyczne lub nielegalne działania i 

zajmują się nimi. W ramach federalnych funduszy stymulacyjnych wspierano nową ochronę 

sygnalistów dla pracowników władz stanowych i lokalnych oraz wykonawców, podwykonawców i 

stypendystów. Nowe prawo zapewnia określoną ochronę, w tym prawo do dochodzenia i przeglądu 

federalnego Inspektora Generalnego w przypadku „działań niepożądanych”, takich jak zwolnienie z 

pracy lub degradacja. Większość spółek publicznych tworzy systemy komputerowe, które zachęcają do 

wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości. Zatrudniając ponad 2000 pracowników, Marvin Windows 

(jeden z największych na świecie producentów drewnianych okien i drzwi na zamówienie) chce, aby 

pracownicy czuli się komfortowo zgłaszając naruszenia warunków bezpieczeństwa, złe zarządzanie, 

oszustwa lub kradzieże. System jest anonimowy i umożliwia raportowanie w językach ojczystych 

pracowników. System ten służy do ostrzegania kierownictwa o potencjalnych problemach w 

organizacji i ułatwiania dochodzeń. Marvin Windows słynie z kultury dbania o pracowników. Firma nie 

zwolniła żadnych pracowników podczas ostatniej recesji i była w stanie zaoferować swoim 

pracownikom czeki z podziałem zysków pod koniec 2012 roku. Jeszcze przed wejściem w życie ustawy 

Sarbanes – Oxley, coraz więcej firm prowadzi anonimowe raportowanie. usługi. Korzystając z 

bezpłatnych numerów, pracownicy mogą zgłaszać podejrzewane naruszenia lub szukać wskazówek, 

jak postępować w przypadku niejednoznacznych sytuacji. Te wewnętrzne usługi raportowania są 

postrzegane jako najbardziej efektywne, gdy są zarządzane przez zewnętrzną organizację 

specjalizującą się w utrzymywaniu numerów interwencyjnych ds. Etyki. Rysunek 7-4 pokazuje, że 

większość pracowników zgłasza niewłaściwe postępowanie swoim bezpośrednim przełożonym. Jednak 

obecność infolinii i innych mechanizmów pomaga pracownikom, którzy czują się niekomfortowo 

zgłaszając się do swoich przełożonych. Wyniki badania pokazują, że trzy wewnętrzne działania - 

konfrontacja, zgłaszanie się kierownictwu i dzwonienie na infolinię ds. Etyki firmy - były pozytywnie 

skorelowane z kilkoma wymiarami kultury etycznej. I odwrotnie, bezczynność i zewnętrzne 

sygnalizowanie nieprawidłowości były ujemnie skorelowane z kilkoma wymiarami kultura etyczna. 



Informowanie o nieprawidłowościach z zewnątrz ogólnie odzwierciedla słabość kultury etycznej. 

Stopień, w jakim pracownicy czują, że nie będą podejmowane działania naprawcze lub wystąpią odwet 

w wyniku ich działań, jest głównym czynnikiem wpływającym na ich decyzje o niezgłaszaniu 

zaobserwowanych uchybień. 

LIDERZY WPŁYWAJĄ NA KULTURĘ KORPORACYJNĄ 

Liderzy organizacji mogą kształtować kulturę korporacyjną i wpływać na nią, co prowadzi do etycznego 

lub nieetycznego przywództwa. Liderzy muszą być skuteczni i etyczni. Skuteczny lider to taki, który 

dobrze sobie radzi dla interesariuszy korporacji. Skuteczni liderzy w najbardziej efektywny i efektywny 

sposób prowadzą zwolenników do ich wspólnych celów lub zadań. Ken Lay i Jeffery Skilling skutecznie 

przekształcili Enron z małej firmy zajmującej się rurociągami naftowo-gazowymi w jeden z największych 

podmiotów w branży. Byli inspirujący, pomysłowi, kreatywni i motywowali swój personel do osiągania 

celów. Ponieważ jednak nie udało im się stworzyć kultury etycznej, w dłuższej perspektywie zaszkodzili 

firmie. Według Alan Yuspeh, starszego wiceprezesa i dyrektora ds. etyki i zgodności w Hospital 

Corporation of America (HCA), etyczne firmy i kierownictwo powinni mieć „aspiracje wyższe niż 

przestrzeganie prawa”. Dyrektor generalny HCA i jego zarząd upoważnili Yuspeh do zapewnienia 

przywództwa i wartości wspierających, aby pomóc pracownikom we właściwym reagowaniu na trudne 

sytuacje etyczne. Spójność jest również ważna dla odnoszących sukcesy liderów. Bardziej szczegółowo 

omówimy przywództwo w rozdziale 11. W następnej części omówiono, w jaki sposób liderzy używają 

różnych rodzajów władzy, aby wpływać na kulturę korporacyjną. 

Kultura korporacyjna kształtuje moc 

Władza odnosi się do wpływu, jaki liderzy i menedżerowie mają na zachowanie i decyzje podwładnych. 

Jednostki mają władzę nad innymi, gdy ich obecność powoduje, że inni zachowują się inaczej. 

Sprawowanie władzy jest jednym ze sposobów wpływania na decyzje ram etycznych. Status i siła 

liderów są bezpośrednio skorelowane z presją, jaką wywierają na pracowników, aby dostosowali się 

do oczekiwań. Przełożony może wywierać silny nacisk na pracowników, nawet jeśli osobiste wartości 

etyczne pracowników są sprzeczne z życzeniami przełożonego. Na przykład kierownik może powiedzieć 

podwładnemu: „Chcę, aby poufne informacje o sprzedaży naszego konkurenta leżały na moim biurku 

do poniedziałku rano i nie obchodzi mnie, jak je zdobędziesz”. Podwładny, który ceni swoją pracę lub 

nie zdaje sobie sprawy z kwestii etycznych, może odczuwać presję, aby zrobić coś nieetycznego w celu 

uzyskania danych.  

Istnieje pięć podstaw władzy, z których jedna osoba może wpływać na drugą: (1) siła nagrody, (2) siła 

przymusu, (3) uprawniona władza, (4) władza ekspercka i (5) władza referencyjna. Tych pięć podstaw 

władzy można wykorzystać do motywowania jednostek w sposób etyczny lub nieetyczny. 

Mo Nagrody : Siła nagrody odnosi się do zdolności danej osoby do wpływania na zachowanie innych 

poprzez oferowanie im czegoś pożądanego. Typowymi nagrodami mogą być pieniądze, status lub 

promocja. Weźmy na przykład sprzedawcę samochodów, który ma na sprzedaż dwa samochody 

(Toyotę i Kia). Załóżmy, że Toyota ma wyższą jakość niż Kia, ale ma taką samą cenę. W przypadku braku 

jakiejkolwiek formy nagrody, sprzedawca logicznie próbuje sprzedać Toyotę. Gdyby jednak Kia miała 

wyższą prowizję, prawdopodobnie skupiłby się na sprzedaży Kia. Okazało się, że takie „dyndające 

marchewki” i zachęty skutecznie skłaniają ludzi do zmiany ich zachowania na dłuższą metę. Dlatego 

nagrody mogą zachęcać jednostki do działania we własnym interesie, niekoniecznie w interesie 

interesariuszy. Na krótką metę moc nagrody nie jest tak skuteczna jak siła przymusu. 

Moc przymusu : Moc przymusu jest zasadniczo przeciwieństwem mocy nagrody. Zamiast nagradzać 

osobę za zrobienie czegoś, siła przymusu karze działania lub zachowanie. Na przykład załóżmy, że 



cenny klient prosi sprzedawcę przemysłowego o łapówkę i insynuuje, że przeniesie swoją firmę gdzie 

indziej, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Chociaż sprzedawca uważa, że przekupstwo jest 

nieetyczne, jej szef mówi jej, że musi uszczęśliwiać klienta lub stracić szansę na awans. Boss nakłada 

negatywną sankcję, jeśli określone czynności nie zostaną wykonane. Wiele firm stosuje system, w 

którym systematycznie corocznie zwalniają pracowników o najniższych wynikach w swojej organizacji. 

Enron nazwał to „rangą i szarpnięciem” i co roku zwolnił najniższe 20 procent. Motorola, Dow Chemical 

i Microsoft używają podobnych systemów do zwalniania pracowników. Siła przymusu polega na 

strachu przed zmianą zachowania. Z tego powodu okazało się, że jest bardziej skuteczny w zmienianiu 

zachowań w krótkim okresie niż w długim. Przymus jest często stosowany w sytuacjach, w których 

występuje skrajny brak równowagi sił. Jednak ludzie nieustannie poddawani przymusowi mogą szukać 

przeciwwagi i sprzymierzać się z innymi, silniejszymi osobami lub opuścić organizację. W firmach 

stosujących siłę przymusu relacje zwykle rozpadają się na dłuższą metę. Władza jest kwestią etyczną 

nie tylko dla jednostek, ale także dla grup roboczych, które ustalają politykę dla dużych korporacji. 

Uprawniona Władza : Uprawniona władza wypływa z przekonania, że dana osoba ma prawo wywierać 

wpływ, a inni mają obowiązek ją przyjąć. Tytuły i stanowiska organizacji autorytatywnych nadawane 

jednostkom odwołują się do tego tradycyjnego poglądu na władzę. Wiele osób chętnie zgadza się na 

posiadanie legalnej władzy, czasami dopuszczając się czynów sprzecznych z ich przekonaniami i 

wartościami. Betty Vinson, księgowa w WorldCom, sprzeciwiła się prośbom przełożonego o 

sporządzenie niewłaściwych zapisów księgowych w celu ukrycia pogarszającej się sytuacji finansowej 

WorldCom. W końcu jednak ustąpiła, uznając, że to jedyny sposób na uratowanie firmy. Ona i inni 

księgowi WorldCom ostatecznie przyznali się do spisku i oszustwa. Została skazana na pięć miesięcy 

więzienia i pięć miesięcy aresztu domowego. Taka lojalność wobec autorytetów jest widoczna w 

korporacjach, które mają silnych charyzmatycznych liderów i scentralizowane struktury. W biznesie, 

jeśli przełożony powie pracownikowi, aby zwiększył sprzedaż „bez względu na to, co trzeba”, a 

pracownik ten jest silnie powiązany z uprawnioną władzą, pracownik może spróbować wszystkiego, 

aby zrealizować to zamówienie. Dysfunkcjonalni liderzy, którzy stosują przemoc i traktują 

pracowników z pogardą i brakiem szacunku, mogą używać legalnej władzy do wywierania presji na 

podwładnych, aby zachowali się nieetycznie. W takich sytuacjach pracownicy mogą nie wyrażać swoich 

obaw lub mogą korzystać z anonimowych systemów zgłaszania, aby poradzić sobie z dysfunkcyjnym 

liderem. 

Moc Ekspercka : Moc eksperta pochodzi z wiedzy danej osoby (lub z przekonania, że dana osoba 

posiada wiedzę). Władza ekspercka zwykle wynika z wiarygodności przełożonego wobec podwładnych. 

Wiarygodność, a co za tym idzie siła ekspercka, jest dodatnio skorelowana z liczbą lat pracy w firmie 

lub branży, wykształceniem i wyróżnieniami, jakie otrzymał za wyniki. Postrzeganie, że dana osoba jest 

ekspertem w określonym temacie, może również nadać jej uprawnienia eksperckie. Sekretarz 

stosunkowo niskiego szczebla może mieć uprawnienia eksperckie, ponieważ zna konkretne szczegóły 

dotyczące działalności firmy, a nawet może sugerować, jak zwiększyć przychody poprzez zwrot 

kosztów. Władza ekspercka może powodować problemy etyczne, gdy jest używana do manipulowania 

innymi lub osiągania zysków . nieuczciwa przewaga. Lekarze, prawnicy i konsultanci mogą na przykład 

nieuczciwie wykorzystywać nieświadomych klientów. Firmy księgowe mogą uzyskać dodatkowe 

dochody, ignorując obawy o dokładność danych finansowych, które badają podczas audytu. 

Siła Odniesienia : Siła odniesienia może istnieć, gdy jedna osoba dostrzeże, że jej lub jej cele są podobne 

do innych. Druga osoba może próbować wpłynąć na pierwszą, aby podjęła działania, które pozwolą 

obu osiągnąć ich cele. Ponieważ mają te same cele, pierwsza osoba postrzega użycie siły odniesienia 

przez drugą osobę jako korzystne. Aby ten związek władzy był skuteczny, między jednostkami musi 

istnieć pewien rodzaj empatii. Identyfikacja z innymi pomaga zwiększyć pewność siebie decydenta, 



zwiększając w ten sposób siłę referencyjną. Rozważmy następującą sytuację: Lisa Jones, menedżer w 

dziale księgowości firmy produkcyjnej, jest pod presją, aby zwiększyć tempo sprzedaży przetwórczej. 

Poprosiła handlowca Michaela Wonga, aby przyspieszył realizację umów sprzedaży i, jeśli to możliwe, 

zachęcał do zaawansowanej sprzedaży z opóźnionymi dostawami. Michael protestuje, że nie chce 

naciskać klientów na przyszłą sprzedaż. Lisa korzysta z mocy referencyjnej. Zaprasza Michaela na obiad 

i omawiają swoje obawy związane z pracą, w tym problem zwiększania sprzedaży dla celów 

księgowych. Zgadzają się, że jeśli przetwarzanie dokumentów będzie możliwe dzięki zaawansowanej 

sprzedaży, skorzystają na tym obie strony. Lisa sugeruje następnie, aby Michael zaczął wysyłać umowy 

sprzedaży na następny kwartał. Zgadza się spróbować iw ciągu kilku tygodni kontrakty rosną szybciej, 

a sprzedaż w kolejnym kwartale rośnie. Praca Lisy jest łatwiejsza, a Michael trochę wcześniej otrzymuje 

prowizje. Z drugiej strony może to być początek upychania kanałów, czyli zawyżania sprzedaży i 

przychodów w bieżącym kwartale. 

Pięć podstaw władzy nie wyklucza się wzajemnie. Ludzie zazwyczaj używają kilku podstaw władzy, aby 

wpływać na innych. Chociaż władza sama w sobie nie jest ani etyczna, ani nieetyczna, jej użycie może 

budzić wątpliwości natury etycznej. Czasami lider używa władzy, aby manipulować sytuacją lub 

wartościami osoby w sposób, który tworzy konflikt ze strukturą wartości tej osoby. Na przykład 

menedżer, który zmusza pracownika do wyboru między pozostaniem w domu z chorym dzieckiem a 

utrzymaniem pracy, używa siły przymusu i tworzy bezpośredni konflikt z wartościami pracownika. W 

biznesie tytuły i pensja oznaczają władzę, ale władza i bogactwo często rodzą arogancję i łatwo je 

nadużywać. 

Motywowanie etycznego zachowania 

Zdolność lidera do motywowania podwładnych odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu etycznej 

organizacji. Motywacja to siła w jednostce, która koncentruje swoje zachowanie na osiągnięciu celu. 

Wydajność pracy jest uważana za funkcję zdolności i motywacji i można ją przedstawić za pomocą 

równania (wydajność pracy = zdolność × motywacja). To równanie pokazuje, że pracownicy mogą być 

zmotywowani do osiągania celów, ale do wykonania pracy potrzebne są również zasoby i know-how. 

Aby stworzyć motywację, organizacja oferuje zachęty, które zachęcają pracowników do dążenia do 

celów organizacyjnych. Zrozumienie motywacji jest ważne dla skutecznego zarządzania i pomaga 

wyjaśnić etyczne zachowanie pracowników. Na przykład osoba, która aspiruje do wyższych stanowisk 

w organizacji, może sabotować projekt współpracownika, aby wyglądać źle. To nieetyczne zachowanie 

jest bezpośrednio związane z ambicją (motywacją) pierwszego pracownika do awansu w organizacji. 

Pracownicy chcą mieć poczucie, że dobrze pasują do swojej organizacji, dobrze rozumieją oczekiwania 

zawodowe, są wspierani w swojej roli oraz są cenieni i inspirowani do dobrego wykonywania zadań. 

Jeśli organizacja ma wspólne wartości i kulturę etyczną, pracownicy powinni być bardzo zaangażowani 

i zmotywowani ze względu na zaufanie do innych. Gdy biznesmeni przechodzą do kierownictwa 

średniego i wyższego, potrzeby wyższego rzędu (więzi społeczne, szacunek i uznanie) stają się 

ważniejsze niż potrzeby niższego rzędu (wynagrodzenie, bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pracy). 

Badania pokazują, że etap kariery, wiek, wielkość organizacji i położenie geograficzne danej osoby 

wpływają na względny priorytet nadawany poszanowaniu, poczuciu własnej wartości i podstawowych 

potrzebach fizjologicznych. Hierarchia potrzeb jednostki może wpływać na jej motywację i etyczne 

zachowanie. Po zaspokojeniu podstawowych potrzeb, takich jak żywność, warunki pracy (potrzeby 

bytowe) i przetrwanie, ważne stają się potrzeby pokrewieństwa i potrzeby wzrostu. Potrzeby związane 

z pokrewieństwem są zaspokajane przez relacje społeczne i międzyludzkie, a potrzeby rozwojowe przez 

kreatywne lub produktywne działania. Z punktu widzenia etyki potrzeby lub cele mogą się zmieniać w 

miarę postępów w szeregach firmy. Ta zmiana może spowodować lub pomóc rozwiązać problemy w 

zależności od aktualnego statusu etycznego danej osoby w firmie lub społeczeństwie. Na przykład 



młodsi menedżerowie mogą zawyżać zamówienia zakupu lub sprzedaży, nadmiernie przepracować 

czas nad projektami lub przyjmować gratyfikacje pieniężne, jeśli martwią się o zaspokojenie 

podstawowych potrzeb fizycznych swoich rodzin. W miarę jak będą wspinać się po drabinie i będą w 

stanie zaspokoić te potrzeby, takie obawy mogą stać się mniej ważne. W związku z tym menedżerowie 

ci mogą wrócić do przestrzegania polityki firmy lub do przestrzegania kultury organizacyjnej i być 

bardziej zainteresowani wewnętrznym uznaniem i osiągnięciami niż fizycznymi potrzebami ich rodzin. 

Młodsi pracownicy zwykle polegają na kulturze organizacyjnej jako wskazówek, ale stwierdzono, że 

starsi pracownicy poprawiają etyczne wyniki. Zbadanie roli, jaką motywacja odgrywa w etyce, 

umożliwia odniesienie etyki biznesu do szerszego kontekstu społecznego, w którym żyją pracownicy, 

oraz do założeń moralnych, od których zależy społeczeństwo. Pracownicy to jednostki i będą 

motywowani różnymi osobistymi zainteresowaniami. Chociaż podkreślamy, że menedżerowie są w 

stanie wywierać presję i wymuszać na pracownikach przestrzeganie zasad etycznych, zdajemy sobie 

również sprawę, że indywidualna etyka i potrzeby danej osoby znacząco wpłyną na jej decyzje etyczne. 

Struktura organizacyjna i etyka biznesowa Struktura organizacji jest ważna dla badania etyki 

biznesowej, ponieważ różne role i opisy stanowisk, które składają się na tę strukturę, mogą stwarzać 

możliwości nieetycznego zachowania. Strukturę organizacji można opisać na wiele sposobów. Dla 

uproszczenia omówimy dwie szerokie kategorie struktur organizacyjnych - scentralizowane i 

zdecentralizowane. Nie są to wzajemnie wykluczające się struktury; w prawdziwym świecie struktury 

organizacyjne istnieją w sposób ciągły. W scentralizowanej organizacji władza decyzyjna jest 

skoncentrowana w rękach menedżerów najwyższego szczebla, a niewielka część uprawnień jest 

delegowana na niższe szczeble. Odpowiedzialność, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, spoczywa 

na menedżerach najwyższego szczebla. Ta struktura jest szczególnie odpowiednia dla organizacji, które 

podejmują decyzje wysokiego ryzyka i nie mają menedżerów niższego szczebla umiejętność 

podejmowania decyzji. Jest również odpowiedni dla organizacji, w których procesy produkcyjne są 

rutynowe, a wydajność ma podstawowe znaczenie. Organizacje te są zwykle biurokratyczne, a podział 

pracy jest zwykle dobrze zdefiniowany. 

Wszyscy pracownicy znają swoją pracę i znają oczekiwania; każdy dobrze rozumie, jak wykonywać 

przydzielone zadania. Scentralizowane organizacje kładą nacisk na formalne zasady, polityki i 

procedury wsparte rozbudowanymi systemami kontroli. Kodeksy etyczne mogą określać techniki 

stosowane przy podejmowaniu decyzji. General Motors, Internal Revenue Service i U.S. Army to 

przykłady scentralizowanych organizacji. Ze względu na odgórne podejście i dystans między 

menedżerami a decydentami scentralizowane struktury organizacyjne mogą prowadzić do 

nieetycznych działań. Jeśli formalne zasady i polityki są wykonywane niesprawiedliwie, tracą ważność 

lub skuteczność. Do pewnego stopnia zasady można dezaktywować, nawet jeśli są formalnie 

obowiązujące. Jeśli scentralizowana organizacja jest biurokratyczna, niektórzy pracownicy mogą 

zachowywać się zgodnie z literą prawa, a nie duchem. Scentralizowana organizacja może mieć politykę 

dotyczącą łapówek, która nie zawiera sformułowania o przekazaniu darowizny na ulubioną organizację 

charytatywną klienta przed lub po sprzedaży. Takie darowizny można interpretować jako milczącą 

łapówkę, ponieważ darowizna lub prezent będący pracownikiem może skłonić nabywcę do działania 

mniej niż przychylnego lub nie w najlepszym interesie firmy. Inne problemy etyczne mogą pojawić się 

w scentralizowanych strukturach, ponieważ zazwyczaj mają one niewielką komunikację w górę. 

Menedżerowie najwyższego szczebla mogą nie być świadomi problemów i nieetycznych działań. 

Wykorzystywanie przez niektóre firmy siły roboczej w warsztacie może być jednym z przejawów tego 

braku komunikacji w górę. Sweatshopy produkują takie produkty jak odzież, zatrudniając 

pracowników, czasem w ramach przymusowej pracy imigrantów, którzy często pracują na 12 do 16-

godzinnych zmianach za niewielkie wynagrodzenie lub bez wynagrodzenia. Międzynarodowe Biuro 

Pracy ONZ podaje, że 21 milionów ludzi jest ofiarami pracy przymusowej w postaci dzieci 



przetrzymywanych w zakładach pracy, migrujących robotników pracujących na farmach i budujących 

domy, nielegalnych imigrantów podporządkowanych ich przemytnicy i inne formy przymusu. Azja jest 

domem dla ponad 50 procent wszystkich pracowników przymusowych na świecie. Branże, które 

najbardziej korzystają z tej taniej siły roboczej, to elektronika, samochody, tekstylia, budownictwo, 

rybołówstwo i rolnictwo. Inną kwestią etyczną, która może pojawić się w scentralizowanych 

organizacjach, jest przerzucanie winy lub kozły ofiarne. Ludzie mogą próbować zrzucić winę za swoje 

czyny na innych, którzy nie są za to odpowiedzialni. Specjalizacja i sztywny podział pracy w 

scentralizowanych organizacjach może również powodować problemy etyczne. Pracownicy mogą nie 

rozumieć, jak ich działania wpływają na całą organizację, ponieważ pracują tylko z jednym elementem 

znacznie większej układanki. Ten brak łączności może prowadzić pracowników do nieetycznego 

zachowania, ponieważ nie rozumieją ogólnych konsekwencji swojego zachowania. W 

zdecentralizowanej organizacji uprawnienia decyzyjne są delegowane jak najdalej w dół łańcucha 

dowodzenia. Takie organizacje mają stosunkowo niewiele formalnych zasad, a koordynacja i kontrola 

są zwykle nieformalne i osobiste. Zamiast tego skupiają się na zwiększeniu przepływu informacji. W 

rezultacie jednym z głównych atutów zdecentralizowanych organizacji jest ich zdolność adaptacji i 

wczesne rozpoznawanie zmian zewnętrznych. Dzięki większej elastyczności menedżerowie mogą 

szybko reagować na zmiany w swoim środowisku etycznym. Firma Google jest znana z decentralizacji 

i zwiększania możliwości swoich pracowników. Równoległą słabością zdecentralizowanych organizacji 

jest trudność w szybkim reagowaniu na zmiany w polityce i procedurach ustalonych przez najwyższe 

kierownictwo. Ponadto niezależne centra zysku w ramach zdecentralizowanej organizacji mogą 

odbiegać od celów organizacyjnych. Zdecentralizowane firmy mogą mieć mniej kontroli wewnętrznej 

i stosować wspólne wartości dla swoich standardów etycznych. Jeśli firma jest zależna od 

abstrakcyjnych wartości bez określonych reguł postępowania, może występować większe 

zróżnicowanie zachowań. Ponadto może być trudniej kontrolować nieuczciwych pracowników 

angażujących się w niewłaściwe postępowanie. Tabela 7–5 zawiera przykłady organizacji 

scentralizowanych i zdecentralizowanych oraz opisuje ich różne kultury korporacyjne. Ze względu na 

ścisłą formalizację i wdrażanie zasad i procedur etycznych w scentralizowanych organizacjach, są one 

bardziej etyczne w swoich praktykach niż organizacje zdecentralizowane. Organizacje scentralizowane 

również mogą  wywierać większy wpływ na swoich pracowników, ponieważ mają centralny rdzeń zasad 

i kodeksów etycznego postępowania. Zdecentralizowane organizacje zapewniają pracownikom dużą 

autonomię w podejmowaniu decyzji, ponieważ kierownictwo wzmacnia uprawnienia pracowników. 

Niejednoznaczność w literze a duch zasad może stanowić wyzwanie etyczne, zwłaszcza dla nowszych 

menedżerów. Prawdą jest jednak również, że zdecentralizowane organizacje mogą uniknąć dylematów 

etycznych poprzez stosowanie skutecznych kodeksów postępowania i etyki. Jeżeli w 

zdecentralizowanych organizacjach istnieją szeroko podzielane wartości i skuteczne programy etyczne, 

potrzeba stosowania nadmiernych systemów zgodności może być mniejsza. 

Jednak różne jednostki w firmie mogą ewoluować z różnymi systemami wartości i podejściami do 

etycznego podejmowania decyzji. Zaawansowana technologicznie firma obronna, taka jak Lockheed 

Martin, mogłaby radzić sobie z różnymi decyzjami w tej samej kwestii etycznej, gdyby nie miała 

scentralizowanego programu etycznego. Boeing stał się bardziej scentralizowany od czasu pojawienia 

się dyrektora generalnego W. Jamesa McNerneya Jr. i odejścia dyrektora generalnego Harry'ego 

Stonecipher, który utrzymywał relacje z wiceprezesem firmy. Zanim wkroczył McNerney, Boeing przez 

kilka lat miał problemy natury etycznej i prawnej. Obejmują one uwięzienie byłego dyrektora 

finansowego za nielegalne negocjacje pracownicze z urzędnikami Pentagonu, postawienie w stan 

oskarżenia menedżera za kradzież 25 000 stron zastrzeżonych dokumentów, nadużycie przywileju 

prawnika-klienta w celu zatuszowania wewnętrznych badań wykazujących nierówności w 

wynagrodzeniach i inne skandale. Nieetyczne zachowanie jest możliwe w scentralizowanych lub 



zdecentralizowanych strukturach, gdy określone kultury korporacyjne zezwalają lub zachęcają 

pracowników do odstępstwa od przyjętych standardów lub ignorowania odpowiedzialności prawnej i 

etycznej firmy. Scentralizowanym firmom może być trudniej wykorzenić nieetyczną działalność niż 

zdecentralizowanym organizacjom, ponieważ te ostatnie mają bardziej płynną strukturę, w której 

zmiany mogą dotyczyć tylko niewielkiej części firmy. 

Często, gdy scentralizowana firma odkrywa nieetyczne działania, które wydają się być wszechobecne, 

przywództwo jest usuwane, więc stara nieetyczna kultura zostaje wykorzeniona i zastąpiona bardziej 

etyczną. Na przykład Mitsubishi Motors zasugerowało znaczące zarządzanie zmianami po odkryciu, że 

ukrywanie defektów samochodowych trwało przez ponad dwie dekady. 

GRUPOWE WYMIARY STRUKTURY I KULTURY FIRMY 

Omawiając kulturę korporacyjną, zwykle skupiamy się na organizacji jako całości. Ale korporacyjne 

wartości, przekonania, wzorce i zasady są często wyrażane przez mniejsze grupy w organizacji. Ponadto 

poszczególne grupy w ramach organizacji często przyjmują własne zasady i wartości. 

Rodzaje grup 

Dwie kategorie grup wpływają na etyczne zachowania w biznesie. Formalną grupę definiuje się jako 

zbiór osób o zorganizowanej strukturze, która jest wyraźnie akceptowana przez grupę. Nieformalną 

grupę definiuje się jako co najmniej dwie osoby mające wspólne zainteresowania, ale bez wyraźnej 

struktury organizacyjnej. 

GRUPY FORMALNE : Grupy formalne można podzielić na komisje, grupy robocze i zespoły. Komitet to 

formalna grupa osób przydzielonych do określonego zadania. Często pojedynczy menedżer nie byłby 

w stanie wykonać zadania lub kierownictwo może uważać, że komitet może lepiej reprezentować 

różne okręgi wyborcze i poprawić koordynację i wdrażanie decyzji. Komitety mogą spotykać się 

regularnie, aby dokonywać przeglądu wyników, opracowywać plany lub podejmować decyzje. 

Większość formalnych komitetów w organizacjach działa na bieżąco, ale ich skład może się zmieniać z 

czasem. Komitet jest doskonałym przykładem sytuacji, w której współpracownicy i znaczące inne osoby 

w organizacji mogą wpływać na decyzje etyczne. Decyzje komitetu są częściowo uzasadniane na mocy 

porozumienia lub reguły większości. Pod tym względem poglądy mniejszości w kwestiach takich jak 

etyka mogą zostać odrzucone przez autorytet większości. Komitety wnoszą różnorodne osobiste 

wartości moralne do etycznego procesu podejmowania decyzji i mogą zwiększyć liczbę rozważanych 

alternatyw. Nieodłącznym elementem struktury komitetu jest również brak indywidualnej 

odpowiedzialności. Ze względu na zróżnicowany skład grupy członkowie mogą nie być zaangażowani 

lub nie chcieć brać na siebie odpowiedzialności za decyzję grupy. Może pojawić się myślenie grupowe, 

umożliwiające większości wyjaśnienie kwestii etycznych. Chociaż wiele organizacji ma komisje ds. 

Finansów, różnorodności, personelu lub odpowiedzialności społecznej, tylko kilka organizacji ma 

komisje zajmujące się wyłącznie etyką. Komisja ds. Etyki może zgłaszać wątpliwości etyczne, 

rozwiązywać dylematy etyczne w organizacji oraz tworzyć lub aktualizować kodeks etyki firmy. Na 

przykład Motorola utrzymuje Komitet ds.etyki w biznesie, który interpretuje, klasyfikuje, komunikuje, 

i egzekwuje kodeks i inicjatywy etyczne firmy. Komisja etyczna może gromadzić informacje na temat 

obszarów funkcjonalnych firmy i badać praktyki produkcyjne, politykę kadrową, kontakty z 

dostawcami, sprawozdawczość finansową i techniki sprzedaży, aby określić, czy praktyki firmy są 

etyczne. Chociaż znaczna część kultury korporacji działa nieformalnie, komisja etyczna jest przykładem 

wysoce sformalizowanego podejścia do rozwiązywania problemów etycznych. Grupy robocze służą do 

podziału obowiązków w ramach określonych obszarów funkcjonalnych firmy. Na przykład na linii 

montażowej samochodów jedna grupa robocza może zainstalować siedzenia i elementy wystroju 

wnętrza pojazdu, podczas gdy inna grupa instaluje wszystkie przyrządy na desce rozdzielczej. Dzięki 



temu osoby nadzorujące produkcję mogą specjalizować się w określonej dziedzinie i udzielać 

specjalistycznych porad grupom roboczym. Podczas gdy grupy robocze działają w ramach jednego 

obszaru funkcjonalnego, zespoły łączą wiedzę pracowników z kilku różnych obszarów organizacji - 

takich jak finanse, marketing i produkcja - w ramach jednego projektu, na przykład tworzenia nowego 

produktu. Wiele firm produkcyjnych, w tym General Motors, Westinghouse i Procter & Gamble, 

wykorzystuje koncepcję zespołu do usprawnienia zarządzania partycypacyjnego. Mogą pojawić się 

konflikty etyczne, ponieważ członkowie zespołu pochodzą z różnych obszarów funkcjonalnych. Każdy 

członek zespołu ma do odegrania określoną rolę i prawdopodobnie miał ograniczoną interakcję z 

innymi członkami zespołu. Konflikty często występują, gdy członkowie różnych grup organizacyjnych 

wchodzą w interakcje. Jednak wietrzenie punktów widzenia reprezentatywnych dla wszystkich 

obszarów funkcjonalnych zapewnia więcej opcji do wyboru. Grupy robocze i zespoły zapewniają 

strukturę organizacyjną umożliwiającą grupowe podejmowanie decyzji. Jednym z powodów, dla 

których jednostki nie mogą realizować swoich osobistych przekonań etycznych w organizacjach, jest 

to, że grupy robocze wspólnie podejmują tak wiele decyzji. Jednak ci, którzy mają uprawnioną władzę, 

mogą wpływać na działania związane z etyką. Grupa robocza i zespół często sankcjonują pewne 

działania jako etyczne lub definiują inne jako nieetyczne. 

GRUPY NIEFORMALNE : Oprócz grup, które firmy formalnie organizują i uznają - takie jak komitety, 

grupy robocze i zespoły - większość organizacji zawiera szereg nieformalnych grup. Grupy te zwykle 

składają się z osób, często z domeny tego samego działu, którzy mają podobne zainteresowania i łączą 

się w towarzystwie lub w celach, które mogą, ale nie muszą być istotne dla celów organizacji. Na 

przykład cztery lub pięć osób o podobnych upodobaniach związanych z zajęciami na świeżym 

powietrzu i muzyką może rozmawiać o swoich zainteresowaniach podczas pracy i może spotykać się 

poza pracą na kolacji, koncertach, imprezach sportowych lub innych zajęciach. Inne nieformalne grupy 

mogą ewoluować, aby utworzyć związek, poprawić warunki pracy lub świadczenia, zwolnić menedżera 

lub protestować przeciwko praktykom pracy, które uważają za niesprawiedliwe. Nieformalne grupy 

mogą powodować nieporozumienia i konflikty lub zwiększać morale i satysfakcję z pracy. Nieformalne 

grupy pomagają rozwijać nieformalne kanały komunikacji, zwane czasami pocztą pantoflową, które są 

ważne w każdej organizacji. Nieformalna komunikacja przebiega w górę, w dół, po przekątnej i 

poziomo, niekoniecznie zgodnie z liniami komunikacji na schemacie organizacyjnym firmy. Informacje 

przekazywane pocztą pantoflową mogą odnosić się do pracy, organizacji, kwestii etycznej lub mogą to 

być po prostu plotki i plotki. Poczta pantoflowa może działać jako system wczesnego ostrzegania dla 

pracowników. Jeśli pracownicy dowiedzą się nieformalnie, że firma może zostać sprzedana lub 

określone działanie zostanie potępione jako nieetyczne przez najwyższe kierownictwo lub społeczność, 

będą mieli czas na zastanowienie się, jak zareagują. Ponieważ plotki nie są rzadkością w organizacji, 

informacje przekazywane pocztą pantoflową nie zawsze są dokładne, ale menedżerowie, którzy 

rozumieją, jak działa poczta pantoflowa, mogą wykorzystać ją do wzmocnienia akceptowalnych 

wartości i przekonań. 

Poczta pantoflowa jest ważnym źródłem informacji umożliwiających osobom ocenę etycznego 

zachowania w ich organizacji. Jednym ze sposobów, w jaki pracownik może określić akceptowalne 

zachowanie, jest zapytanie znajomych i kolegów z nieformalnych grup o konsekwencje pewnych 

działań takich jak okłamywanie klienta w kwestii bezpieczeństwa produktu. Kultura korporacyjna może 

zapewnić pracownikom ogólne zrozumienie wzorców i zasad rządzących zachowaniem, ale 

nieformalne grupy ożywiają tę kulturę i zapewniają wskazówki dla codziennych wyborów 

pracowników. Na przykład, jeśli nowi pracownicy dowiedzą się anegdotycznie pocztą pantoflową, że 

organizacja nie karze naruszeń etycznych, mogą wykorzystać kolejną okazję do nieetycznego 

zachowania, jeśli osiągnie ono cele organizacji. Istnieje ogólna tendencja do dyscyplinowania najlepiej 

sprzedających się sprzedawców łagodniej niż słabych sprzedawców za angażowanie się w identyczne 



formy nieetycznych zachowań sprzedażowych. Wydaje się, że lepsze wyniki sprzedaży prowadzą do 

łagodniejszych form dyscypliny pomimo zasad organizacyjnych, które stanowią inaczej. W tym 

przypadku poczta pantoflowa jasno zakomunikowała, że organizacja nagradza tych, którzy łamią 

zasady etyczne, aby osiągnąć pożądane cele. 

Normy grupowe 

Normy grupowe to standardy zachowań, których grupy oczekują od swoich członków. Tak jak kultura 

korporacyjna ustanawia wytyczne zachowania dla członków organizacji, tak normy grupowe pomagają 

zdefiniować akceptowalne i niedopuszczalne zachowanie w grupie. W szczególności normy grupowe 

określają dopuszczalny limit odchyleń od oczekiwań grupy. Normy zawierają wyraźne wskazówki 

etyczne. Na przykład, może istnieć behawioralne oczekiwanie, że osobiste telefony komórkowe nie 

mogą być wnoszone do miejsca pracy. Wiele norm grupowych odnosi się bezpośrednio do decyzji 

kierowniczych. Można oczekiwać, że wszystkie twierdzenia reklamowe są zgodne z prawdą. Od 

sprzedawców może być wymagane, aby nigdy nie okłamywali klienta. Większość organizacji 

zawodowych opracowuje normy, które rządzą grupowymi wskaźnikami produkcji i komunikacji z 

kierownictwem, a także zapewniają ogólne zrozumienie zachowań uznawanych za dobre lub złe, 

etyczne lub nieetyczne w grupie. Na przykład członkowie grupy mogą ukarać pracownika, który zgłosi 

przełożonemu, że współpracownik zatuszował poważny błąd produkcyjny. Inni członkowie grupy mogą 

patrzeć na informatora i odmawiać rozmowy lub siedzenia obok niego. Normy mają moc wymuszania 

dużego stopnia zgodności wśród członków grupy. Jednocześnie normy określają różne role na różnych 

stanowiskach w organizacji. Można oczekiwać, że członek grupy o niższej randze wykona nieprzyjemne 

zadanie, takie jak przyjęcie odpowiedzialności za czyjś błąd etyczny. Nadużycia wobec nowych lub 

niższych rangą pracowników mogą być normą w nieformalnej grupie. Czasami normy grupowe są 

sprzeczne z wartościami i zasadami określonymi przez kulturę organizacji. Organizacja może mieć 

zasady zabraniające korzystania z osobistych serwisów społecznościowych w godzinach pracy i 

wykorzystywać nagrody i kary, aby promować tę kulturę. W określonej nieformalnej grupie normy 

mogą akceptować korzystanie z osobistych sieci społecznościowych, witryn w godzinach pracy i staraj 

się unikać uwagi kierownictwa. W takiej sytuacji mogą pojawić się kwestie dotyczące sprawiedliwości, 

jeśli inne grupy uznają, że są niesprawiedliwie zmuszane do przestrzegania zasad, które nie są 

egzekwowane wobec drugiej grupy. Pracownicy ci mogą złożyć skargę do kierownictwa na przestępczą 

grupę. Jeśli uważają, że kierownictwo nie podejmuje działań naprawczych, mogą również zacząć 

korzystać z sieci społecznościowych do użytku osobistego, szkodząc w ten sposób produktywności 

organizacji. Z tego powodu kierownictwo musi uważnie monitorować nie tylko kulturę korporacyjną, 

ale także normy wszystkich różnych grup w organizacji. Sankcje mogą być konieczne, aby dostosować 

grupę, której normy znacznie odbiegają od ogólnej kultury. 

ZMIANA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW 

Chociaż od korporacji wymaga się przejęcia odpowiedzialności za etyczne prowadzenie działalności, 

znaczna liczba badań wskazuje, że istnieją znaczne różnice w wartościach i filozofiach poszczególnych 

pracowników, a tym samym w sposobie, w jaki radzą sobie z kwestiami etycznymi. Ponieważ ludzie są 

zróżnicowani kulturowo i wyznają różne wartości, różnie interpretują sytuacje, a decyzje etyczne 

podejmowane w tej samej sprawie będą się różnić. Tabela 7–6 pokazuje, że około 10 procent 

pracowników wykorzystuje sytuacje do wspierania swoich osobistych interesów. Takie osoby są 

bardziej skłonne do manipulacji, oszukiwania lub działania w sposób samolubny, gdy korzyści z tego 

wynikające są większe niż kary za przewinienie. Tacy pracownicy mogą zdecydować się na zabranie 

materiałów biurowych z pracy do użytku osobistego, jeśli jedyną karą, jaką ponoszą, jest zapłacenie za 

te materiały. Im mniejsze ryzyko bycia złapanym, tym większe prawdopodobieństwo, że 10 proc. Osób, 

które najprawdopodobniej skorzystają z firmy, zaangażuje się w nieetyczne działania. Kolejne 40 



procent pracowników w większości spraw zgadza się z grupą roboczą. Ci pracownicy są najbardziej 

zaniepokojeni społecznymi konsekwencjami swoich działań i chcą dopasować się do organizacji. 

Chociaż mają osobiste opinie, łatwo ulegają wpływom tego, co robią ludzie wokół nich. Te osoby mogą 

wiedzieć, że używanie materiałów biurowych do użytku osobistego jest niewłaściwe, ale uważają to za 

dopuszczalne, ponieważ robią to ich współpracownicy. Pracownicy ci racjonalizują swoje działania, 

mówiąc, że korzystanie z materiałów biurowych jest zaletą pracy w ich konkretnej firmie i musi być do 

zaakceptowania, ponieważ firma nie egzekwuje polityki zabraniającej takiego zachowania. W 

połączeniu z tą filozofią jest przekonanie, że nikt nie będzie miał kłopotów, robiąc to, co robią inni. 

Około 40 procent pracowników firmy, zawsze stara się przestrzegać zasad i zasad firmy. Pracownicy ci 

nie tylko dobrze rozumieją definicję akceptowalnego zachowania przyjętą w ich kulturze korporacyjnej, 

ale także starają się przestrzegać kodeksów etyki, szkoleń z etyki i innych informacji dotyczących 

właściwego postępowania. Jeśli firma ma politykę zabraniającą zabierania materiałów biurowych z 

pracy, prawdopodobnie ci pracownicy będą to obserwować. Jednak prawdopodobnie nie będą mówić 

otwarcie o 40 procentach, które zdecydują się pójść razem z grupą roboczą, ponieważ ci pracownicy 

wolą skupiać się na swojej pracy i unikać wszelkich niewłaściwych zachowań organizacyjnych. Jeśli 

firma nie przekaże standardów właściwego zachowania, członkowie tej grupy opracują własne. 

Ostatnie 10 procent pracowników stara się zachować formalne standardy etyczne, które koncentrują 

się na prawach, obowiązkach i zasadach. Obejmują wartości, które zapewniają pewne niezbywalne 

prawa i działania, które uważają za zawsze etycznie poprawne. Ogólnie rzecz biorąc, członkowie tej 

grupy uważają, że ich wartości są słuszne i przewyższają wartości innych osób w firmie, a nawet system 

wartości firmy, gdy pojawia się konflikt etyczny. Osoby te mają tendencję do zgłaszania niewłaściwego 

postępowania innych osób lub wypowiadania się, gdy postrzegają działania w firmie jako nieetyczne. 

W związku z tym członkowie tej grupy prawdopodobnie będą zgłaszać kolegów, którzy zabierają 

materiały biurowe. Znaczenie tej zmienności w sposobie etycznego zachowania jednostek polega po 

prostu na tym, że pracownicy stosują różne podejścia przy podejmowaniu decyzji etycznych. Ze 

względu na prawdopodobieństwo, że duży procent jakiejkolwiek grupy roboczej albo skorzysta z 

sytuacji, albo przynajmniej będzie z nią współpracował, ważne jest, aby firmy zapewniły mechanizmy 

komunikacji i kontroli w celu utrzymania kultury etycznej. Firmy, które nie monitorują działań i nie 

egzekwują zasad etycznych, zapewniają środowisko niskiego ryzyka dla tych pracowników, którzy są 

skłonni wykorzystywać sytuacje do osiągnięcia swoich osobistych, a czasem nieetycznych celów. Dobre 

praktyki biznesowe i troska o prawo wymagają od organizacji uwzględnienia tego zróżnicowania w 

dążeniu pracowników do zachowania etycznego. Organizacje powinny zwrócić szczególną uwagę na 

menedżerów, którzy nadzorują codzienne działania pracowników w firmie. Powinni również zapewnić 

szkolenia i komunikację, aby upewnić się, że firma działa etycznie, nie stała się ofiarą oszustwa lub 

kradzieży, a pracownicy, klienci i inni interesariusze nie są wykorzystywani przez niewłaściwe 

postępowanie osób, które zachowują się nieetycznie. Jak widać w tej książce, można przytoczyć 

przykłady pracowników i menedżerów, którzy nie troszczą się o etyczne postępowanie, ale mimo to są 

zatrudniani i umieszczani na zaufanych stanowiskach. Niektóre korporacje nadal wspierają kadrę 

kierowniczą, która ignoruje kwestie środowiskowe, złe warunki pracy lub wadliwe produkty lub 

angażują się w oszustwa księgowe. Kierownictwo, które osiąga wyniki, czyli zyski, niezależnie od 

konsekwencji, jest często podziwiane i chwalone, zwłaszcza w prasie biznesowej. Kiedy jednak ich 

nieetyczne lub nawet nielegalne działania stają się publicznie znane, ryzykują więcej niż utratę swoich 

stanowisk. 

CZY LUDZIE CZY MOGĄ KONTROLOWAĆ SWOJE DZIAŁANIA W KULTURZE FIRMOWEJ? 

Wielu osobom trudno jest uwierzyć, że kultura organizacji może wywierać tak silny wpływ na 

zachowania poszczególnych osób w organizacji. W naszym społeczeństwie chcemy wierzyć, że 

jednostki kontrolują własne przeznaczenie. Popularnym sposobem postrzegania etyki biznesu jest 



postrzeganie jej jako odzwierciedlenia alternatywnych filozofii moralnych, których ludzie używają do 

rozwiązywania osobistych dylematów moralnych. Jak pokazuje ten rozdział, decyzje etyczne w 

organizacjach są często podejmowane przez komitety oraz grupy formalne i nieformalne, a nie przez 

osoby indywidualne. Decyzje związane ze sprawozdawczością finansową, reklamą, projektowaniem 

produktów, praktykami sprzedaży i kwestiami związanymi z kontrolą zanieczyszczeń są często poza 

wpływem samych osób. Ponadto decyzje te często opierają się na celach biznesowych, a nie 

osobistych. Większość nowych pracowników w wysoce zbiurokratyzowanych organizacjach ma 

ograniczony wpływ na podstawowe zasady operacyjne i procedury załatwiania spraw. Oprócz uczenia 

się taktyk sprzedaży i procedur księgowych, pracownicy mogą zostać nauczeni ignorowania wady 

projektowej produktu, która może być niebezpieczna dla użytkowników. Chociaż wiele kwestii 

dotyczących etyki osobistej może wydawać się prostych i łatwych do rozwiązania, osoby 

rozpoczynające działalność zwykle potrzebują kilku lat doświadczenia w określonej branży, aby 

zrozumieć, jak rozwiązywać problemy etyczne. Zarówno etyka indywidualna, jak i organizacyjna mają 

wpływ na etyczne intencje pracownika. Jeśli istnieje zgodność między etyką indywidualną a kulturą 

etyczną organizacji, zwiększa się potencjał dokonywania wyborów etycznych przy podejmowaniu 

decyzji organizacyjnych. Młodsi menedżerowie mogą potrzebować więcej wsparcia i wskazówek ze 

strony organizacji ze względu na ich ograniczone doświadczenie w rozwiązywaniu złożonych 

problemów. Badania wskazują również, że zbieżność między wartościami indywidualnymi i 

organizacyjnymi jest większa w sektorze prywatnym. Z drugiej strony, pomijając wiek i typ organizacji, 

wartości osobiste wydają się być silnym czynnikiem w ograniczaniu nieetycznych praktyk i zwiększaniu 

odpowiednich zachowań w pracy w porównaniu do zgodności wartości osobistych i organizacyjnych. 

Naszym celem nie jest sugerowanie, abyś współpracował z kierownictwem lub grupą w kwestiach 

związanych z etyką biznesową. Uczciwość i otwarte dyskusje na temat kwestii etycznych są ważne dla 

pomyślnego podejmowania decyzji etycznych. Uważamy, że większość firm i biznesmenów stara się 

podejmować etyczne decyzje. Jednak ze względu na tak dużą różnicę między jednostkami konflikt 

etyczny jest nieunikniony. Jeśli zarządzasz innymi osobami i nadzorujesz je, konieczne będzie 

przestrzeganie zasad etycznych w Twojej organizacji i zgłaszanie występujących nieprawidłowości. 

Etyka to nie tylko sprawa osobista. Bez względu na to, jak dana osoba lub organizacja postrzega 

dopuszczalność określonej działalności, jeśli społeczeństwo uzna ją za niewłaściwą lub nieetyczną, to 

szersze spojrzenie bezpośrednio wpływa na zdolność organizacji do osiągania jej celów. Nie wszystkie 

działania uznane przez społeczeństwo za nieetyczne są nielegalne, ale jeśli opinia publiczna potępia lub 

konsumenci protestują przeciwko określonej czynności, skutkiem mogą być przepisy, które ograniczają 

lub zakazują określonej praktyki biznesowej. Na przykład obawa przed promowaniem niezdrowych 

produktów wśród dzieci skłoniła niektóre rządy do podjęcia działań. Jeśli ludzie uważają, że ich etyka 

osobista jest w poważnym konflikcie z etyką grupy roboczej i przełożonych w organizacji, jedyną 

alternatywą dla takiej osoby może być opuszczenie organizacji. Na wysoce konkurencyjnym rynku 

pracy XXI wieku rzucenie pracy z powodu konfliktu etycznego wymaga odwagi i być może umiejętności 

przetrwania bez pracy. Oczywiście nie ma łatwych odpowiedzi na rozwiązywanie konfliktów etycznych 

między organizacją a jednostką. Naszym celem nie jest mówienie Ci, co powinieneś zrobić. Wierzymy 

jednak, że im więcej wiesz o etycznych decyzjach podejmowanych w organizacjach, tym więcej masz 

możliwości pozytywnego wpływania na decyzje i skuteczniejszego rozwiązywania konfliktów 

etycznych. 

POSUMOWANIE 

Kultura korporacyjna to zbiór wartości, przekonań, celów, norm i sposobów rozwiązywania 

problemów, które podzielają członkowie (pracownicy) organizacji. Te wspólne wartości mogą być 

formalnie wyrażone lub niewypowiedziane. Kultury korporacyjne można klasyfikować na kilka 

sposobów, a audyt kulturowy identyfikuje kulturę organizacji. Jeśli kultura organizacji premiuje 



nieetyczne zachowanie, ludzie w firmie są bardziej skłonni do postępowania nieetycznego. Brak 

monitorowania kultury lub zarządzania nią może sprzyjać podejrzanym zachowaniom. 

Przywództwo ma znaczący wpływ na etyczny proces podejmowania decyzji, ponieważ liderzy mają moc 

motywowania innych i egzekwowania zarówno zasad i polityk organizacji, jak i własnych punktów 

widzenia. Lider musi nie tylko zdobyć szacunek swoich zwolenników, ale także zapewnić standardy 

etycznego postępowania. Liderzy wywierają wpływ na zachowania i decyzje podwładnych. Istnieje pięć 

baz mocy, z których lider 

może wpływać na zachowanie etyczne: moc nagrody, siła przymusu, uprawniona władza, władza 

ekspercka i władza referencyjna. Liderzy starają się motywować podwładnych; Motywacja to 

wewnętrzna siła, która skupia zachowanie jednostki w kierunku osiągnięcia celu. Można go stworzyć 

dzięki zachętom, jakie organizacja oferuje pracownikom. Struktura organizacji może stwarzać 

możliwości angażowania się w nieetyczne zachowania. W scentralizowanej organizacji uprawnienia 

decyzyjne są skoncentrowane w rękach najwyższych menedżerów, a niewielka część uprawnień jest 

delegowana na niższe szczeble. W zdecentralizowanej organizacji uprawnienia decyzyjne są 

delegowane jak najdalej w dół łańcucha dowodzenia. Scentralizowane organizacje wydają się być 

bardziej etyczne niż zdecentralizowane, ponieważ egzekwują bardziej rygorystyczne kontrole, takie jak 

kodeksy etyczne i zasady korporacyjne, 

etyczne praktyki. Jednak nieetyczne postępowanie może wystąpić w obu typach konstrukcji. Oprócz 

wartości i zwyczajów, które reprezentują kulturę organizacji, poszczególne grupy w organizacji często 

przyjmują własne zasady i wartości, a nawet tworzą subkultury. Główne typy grup to grupy formalne - 

obejmujące komitety, grupy robocze i zespoły - oraz grupy nieformalne. Grupy nieformalne często 

zasilają nieformalny kanał komunikacji zwany pocztą pantoflową. Normy grupowe to standardy 

zachowań, których grupy oczekują od swoich członków. Pomagają zdefiniować akceptowalne i 

niedopuszczalne zachowania w grupie, a zwłaszcza ograniczenia w odstępstwie od oczekiwań grupy. 

Czasami normy grupowe są sprzeczne z wartościami i zasadami określonymi przez kulturę organizacji. 

Czasami osobiste standardy etyczne pracownika są sprzeczne z tym, czego oczekuje się od niego jako 

członka organizacji i jej kultury korporacyjnej. Jest to szczególnie prawdziwe, biorąc pod uwagę, że 

decyzje etyczne organizacji są często podejmowane przez komitety, grupy formalne i grupy 

nieformalne, a nie przez osoby indywidualne. Kiedy taki konflikt etyczny jest poważny, jednostka może 

być zmuszona zdecydować, czy opuścić organizację. 


