
PRZYWÓDZTWO ETYCZNE 

Przywództwo jest podstawowym wymogiem rozwijania etycznej kultury korporacyjnej i wzmacniania 

etycznego podejmowania decyzji wśród pracowników. Z tego powodu poświęcamy cały rozdział 

cechom przywódczym, które wspierają etyczne postępowanie w biznesie. Chociaż ważne jest, aby 

dyrektor generalny i rada dyrektorów byli zaangażowani w etyczne podejmowanie decyzji, równie 

ważne jest, aby wszyscy pracownicy rozumieli swoją rolę w stawaniu się etycznymi liderami. Istnieje 

wiele przykładów niepowodzeń przywództwa etycznego, które prowadzą do kryzysów etycznych i 

prawnych, które szkodzą firmom. Były dyrektor generalny Diamond Foods poprowadził firmę na 

masową skalę przejęć, wykorzystując dług do sfinansowania zakupów. Aby swoje sprawozdania 

finansowe wyglądały lepiej, firma zastosowała niewłaściwe metody księgowe, aby sztucznie zawyżyć 

zarobki. W wyniku tego niewłaściwego postępowania prezes odszedł z firmy, ucierpiała reputacja 

Diamond Foods, a cena jej akcji spadła o 37 procent. Z drugiej strony firmy takie jak IBM, Procter & 

Gamble i Zappos mogą dopuszczać się drobnych wykroczeń etycznych; jednak ich przywództwo 

utrzymuje ich na właściwym kursie, aby odpowiednio reagować i wychodzić z problemów etycznych. 

Wiele firm założonych przez liderów etyki, takich jak Milton Hershey, założyciel Hershey Foods, przez 

lata doświadczyło kilku kryzysów etycznych. Ten rozdział pokazuje znaczenie przywództwa w tworzeniu 

kultury etycznej. Najpierw przedstawiamy definicję przywództwa etycznego i badamy jego związek z 

podejmowaniem decyzji etycznych. Następnie przedstawiono wymagania etycznego przywództwa, a 

następnie korzyści, jakie przynosi firmie przywództwo etyczne. Badany jest związek między 

przywództwem etycznym a kulturą organizacyjną, a także sposoby radzenia sobie z konfliktami przez 

liderów etycznych. 

Zarządzanie konfliktami odpowiednio identyfikuje potencjalne problemy i wzmacnia klimat etyczny 

firmy. Ważną częścią przywództwa jest wdrażanie przywództwa skoncentrowanego na pracownikach. 

Przywództwo zorientowane na pracownika zdaje sobie sprawę, że chociaż nie każdy będzie 

menedżerem, każdy pracownik może i powinien ćwiczyć umiejętności przywódcze, aby wspierać 

etyczne podejmowanie decyzji. Niezbędnym elementem przywództwa skoncentrowanego na 

pracownikach jest komunikacja. Bez komunikacji wszelkie próby utrzymania kultury etycznej kończą 

się niepowodzeniem. Opisujemy wspólne etyczne style przywództwa, które okazały się skuteczne w 

budowaniu etycznej kultury korporacyjnej. Na koniec przedstawiamy model rozwiązywania 

problemów etycznych i niewłaściwych zachowań. Liderzy mogą korzystać z tego modelu, aby kierować 

kulturą etyczną firmy, wykrywać obszary ryzyka etycznego, zanim staną się problematyczne, oraz 

opracować metody naprawy w przypadku nieetycznej decyzji lub katastrofy. . Powinno być oczywiste, 

że etyczne firmy nie są w 100 procentach wolne od postępowania. 

Zawsze znajdą się pracownicy lub menedżerowie, którzy przekraczają granice akceptowalnego 

postępowania, a także sytuacje, których nie przewidziano w programach etyki, zgodności lub oceny 

ryzyka. Przypomnij sobie zasadę 10 - 40 - 40 - 10; ludzie są motywowani różnymi wartościami, co 

skutkuje różnorodnością etyczną. Ponadto programy etyczne zawsze można ulepszyć, dlatego ważne 

jest okresowe kontrolowanie programu w celu wykrycia słabych punktów. Podobnie etyczni liderzy 

którzy mają słabości i nie są wolni od błędów, potknięć i martwych punktów w przeoczeniu. To, co 

odróżnia ich od nieetycznych liderów, to sposób, w jaki reagują na problemy etyczne, wchodzą w 

interakcje z interesariuszami i uczą się na własnych błędach. Wszyscy menedżerowie i większość 

pracowników będzie świadkiem niewłaściwego postępowania na pewnym etapie swojej kariery. 

Ważne jest to, jak na to reagują. 

DEFINIOWANIE ETYCZNEGO PRZYWÓDZTWA 



Przywództwo to zdolność lub autorytet do prowadzenia i kierowania innymi w kierunku celu. 

Większość ludzi zgadza się, że skuteczne przywództwo jest niezbędne dla firmy. Decyzje etyczne to 

jeden z wymiarów przywództwa. Firmy odnoszące sukcesy rozwijają się w oparciu o przywództwo i 

zdolności twórcze ich założycieli. Bez zdolności przywódczych przedsiębiorców takich jak Steve Jobs z 

Apple, Bill Gates z Microsoftu, Sam Walton z Walmart i Mark Zuckerberg z Facebooka, firmy, które 

odnoszą dziś największe sukcesy, zostałyby znacznie osłabione lub nie istniałyby. Jednak silny założyciel 

to tylko część sukcesu firmy. Aby kontynuować sukces firmy, należy wykazać silne przywództwo 

etyczne poprzez następców, innych menedżerów i pracowników. Etyczne umiejętności przywódcze 

Tima Cooka z Apple, Steve'a Balmera z Microsoftu i Sheryl Sandberg, dyrektora operacyjnego 

Facebooka, są tak samo ważne jak rozwiązywanie problemów, planowanie, delegowanie, komunikacja 

wewnętrzna i zarządzanie spotkaniami dla ciągłego sukcesu firmy. Etyczne przywództwo tworzy 

kulturę etyczną. Najlepsi menedżerowie tworzą plan kultury korporacyjnej firmy. Jeśli ci liderzy nie 

wyrażają pożądanych zachowań i celów etycznych, kultura korporacyjna rozwija się sama, 

odzwierciedlając wartości i normy firmy. Zastanów się nad losem jednej wysoce dochodowej i 

odnoszącej sukcesy firmy księgowej. Założyciel firmy był znany ze swojej uczciwości – do tego stopnia, 

że mimo konsekwencji odmówił dokonania nieprawidłowego zapisu księgowego dla dużego klienta. 

Tym człowiekiem był Arthur E. Andersen, który założył Arthur Andersen, jedną z pięciu największych 

firm księgowych w Stanach Zjednoczonych. 3 Jednak pomimo etycznej uczciwości swego założyciela 

Arthur Andersen odszedł od swoich pierwotnych wartości. Wydawało się, że kolejni liderzy 

przedkładają biznes nad uczciwość, co doprowadziło firmę do niedokładnego audytu firm, które 

później zostały uznane za winne niewłaściwego postępowania księgowego, w szczególności Enron. 

Arthur Andersen, który zaczynał od tak silnego etycznego przywództwa, został zniszczony. Dlatego nie 

wystarczy mieć początkowo silnych liderów etycznych i wartości korporacyjnych – etyczna kultura 

korporacyjna musi być utrzymywana poprzez skuteczne przywództwo przez cały czas istnienia firmy. 

Tabela 11–1 przedstawia migawkę liderów podziwianych za ich etyczne postępowanie. Przywództwo 

ma znaczący wpływ na etyczne podejmowanie decyzji, ponieważ liderzy mają moc motywowania 

innych i egzekwowania norm, zasad i punktów widzenia organizacji. Liderzy etyczni zapewniają, że cele 

te są realizowane w sposób etyczny. Liderzy mają kluczowe znaczenie dla wpływania na kulturę 

korporacyjną i postawę etyczną organizacji. Etyczne przywództwo to nie tylko umożliwienie 

pracownikom przestrzegania ich własnych kodeksów moralnych; chodzi o pomoc we wdrażaniu i 

wzmacnianiu wspólnych wartości etycznych w celu promowania kultury etycznej, a także wzięcie 

odpowiedzialności za modelowanie etycznego postępowania pracowników. Etyczne przywództwo ma 

pozytywny związek z organizacyjnym obywatelstwem pracowników i negatywny związek z 

odchyleniem lub niewłaściwym postępowaniem. Innymi słowy, etyczni liderzy biznesu częściej mają 

pracowników, którzy naśladują ich przykład, a rzadziej dewiacje, które powodują problemy w firmie. 

Chociaż często myślimy o dyrektorach generalnych i innych menedżerach jako o najważniejszych 

liderach w organizacji, reformy ładu korporacyjnego omówione w rozdziale 4 jasno pokazują, że rada 

dyrektorów firmy jest również ważnym elementem przywództwa. Rzeczywiście, dyrektorzy mają 

prawny obowiązek zarządzania spółkami „w najlepszym interesie korporacji”. Aby określić, co leży w 

najlepszym interesie firmy, dyrektorzy muszą wziąć pod uwagę skutki decyzji nie tylko dla akcjonariuszy 

i pracowników, ale także dla innych ważnych interesariuszy. Etyczne przywództwo nie ogranicza się do 

kierownictwa czy członków zarządu. W wielu sytuacjach działania współpracowników mają głęboki 

wpływ na decyzje etyczne pracowników. Dlatego ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że chociaż 

przywództwo etyczne jest często omawiane w kontekście dyrektorów korporacji i kadry kierowniczej, 

nawet pracownicy niższego szczebla wykazują cechy etycznego przywództwa. Wszyscy odpowiedzialni 

pracownicy muszą angażować się w etyczne podejmowanie decyzji i wykazywać cechy etycznego 

przywództwa. Wielu dyrektorów generalnych wyraża podstawowe wartości firmy, ale nie przejawia 

etycznego przywództwa. Niestety, niektórzy prezesi i inni menedżerowie celowo oszukują 



interesariuszy. W obliczu konkurencyjnych oczekiwań interesariuszy dyrektorzy generalni mogą 

„przebrnąć”, w zależności od stopnia konsensusu wśród menedżerów i ich reakcji na żądania 

interesariuszy. Menedżerowie, którzy się przebijają, nie są zgodni z podstawowymi wartościami. 

Jednak inni dyrektorzy generalni szczerze angażują się w zaangażowanie interesariuszy i równoważą 

interesy, a także ustalają priorytety inicjatyw. Aby przywództwo etyczne istniało, dyrektorzy generalni 

muszą wyjść poza inicjatywy takie jak sponsoring i inne działania postrzegane po prostu jako dobry 

public relations. 

Na dłuższą metę, jeśli interesariusze są niezadowoleni z lidera firmy, nie utrzyma on tej pozycji. Lider 

musi mieć szacunek wyznawców, a także zapewniać standardy postępowania. Na przykład były 

kandydat na prezesa, Christopher Kubasik z Lockheed Martin, zrezygnował po tym, jak audyt 

wewnętrzny ujawnił, że miał nieodpowiednie relacje z pracownikiem. Takie relacje nie pokazują 

odpowiedniego zachowania pracowników. Brak wykazania skutecznych cech przywódczych na szczycie 

stwarza wrażenie, że menedżerowie albo nie dbają o program etyczny firmy, albo czują, że stoją ponad 

wymaganiami dotyczącymi etyki i zgodności. 

WYMAGANIA ETYCZNEGO PRZYWÓDZTWA 

Podczas gdy przywódcy etyczni potrzebują dobrego charakteru, wymagają również umiejętności 

przewodzenia i prowadzenia innych. Umiejętności etycznego przywództwa rozwijają się dzięki 

wieloletnim szkoleniom, doświadczeniu i poznawaniu innych najlepszych praktyk przywódczych. W 

określaniu, co czyni kogoś „dobrym” liderem, eksperci pozostają podzieleni; cechy przywódcze różnią 

się w zależności od sytuacji. Zidentyfikowano jednak szereg wymagań. Na przykład liderzy etyczni 

muszą modelować wartości organizacyjne, przedkładać to, co jest najlepsze dla organizacji ponad 

własne interesy, szkolić i rozwijać pracowników przez cały okres ich kariery, ustanawiać mechanizmy 

raportowania, rozumieć wartości i postrzeganie pracowników oraz uznawać ograniczenia zasad i 

wartości organizacyjnych. Te cechy można rozwinąć poprzez odpowiednie szkolenie. Co najważniejsze, 

etyczni liderzy nie powinni przymykać oczu na zaobserwowane niewłaściwe postępowanie. Liderzy 

etyczni nigdy nie działają w silosie podejmowania decyzji. Starają się zachęcać do rozwoju innych 

liderów w organizacji. Siła przywódców etycznych polega na rozpoznaniu własnych słabości i poleganiu 

na pomocy innych. Liderzy etyczni zachęcają pracowników do wykorzystania pełnego potencjału i 

podkreślają ich rolę jako ważnych współtwórców wartości. Próbują również opracować zasady i 

procedury, które będą motywować tych, którzy szkolą nowych liderów. Rozwijanie liderów powinno 

być procesem cyklicznym lub niekończącym się w organizacji. Przeszukaliśmy wiele książek na temat 

przywództwa i odkryliśmy, że dobrym przykładem w zakresie etyki biznesu jest „7 nawyków wysoce 

moralnych przywódców” Archiego Carrolla, oparty na „7 nawykach skutecznego działania” Stephena 

Coveya.  Zaadaptowaliśmy „7 nawyków wysoce moralnych przywódców” Carrolla 15, aby stworzyć 

„Siedem nawyków silnych przywódców etycznych” .  

1. Liderzy etyczni mają silny charakter osobisty. 

2. Liderzy etyczni mają pasję, by postępować właściwie. 

3. Liderzy etyczni są proaktywni. 

4. Liderzy etyczni biorą pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy. 

5. Liderzy etyczni są wzorem do naśladowania wartości organizacji. 

6. Liderzy etyczni są transparentni i aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji. 

7. Liderzy etyczni mają holistyczny pogląd na kulturę etyczną firmy. 



W szczególności wierzymy, że etyczne przywództwo opiera się na holistycznym myśleniu, które 

obejmuje złożone i trudne problemy, z którymi codziennie borykają się firmy. Liderzy etyczni 

potrzebują wiedzy i doświadczenia, aby podejmować właściwe decyzje. Silni liderzy etyczni mają 

wiedzę, mądrość i odwagę, aby zebrać istotne informacje, aby podjąć najlepsze lub najbardziej etyczne 

decyzje. Nie jest to łatwe zadanie z powodu różnych interesariuszy i wynikających z tego konfliktów 

celów. Oznacza to, że liderzy etyczni muszą trzymać się swoich zasad i, jeśli to konieczne, opuścić 

organizację, jeśli jej system ładu korporacyjnego jest tak wadliwy, że nie można dokonać właściwego 

wyboru. Wreszcie, silni liderzy etyczni to ci, którzy pasjonują się organizacją i działają w jej najlepszym 

interesie. Promując wspólne wartości, liderzy są w stanie powiązać pracowników ze wspólną wizją. 

Niektóre z tych nawyków omówimy bardziej szczegółowo w kolejnych akapitach. Wielu założycieli 

korporacji, w tym Sam Walton, Bill Gates, Milton Hershey, Michael Dell, Steve Jobs oraz Ben Cohen i 

Jerry Greenfield, pozostawiło swoje piętno etyczne na ich firmach. Ich zachowanie nadało ton, czyniąc 

z nich wzory do naśladowania dla pożądanego zachowania we wczesnym rozwoju ich korporacji. Na 

przykład dziedzictwo Miltona Hersheya przetrwało, a Hershey Foods nadal jest wzorem do 

naśladowania dla etycznej kultury korporacyjnej. W przypadku Sama Waltona, Walmart po śmierci 

wkroczył na ścieżkę szybkiego rozwoju i zaangażował się w liczne konflikty z różnymi grupami 

interesariuszy, zwłaszcza pracownikami, regulatorami, konkurentami i społecznościami. Pomimo 

fundamentów etycznych pozostawionych przez Sama Waltona, Walmart, podobnie jak większość 

dużych korporacji, co miesiąc ma do czynienia z setkami zgłoszonych błędów etycznych. Jak 

wspomniano wcześniej, przywódcy etyczni muszą utrzymywać i budować na kulturze etycznej firmy, 

aby utrzymać pieczęć pierwotnych założycieli przez kolejne pokolenia. 

Istnieje ogólna zgoda, że przywództwo etyczne jest wysoce nieprawdopodobne bez silnego charakteru 

osobistego. Pytanie brzmi, jak uczyć lub rozwijać osobę moralną w środowisku korporacyjnym. Thomas 

I. White, czołowy autorytet w dziedzinie rozwoju postaci, uważa, że należy skupić się raczej na 

rozwijaniu „etycznego rozumowania”, niż na byciu „osobą moralną”. Według White'a umiejętność 

rozwiązywania złożonych dylematów etycznych napotykanych w kulturze korporacyjnej wymaga 

umiejętności intelektualnych. Na przykład, gdy Lawrence S. Benjamin objął stanowisko prezesa US 

Food Service po poważnej katastrofie etycznej, zainicjował program etyki i zgodności, aby promować 

przejrzystość i uczyć pracowników, jak dokonywać trudnych wyborów etycznych. Podstawowym 

problemem w tradycyjnym rozwoju postaci jest to, że określone wartości i cnoty są wykorzystywane 

do nauczania wiary lub filozofii. Takie podejście staje się zagmatwane w środowisku biznesowym, w 

którym należy szanować różnorodność kulturową, prywatność i motywację zysku. Z drugiej strony 

właściwym podejściem jest uczenie osób, które chcą postępować właściwie, jeśli chodzi o wartości 

korporacyjne i kodeksy etyczne, oraz wyposażanie tych osób w umiejętności intelektualne 

umożliwiające radzenie sobie ze złożonością decyzji biznesowych z etycznymi/nieetycznymi wynikami. 

Liderzy etyczni nie czekają na pojawienie się problemów etycznych. Przewidują, planują i działają 

proaktywnie, aby uniknąć potencjalnych kryzysów. Jednym ze sposobów na bycie proaktywnym jest 

przejęcie roli lidera w opracowywaniu skutecznych programów, które zapewniają pracownikom 

wskazówki i wsparcie w dokonywaniu bardziej etycznych wyborów, nawet w obliczu znacznej presji, 

aby postępować inaczej. Liderzy etyczni, którzy są proaktywni, rozumieją potrzeby społeczne i stosują 

lub rozwijają najlepsze praktyki etycznego przywództwa, które istnieją w ich branży. Wśród 

„najlepszych firm, dla których warto pracować” magazynu Fortune znalazła się firma NetApp zajmująca 

się przechowywaniem danych, która zajmuje proaktywną postawę wobec etycznego postępowania. 

Wiceprezes Tom Mendoza zachęca menedżerów do zgłaszania, gdy pracownik „robi coś dobrze”. 

Następnie osobiście dzwoni do pracowników, aby im podziękować. Mendoza wykonuje około 10 do 20 

połączeń dziennie. Tak silne przywództwo ma kluczowe znaczenie dla utrzymania imponujących 

referencji etycznych w dłuższej perspektywie. Ponadto liderzy etyczni muszą modelować wartości 



organizacji. Jeśli liderzy nie służą jako wzór do naśladowania dla podstawowych wartości organizacji, 

wartości te stają się tylko gołosłowną deklaracją. Według naukowca behawioralnego Brenta Smitha, 

jako wzór do naśladowania, liderzy mają główny wpływ na indywidualne zachowanie etyczne. Liderzy, 

których decyzje i działania są sprzeczne z wartościami firmy, wysyłają sygnał, że wartości są błahe lub 

nieistotne. Rozważ Whole Foods, największy na świecie ekologiczny i naturalny sklep spożywczy. Od 

momentu powstania koncepcji w Austin w Teksasie w 1980 r. firma Whole Foods wykazała się 

zaangażowaniem w odpowiedzialność społeczną i silnymi wartościami podstawowymi. Oprócz 

dostarczania konsumentom świeżej, zdrowej żywności, Whole Foods dba o swoich pracowników, 

tworząc przejrzyste i przyjazne środowisko pracy. Firma zachęca do pracy zespołowej, narzucając górny 

limit wynagrodzeń dla kadry kierowniczej. Firma wspiera również hodowców i środowisko poprzez 

zaopatrywanie się od zrównoważonych hodowców i wspieranie działań, takich jak recykling i redukcja 

energii. W każdym sklepie Whole Foods przekazuje co najmniej 5 procent zysków lokalnym 

społecznościom. Wiele osób przyciąga Whole Foods ze względu na wysokie standardy jakości, 

inicjatywy edukacyjne i bliskie relacje z dostawcami. 

KORZYŚCI Z ETYCZNEGO PRZYWÓDZTWA 

Etyczne przywództwo przynosi organizacji wiele korzyści. Co najważniejsze, etyczne przywództwo ma 

bezpośredni wpływ na kulturę korporacyjną firmy. Na przykład liderzy etyczni komunikują i monitorują 

wartości organizacji, upewniając się, że pracownicy znają cele i przekonania firmy. Dostarczają również 

kulturowych motywacji do zachowań etycznych, takich jak systemy nagradzania za etyczne 

postępowanie i podejmowanie decyzji. Wzmocnienie to jest pozytywnie skorelowane z etycznymi 

wzorcami zachowań pracowników. W ten sposób etyczne przywództwo zachęca pracowników do 

etycznego działania w ich codziennym środowisku pracy. Powszechnie wiadomo, że firma jest tak 

dobra, jak jej pracownicy, dlatego wpajanie pracownikom silnego poczucia uczciwości ma kluczowe 

znaczenie dla tworzenia etycznej organizacji. Etyczne przywództwo może również prowadzić do 

większej satysfakcji pracowników i zaangażowania pracowników. Badania pokazują, że pracownicy 

lubią pracować dla firm etycznych i rzadziej opuszczają organizacje etyczne. Czynniki te przekładają się 

na znaczne oszczędności dla firmy i służą zwiększeniu produktywności pracowników. Na przykład w 

The Container Store pracownicy mają najwyższy priorytet. Otrzymują 263 godziny szkoleń, wyższe 

wynagrodzenie niż porównywalni sprzedawcy detaliczni i uczestniczą w specjalnych wydarzeniach, 

takich jak Dzień We Love Our Employees Day. Celem tej skoncentrowanej na pracownikach kultury 

korporacyjnej jest zwiększenie produktywności pracowników i jakości obsługi klienta. W rezultacie 

wskaźnik obrotu The Container Store wynosi 10 procent (w porównaniu do 100 procent w przypadku 

innych sprzedawców detalicznych w branży), a lojalność klientów jest wysoka (wielu pracowników jest 

lojalnymi klientami firmy). Podczas gdy etyczne przywództwo może tworzyć przewagę konkurencyjną 

poprzez satysfakcję pracowników i produktywność, tworzy również silne relacje z zewnętrznymi 

interesariuszami. Na przykład klienci są skłonni płacić wyższe ceny za produkty od etycznych firm. 

Ponieważ zaufanie konsumentów do przedsiębiorstw nadal rośnie po kryzysie finansowym i recesji, 

konsumenci są bardziej skłonni do prowadzenia interesów z firmami, które uważają za godne zaufania. 

Etyczne przywództwo jest podstawowym wymogiem wpływania na długoterminową wycenę rynkową 

firmy. Istnieje pozytywny związek między etycznym zaangażowaniem pracowników a wyceną firmy na 

giełdzie. Reputacja firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu również wpływa na decyzje 

inwestorów. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest negatywnie powiązana z ryzykiem etycznym w 

perspektywie długoterminowej, a inwestorzy postrzegają ryzyko jako czynnik przy podejmowaniu 

decyzji o inwestowaniu w firmę. Etyczna reputacja firmy może zatem zapewnić im krótko- i 

długoterminową stabilność firmy. Wreszcie, Federalne Wytyczne dla Organizacji w zakresie 

Wydawania Nakazów nakazują, aby firmy publiczne posiadały programy etyczne mające na celu 

wykrywanie wykroczeń organizacyjnych. Firmy, które wykażą, że mają silne programy etyczne, są 



bardziej narażone na obniżenie kar w przypadku wykroczenia. Poprzez tworzenie korzystnych relacji z 

pracownikami, klientami, inwestorami i organami regulacyjnymi, etyczni liderzy tworzą znaczącą 

przewagę konkurencyjną i wartość dla swoich firm. 

PRZYWÓDZTWO ETYCZNE I KULTURA ORGANIZACYJNA 

Kultura organizacyjna wyłania się niezależnie od tego, czy istnieje skuteczne przywództwo. Wymiar 

etyczny jest zależny od tego, jak liderzy firmy wpływają na kulturę. W organizacjach, w których liderzy 

są tolerancyjni lub obojętni na niewłaściwe postępowanie, prawdopodobnie rozwinie się kultura, w 

której pracownicy będą chodzić na skróty i/lub podejmować nadmierne ryzyko, aby rozwijać swoją 

karierę. Z drugiej strony liderzy etyczni zdają sobie sprawę, że kultura organizacyjna będzie miała 

bezpośredni wpływ na zachowanie pracowników i podejmą większy wysiłek w celu promowania 

kultury etyki i zgodności. Liderzy pomagają nadać ton takiej kulturze poprzez wspólne wartości, 

postawy i praktyki etyczne. Liderzy etyczni zazwyczaj przyjmują jedno z dwóch podejść do 

przywództwa: podejście oparte na zgodności lub podejście oparte na uczciwości. Podejścia te są 

podobne do orientacji na zgodność i orientacji na wartości omówione w rozdziale 8. Przywódcy, którzy 

przyjmują podejście oparte na zgodności, podkreślają posłuszeństwo zasadom i przepisom oraz 

ustanawiają procesy w celu zapewnienia zgodności. Takie podejście odstrasza od zachowań 

niezgodnych z prawem i podkreśla kulturę unikania. Raporty roczne firmy mogą zawierać wskazówki 

dotyczące rodzaju podejścia, jakie firma wybiera. Jeśli osoby odpowiedzialne za etykę nazywane są 

specjalistami ds. zgodności lub menedżerami ds. ryzyka, jest bardzo prawdopodobne, że firma jest 

bardziej oparta na zgodności. Ponadto, jeśli osoby odpowiedzialne za program etyki i zgodności to 

głównie księgowych i prawników, firma jest bardziej oparta na zgodności. Niektórzy postrzegają to jako 

osiągnięcie absolutnego minimum aby uniknąć kłopotów z prawem. Podejście oparte na uczciwości 

postrzega etykę jako okazję do wdrożenia podstawowych wartości. 

Liderzy, którzy przyjmują podejście oparte na uczciwości, biorą odpowiedzialność za kulturę etyczną 

firmy i rozliczają pracowników z praktykowania etycznych zachowań i podstawowych praktyk. 

Podejścia oparte na uczciwości zwykle obejmują dyrektorów generalnych, kierowników ds. zasobów 

ludzkich, oraz komitety członków zarządu zaangażowane w program etyki i zgodności. Tego typu 

podejście nie tylko wzmacnia pracowników, ale także pomaga im integrować wartości etyczne i zasady 

ustanowione przez firmę. . Wreszcie, pomaga firmie zrozumieć, gdzie pojawiają się wątpliwe praktyki 

i gdzie pojawiają się nowe problemy etyczne. Pamiętaj, biznes nie jest statyczny; jest dynamiczny. Choć 

mogłoby się wydawać, że preferowane jest podejście oparte na uczciwości, wielu liderów etycznych 

stosuje kombinację tych dwóch podejść. Bez zgodności z prawem oraz podstawowymi zasadami i 

regulacjami określonymi przez firmę i branżę organizacja nie przetrwa na dłuższą metę. Inny sposób 

klasyfikacji typów liderów obejmuje następujące kategorie: lider nieetyczny, lider apatyczny i lider 

etyczny. Każdy z tych typów wpływa na rozwój kultury organizacyjnej, zarówno pozytywnej, jak i 

negatywnej. Chociaż używamy tej typologii klasyfikacji, w rzeczywistości każdy typ linii odniesienia 

przypada na kontinuum lub linię, a nie na prostokąt. Używamy tej klasyfikacji do analizy najbardziej 

pożądanego typu lidera. Nieetyczny lider jest zwykle egocentryczny i często robi wszystko, aby 

osiągnąć cele organizacji i własne. Ten lider traktuje prawa jako wytyczne, które należy dopasować do 

celów firmy. Jeśli prawo jest sprzeczne z firmą, lider próbuje zmienić przepisy. Liderzy nieetyczni 

postrzegają kodeksy etyczne, przepisy dotyczące zgodności i standardy branżowe jako opcjonalne. 

Usprawiedliwieniem stosowanym do łamania praw lub zasad jest zwykle to, że służy to większemu 

dobru. Przykładem nieetycznego lidera jest A. Alfred Taubman. Po przejęciu legendarnego domu 

aukcyjnego Sotheby’s Taubman spiskował z konkurencyjnym Christie’s, aby podnieść prowizje bez 

względu na przyszłość firmy lub interesariuszy. Został później skazany za ustalanie cen, spędził rok w 

więzieniu i zapłacił grzywnę w wysokości 7,5 miliona dolarów. Inny typ nieetycznego lidera znany jest 



jako lider psychopatyczny lub psychopata korporacyjny. Omówiliśmy to pokrótce w rozdziale 6. 

Badania sugerują, że 1 procent populacji może zostać uznany za korporacyjnego psychopatę. 

Przywódcy ci charakteryzują się powierzchownym urokiem, brakiem sumienia, wyniosłym poczuciem 

własnej wartości, małą lub brakiem empatii i lubią łamać zasady. Firmy z takimi liderami zwykle 

doświadczają wzrostu w następujących problemach: zwiększony poziom konfliktu, mniejsze 

zaangażowanie pracowników, większe ograniczenia organizacyjne, większe obciążenie pracą, niski 

poziom wyszkolenia, niższa satysfakcja z pracy i wzrost absencji pracowników. Badania sugerują, że ci 

liderzy są nieproporcjonalnie na wyższych szczeblach w organizacji, być może dlatego, że ich tendencje 

do kontrolowania. Apatyczni liderzy niekoniecznie są nieetyczni, ale nie dbają o etykę w firmie. Ten 

lider nie słucha pracowników i nie komunikuje się dobrze. 

Apatyczni liderzy nie wykazują pasji do firmy ani misji organizacji. Pracownicy nie widzą w nich 

poświęceń, które wykazują inni menedżerowie lub liderzy. Jednym z możliwych przykładów tego typu 

lidera może być Tony Hayward, były dyrektor generalny BP. Gdy wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej 

wyciekł ponad 172 miliony galonów ropy do oceanu, pan Hayward wziął udział w wyścigu jachtów i 

rzekomo polecił pracownikom bagatelizować katastrofę, aby utrzymać ceny akcji na powierzchni. 

Jednocześnie narzekał: „Chciałbym odzyskać moje życie”. Później zrezygnował, a BP przyznał się do 11 

zarzutów zabójstwa i zgodził się zapłacić Departamentowi Sprawiedliwości 4 miliardy dolarów. Liderzy 

etyczni uwzględniają etykę na każdym poziomie operacyjnym i na każdym etapie podejmowania 

decyzji aby robić postęp. W każdej organizacji zawsze będą popełniane błędy etyczne, ale liderzy 

etyczni zajmują się problemami, gdy tylko się pojawią. Często etyczni liderzy starają się stworzyć 

partycypacyjne kultury organizacyjne, do których pracownicy są zachęcani do wnoszenia wkładu. 

Liderzy etyczni postrzegają taką współpracę pracowników jako ważny zasób. W tego typu kulturze 

organizacyjnej pracownicy są postrzegani jako główni współtwórcy wartości. Liderzy muszą zatem 

ustanowić silne systemy komunikacji, aby informować pracowników o działaniach firmy i zachęcać ich 

do zgłaszania obaw liderom firmy. Aby upewnić się, że pracownicy są na tej samej stronie, liderzy 

etyczni muszą również informować wyznawane przez firmę wartości i zasady oraz wykazywać 

kompetencje i wiarygodność w podejmowaniu etycznych decyzji. Przede wszystkim przywódcy etyczni 

muszą kształtować wartości etyczne, które promują. Dlatego etyczne przywództwo jest wymogiem 

budowania kultury, w której etyczne decyzje zapadają codziennie. 

ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI ETYCZNYMI 

Konflikty etyczne pojawiają się, gdy istnieją dwa lub więcej stanowisk w decyzji etycznej. Czasami 

pojawiają się konflikty etyczne, ponieważ pracownicy czują się nieswojo w związku z decyzjami 

własnymi lub swoich współpracowników. Jedną z korzyści konfliktu etycznego jest pomoc w określeniu 

problemów etycznych. Etyczne podejmowanie decyzji nie ma miejsca, chyba że zostanie 

zidentyfikowany problem etyczny i wymaga on rozwiązania. Załóżmy na przykład, że rada dyrektorów 

dużej firmy odkryła, że dyrektor generalny upiększył swoje CV. Firma przeszła przez kolejnych prezesów 

i musi podjąć decyzję, czy zwolnić kolejnego. Nawet jeśli prezes zostanie zwolniony, firma otrzymuje 

cios w swoją reputację za niewłaściwą weryfikację kandydatów na prezesa. Zarząd ma konflikt etyczny, 

który musi rozwiązać. Taka sytuacja miała miejsce w Yahoo!, a prezes został zmuszony do rezygnacji. 

Chociaż liderzy nie mogą całkowicie uniknąć konfliktów etycznych, mogą zachować etyczną kulturę 

korporacyjną poprzez odpowiednie zarządzanie konfliktami. 

Przed opisaniem stylów zarządzania konfliktami etycznymi należy pamiętać, że kwestie konfliktów 

etycznych nie będą zwracane uwagi kierownictwa bez skutecznych mechanizmów przejrzystej 

komunikacji. Często zdarza się, że firmy dysponują środkami umożliwiającymi pracownikom wyrażanie 

obaw lub przedstawianie sugestii, takich jak infolinie, formularze zwrotne lub skrzynki z sugestiami. 

Rzeczywiście, te mechanizmy komunikacji ustanawiają partycypacyjną kulturę organizacyjną. Jednak 



brak działania w odpowiedzi na obawy lub sugestie pracowników może wyrządzić więcej szkody niż 

pożytku. Pracownicy, którzy uważają, że ich obawy są ignorowane, czują się oszukani i 

prawdopodobnie doświadczą więcej konfliktów grupowych. Zamiast tego liderzy muszą przyjąć 

autentyczne, proaktywne podejście do komunikacji. Obejmuje to nie tylko słuchanie opinii 

pracowników, ale także próby zidentyfikowania problemów etycznych, zanim doprowadzą one do 

konfliktu. Ujawnianie problemów etycznych może prowadzić do konfliktu etycznego, ale umożliwia 

przywódcom etycznym zarządzanie tym konfliktem i przybliżanie go do rozwiązania. Sami pracownicy 

powinni być przeszkoleni w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi. Szkolenie pracowników w 

zakresie rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów może zapobiec sytuacji, w której pracownicy stają 

się ofiarami wątpliwych zachowań, takich jak zastraszanie. Pracownicy mogą podejść do sytuacji 

konfliktowej na jeden z pięciu sposobów: zignorować problem, skonfrontować się z drugą osobą, 

zgłosić konflikt kierownictwu, skorzystać z infolinii lub zaangażować się w zewnętrzne informowanie o 

nieprawidłowościach. Pracownicy, którzy czują, że ich przywódcy są etyczni i chcą wysłuchać ich obaw, 

są bardziej skłonni do kontaktu z drugą osobą lub do wewnętrznego zgłoszenia konfliktu. . 

Style zarządzania konfliktami 

W miejscu pracy jest wiele przypadków, w których lider musi wkroczyć, aby rozwiązać konflikt etyczny. 

To, jak lider podchodzi do sytuacji konfliktowych, określa, jaką strategię przyjmie podczas 

rozwiązywania konfliktów. Dzielimy zarządzanie konfliktami na pięć stylów: konkurowanie, unikanie, 

przystosowanie, współpraca i kompromis. Style te opierają się na dwóch wymiarach: asertywności i 

współpracy. Asertywność to działanie we własnym najlepiej pojętym interesie, podczas gdy 

współpraca oznacza działanie na rzecz najlepszego interesu drugiej osoby. 50 Rycina 11–1 przedstawia 

wizualną reprezentację tych pięciu stylów zarządzania konfliktem w oparciu o poziomy asertywności i 

współpracy. Rozwijając style zarządzania konfliktami w celu rozwiązania problemów etycznych, lider 

może potrzebować dostosować styl do konkretnego dylematu etycznego. W lewym górnym 

kwadrancie znajduje się konkurencyjny styl zarządzania konfliktem. Liderzy o konkurencyjnym stylu 

zarządzania konfliktami są bardzo asertywni i niezbyt chętni do współpracy. Konkurencyjni liderzy 

wierzą w wygraną za wszelką cenę i mierzą sukces tym, ile traci druga strona. Al Dunlap, były dyrektor 

generalny Sunbeam, miał konkurencyjny styl. Zrobił wszystko, aby „wygrać”, nawet jeśli oznaczało to 

zwolnienie tysięcy pracowników. To przyczyniło się do jego przydomka „Piła łańcuchowa Al”. Liderzy ci 

zwykle nie są uważani za etycznych, ponieważ ich styl konfliktu sprawia, że są mniej skłonni do 

uwzględniania obaw pracowników i innych interesariuszy. Menedżerowie o tym stylu są 

prawdopodobnie bardziej zorientowani na władzę, a nawet narcystyczni. Podczas gdy liderzy powinni 

wykazywać konkurencyjne cechy w pewnych sytuacjach, firmy muszą uważać, aby nie zatrudniać 

liderów chętnych do wygrania tak bardzo, że wartości etyczne i dobro firmy są ignorowane. Jednak 

wysoka asertywność nie zawsze stanowi problem. Na przykład liderzy egzekwują przestrzeganie zasad, 

gdy kompromis jest niemożliwy. Liderzy etyczni nigdy nie powinni współpracować w przypadku 

niewłaściwego postępowania lub zachowania sprzecznego z zasadami i wartościami etycznymi firmy. 

W lewym dolnym kwadrancie znajduje się unikający styl zarządzania konfliktem. Liderzy stosujący takie 

podejście nie są skuteczni, ponieważ za wszelką cenę unikają konfliktów – nawet jeśli prowadzi to do 

niewłaściwego postępowania. Nie chcą współpracować i nie są asertywni. Nawet jeśli są świadomi 

niewłaściwego postępowania, nie mają ochoty nim zarządzać. Prezes Ken Lay i dyrektor generalny Jeff 

Skilling z Enronu przyjęli ten styl. Byli agresywni, jeśli chodzi o zarządzanie operacjami biznesowymi, 

ale byli pasywni etycznie, gdy Enron stawał się coraz bardziej zadowolony z niewłaściwego 

postępowania. Liderzy przyjmujący ten styl automatycznie zakładają, że konflikt jest zawsze 

niepożądany. Konflikt zapewnia jednak organizacji możliwość zbadania nowych punktów widzenia i 

rozważenia najbardziej etycznego wyboru spośród różnych opcji. Konflikt etyczny ostrzega również 

liderów o problemach etycznych w firmie, których w przeciwnym razie mogliby nie zauważyć. Lider 



unikający jest powszechnie kojarzony z kryzysami etycznymi, które zniszczyły reputację organizacji. 

Enron upadł z powodu etycznego samozadowolenia i przyjęcia stylu unikania konfliktu etycznego. W 

prawym dolnym kwadrancie znajduje się dostosowany styl zarządzania konfliktem. Liderzy, którzy 

przyjmują ten styl, są bardzo chętni do współpracy, ale nie asertywni. Osoby z takim podejściem do 

konfliktu poddają się drugiej stronie, nawet jeśli oznacza to poświęcenie własnych interesów i wartości. 

Kiedy lider uwzględnia osoby dopuszczające się niewłaściwego postępowania, rezultatem może być 

katastrofa etyczna. Na przykład menedżer ds. sprzedaży, który wie, że jej sprzedawcy angażują się w 

przekupstwo i łapówki w celu sprzedaży produktów, ale pozwala na kontynuowanie niewłaściwego 

postępowania ze względu na ich wysoką wydajność, ma przychylny styl zarządzania konfliktami. 

Przystosowany styl sprawia, że coraz trudniej jest konkurować w środowisku biznesowym. Ponieważ 

aby przetrwać, konieczne jest utrzymanie konkurencyjności, firmy muszą być asertywne, aby zachować 

przewagę nad konkurencją. Chociaż możesz nie uważać przychylnego lidera za nieetyczny, poświęcanie 

zasad i wartości firmy w celu dostosowania się do drugiej strony jest poważnym naruszeniem 

odpowiedzialności etycznego lidera. 

W środku znajduje się kompromitujący styl zarządzania konfliktami. Liderzy, którzy przyjmują ten styl 

zarządzania, znajdują się pomiędzy wymiarem asertywności i kooperatywności. Uważają, że 

najlepszym podejściem do rozwiązywania konfliktów jest zrezygnowanie z czegoś przez każdą ze stron, 

aby zyskać coś wartościowego. Liderzy kompromitujący wciąż są w stanie otrzymać część tego, czego 

chcą, a to odróżnia ją od przyjaznego stylu zarządzania konfliktami. Z drugiej strony pozwalają drugiej 

stronie na częściowe zwycięstwo, które uniemożliwia jej przyjęcie konkurencyjnego stylu radzenia 

sobie z konfliktem. Ten styl zarządzania jest przydatny w rozwiązywaniu dylematów etycznych, gdy 

wszystkie rozwiązania mają wady. Kompromis wybiera rozwiązanie, które jest najkorzystniejsze dla 

wszystkich uczestników. Chociaż kompromis w sytuacji konfliktu ma swoje zalety, liderzy, którzy 

nadmiernie stosują ten styl, mogą stwierdzić, że ich rywale będą oczekiwać, że pójdą na kompromis, 

nawet jeśli zaszkodziłoby to firmie. Ponadto zaangażowane strony prawdopodobnie odczuwają 

mniejsze zaangażowanie, ponieważ każda z nich zrezygnowała. Jednak kultura etyczna opiera się na 

dzieleniu się uczestnikami, kompromisach, aw niektórych przypadkach na dostosowaniu się do 

problemów, gdy uświadomią sobie konsekwencje. W prawym górnym kwadrancie znajduje się oparty 

na współpracy styl zarządzania konfliktem. Najbardziej korzystny jest styl współpracy. Liderzy, którzy 

przyjmują styl współpracy w zarządzaniu konfliktami, są skłonni do współpracy i asertywności. Zamiast 

natychmiastowego kompromisu, współpracujący liderzy współpracują z innymi, aby znaleźć kreatywny 

sposób na uzyskanie korzystnego rozwiązania. Liderzy współpracujący chcą zaspokoić potrzeby 

interesariuszy. Jednak również mocno trzymają się wartości i zasad organizacyjnych. Współpraca 

wymaga od obu stron koncentracji na bieżącym konflikcie. Liderzy o stylach współpracy są elastyczni, 

ponieważ mogą być zarówno asertywni, jak i chętni do współpracy, w zależności od sytuacji. Starają się 

nie nadużywać swojej władzy i uwzględniają potrzeby rywali w konflikcie. Ponieważ oparty na 

współpracy styl zarządzania konfliktem jest najbardziej zsynchronizowany z etycznym przywództwem, 

rolą etycznego lidera jest wspieranie, modelowanie i ułatwianie stylu współpracy w zakresie konfliktu. 

Styl współpracy sprawdza się szczególnie dobrze w szarych obszarach wymagających słuchania, 

uczenia się i dzielenia się w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Chociaż podzieliliśmy zarządzanie 

konfliktami na pięć stylów, w rzeczywistości skuteczni liderzy mogą używać różnych stylów w zależności 

od sytuacji. Na przykład, chociaż styl współpracy mógłby być zwykle najbardziej etycznym sposobem 

radzenia sobie z konfliktem, byłby wątpliwy etycznie , aby współpracować z pracownikiem 

przyłapanym na popełnieniu poważnego wykroczenia, takiego jak oszustwo lub malwersacja. . 

Kompromis może być najlepszym rozwiązaniem, gdy dwie strony znajdą się w impasie. Firmy mogą 

zdecydować się na uniknięcie problemu, jeśli podjęcie działań zajęłoby zbyt dużo czasu i zasobów. 

Liderzy etyczni powinni również posiadać umiejętność rozpoznawania stylów zarządzania konfliktami 



innych. Zrozumienie, w jaki sposób inni interesariusze radzą sobie z konfliktami, może pomóc 

przywódcom etycznym w ustaleniu, czy należy dostosować ich własny styl. To jest serce etycznego 

przywództwa. Obserwacja i zrozumienie stylów zarządzania konfliktami innych osób jest ważne przy 

podejmowaniu najlepszej decyzji. Na przykład, jeśli założysz, że druga osoba zawsze będzie przychylna, 

możesz wybrać konkurencyjne podejście w następnym konflikcie. Jeśli obie strony konfliktu mają 

rywalizujące style zarządzania konfliktem, do pomocy może być wymagany zewnętrzny mediator. Ta 

forma organizacyjnego uczenia się jest ważna i może prowadzić do rozwiązania najkorzystniejszego dla 

obu stron. Skuteczny przywódca musi zatem posiadać wystarczającą wiedzę i inteligencję 

emocjonalną, aby określić styl innych zaangażowanych w konflikt etyczny. Ponadto etyczny przywódca 

musi wiedzieć, jaki styl zarządzania konfliktem zastosować do konkretnego problemu. Lider etyczny 

nie jest kimś, kto zawsze unika ryzyka lub nieustannie stara się pokonać swojego przeciwnika. Lider 

etyczny angażuje się raczej w podejmowanie etycznych decyzji, aby określić, kiedy być asertywnym, 

kiedy iść na kompromis, a kiedy dostosować się lub unikać. Jednak lider etyczny nigdy nie powinien 

próbować naruszać wartości etycznych organizacji. Wartości etyczne organizacji można wykorzystać 

jako punkt odniesienia do określenia właściwego sposobu postępowania w celu rozwiązania konfliktu. 

Chociaż zarządzanie konfliktami etycznymi nie jest procesem łatwym, znajomość zasad etycznych, 

wartości i kultury firmy pomaga liderom określić właściwy kierunek działania. 

LIDERZY ETYCZNI WSPIERAJĄ PRACOWNIKÓW 

Liderzy etyczni w organizacji nie mogą sami podejmować każdej etycznej decyzji. W rzeczywistości 

wiele codziennych decyzji nie będzie podejmowanych przez kierownictwo, ale przez pracowników. 

Pracownicy stale napotykają w miejscu pracy presję organizacyjną i możliwości, aby angażować się w 

etyczne postępowanie lub niewłaściwe postępowanie. . Ponieważ decyzje podejmowane przez 

pracowników mają szeroki wpływ na organizację, liderzy etyczni muszą umożliwiać pracownikom 

podejmowanie etycznych decyzji i branie odpowiedzialności za swoje postępowanie. . Pracownicy na 

wszystkich poziomach organizacji powinni mieć możliwość rozwijania i zatrudniania umiejętności 

etycznego przywództwa. Wzmocnienie pozycji pracowników jest istotnym elementem kultury 

organizacyjnej opartej na wartościach. Kultura oparta na wartościach zachęca pracowników do 

wyrażania obaw, poruszania kwestii etycznych i aktywnego podejścia do rozwiązywania konfliktów. 

Łatwy dostęp do kodeksów i zasad etycznych pomaga pracownikom w podejmowaniu etycznych 

decyzji. Tworzenie kultury otwartej komunikacji, w której dyskusja na tematy etyczne jest powszechna, 

zachęca pracowników do zgłaszania wątpliwości. Okresowe informacje zwrotne między przywódcami 

a wyznawcami mogą wydobyć na światło dzienne problemy etyczne i umożliwić firmie identyfikację i 

pracę nad rozwiązaniem tych problemów, zanim staną się one poważnymi problemami. Organizacje 

coraz częściej zdają sobie sprawę z korzyści, jakie daje umożliwienie pracownikom stania się etycznymi 

liderami. Na przykład menedżerowie supermarketu Wegmans stwierdzili, że sekretem jego sukcesu 

jest wzmocnienie pozycji pracowników. Wegmans zapewnia pracownikom możliwość podejmowania 

decyzji, jak najlepiej zaspokoić potrzeby klientów. To upoważnienie zwiększyło satysfakcję 

pracowników, a także sprawiło, że firma Wegmans jest znana z wzorowej obsługi klienta. Jednak nadal 

istnieje spór między liderami firmy a pracownikami co do sposobu realizacji tego procesu. Na przykład 

w jednym z badań menedżerowie osiem razy częściej niż pracownicy wierzyli, że kultura korporacyjna 

ich firm opiera się na wartościach. Z drugiej strony pracownicy znacznie częściej postrzegali kulturę 

korporacyjną swoich firm jako bardziej opartą na dowodzeniu i kontroli, ponieważ liderzy organizacyjni 

podejmują wszystkie decyzje. Liderzy organizacyjni mogą zatem źle oceniać kulturę korporacyjną 

swoich firm. Z tego powodu ważne jest, aby liderzy organizacyjni zabiegali o stałą informację zwrotną 

od pracowników i zachęcali do ich wkładu. Pomocne są szkolenia z etycznego przywództwa zarówno 

dla menedżerów, jak i pracowników. Szkolenie dla pracowników powinno obejmować etyczne 

podejmowanie decyzji, pracę zespołową i rozwiązywanie konfliktów. Menedżerowie powinni zostać 



przeszkoleni w zakresie tworzenia partycypacyjnej kultury organizacyjnej, która zachęca pracowników 

do angażowania się w etyczne podejmowanie decyzji. Aby ponownie zwrócić uwagę pracowników na 

znaczenie etycznego postępowania, firma może zdecydować się na włączenie etyki do corocznych ocen 

wyników pracowników. Wzmocnienie pozycji pracowników jest ważne w tworzeniu etycznego 

przywództwa skoncentrowanego na pracownikach. Menedżerowie nadal mają wiele obowiązków 

etycznych, których nie mają pracownicy. Na przykład są odpowiedzialni za podjęcie ostatecznej decyzji 

i nadzorowanie kultury korporacyjnej firmy w celu zapewnienia etyki i zgodności. Pracownicy mogą 

jednak wnieść wkład w kulturę etyczną firmy poprzez zgłaszanie wątpliwych działań, dostarczanie 

sugestii dotyczących poprawy kultury firmy oraz modelowanie wartości firmy nowym pracownikom. 

Kultura etyczna firmy opiera się nie tylko na dokumentach, takich jak kodeks etyczny, ale na tym, jak 

pracownicy ucieleśniają zasady uczciwości, które są wartościami organizacji. 

KOMUNIKACJA ETYCZNEGO PRZYWÓDZTWA 

Sposób, w jaki lider etyczny komunikuje się z pracownikami, ma równie duży wpływ na kulturę etyczną 

firmy. Na przykład narcystyczny przywódca jest wysoce kontrolujący i nie toleruje żadnej krytyki swoich 

decyzji przywódczych. Rozważ innych liderów, którzy mówią pracownikom, że nie dbają o to, jak 

wykonują zadanie, o ile to robią. Ten rodzaj komunikacji sygnalizuje pracownikom, że muszą wykonać 

swoją pracę za wszelką cenę. Z drugiej strony liderzy etyczni regularnie komunikują się z pracownikami 

w zakresie oczekiwań i postępów w realizacji celów firmy. Przejrzystość i raportowanie to dwa główne 

wymiary komunikacji etycznej. Liderzy etyczni tworzą przejrzystość, rozwijając kulturę, w której często 

dyskutuje się o etyce. Otwartość i dostępność lidera są ważne w rozwiązywaniu problemów etycznych. 

Raportowanie to proces dwukierunkowy, w którym komunikator komunikuje się z przełożonymi i 

podwładnymi. O ile powszechną praktyką jest zgłaszanie się do przełożonych, o tyle rzadziej odczuwa 

się odpowiedzialność za zgłaszanie się do podwładnych. Liderzy etyczni są jednak odpowiedzialni za 

składanie sprawozdań swoim pracownikom, ponieważ zdają sobie sprawę, że pracownicy mają istotny 

udział w etycznym sukcesie organizacji. . Raportowanie może być procesem formalnym lub 

nieformalnym. Formalne raportowanie ma miejsce w środowiskach takich jak spotkania i konferencje. 

Formalne procesy raportowania obejmują również anonimowe systemy raportowania. Nieformalne 

raportowanie ma miejsce, gdy liderzy wchodzą w interakcje między pracownikami, informując ich o 

decyzjach, zasadach i oczekiwaniach etycznych firmy. Kwestie etyczne są często identyfikowane w tego 

rodzaju luźnych rozmowach, zwłaszcza że pracownicy są często bardziej świadomi wątpliwego 

zachowania w miejscu pracy. Lider etyczny powinien angażować się zarówno w formalne, jak i 

nieformalne systemy raportowania aby stworzyć kulturę otwartej komunikacji, w której pracownicy 

czują się komfortowo, zgłaszając wątpliwości lub sugestie. Etyczne przywództwo nie jest możliwe bez 

skutecznej komunikacji. Sposób, w jaki komunikuje się lider, zapewnia pracownikom jasny obraz ról i 

oczekiwań firmy. Na przykład komunikacja na tematy etyczne pokazuje, że lider dba o kulturę etyczną 

i partycypację pracowników, aby komunikować pracownikom cele i wartości. Po drugie, zwiększa 

morale pracowników. Pracownicy są świadomi, że ich wkład i zdolność do podejmowania etycznych 

decyzji są ważne dla firmy. Następnie pokazuje pracownikom, że mogą zgłaszać problemy bez obaw 

przed odwetem. Wreszcie komunikacja etyczna tworzy relacje lider-naśladowca, które mogą 

prowadzić do wzajemnie korzystnych relacji między firmą a pracownikami. Liderzy, którzy chcą 

zachęcać do etycznego postępowania organizacyjnego, muszą brać pod uwagę umiejętności etycznej 

komunikacji. 

Umiejętności komunikacji w zakresie etycznego przywództwa 

Podobnie jak etyczne umiejętności przywódcze, etyczne umiejętności komunikacyjne nie przychodzą 

łatwo. Chociaż niektórzy mogą być lepszymi komunikatorami niż inni, te umiejętności komunikacyjne 

wymagają praktyki. Lider o dobrych intencjach może nie być dobrym komunikatorem, a każda osoba 



komunikuje się inaczej. Jednak dzięki odpowiedniemu szkoleniu jednostka może nauczyć się, jak 

skutecznie i etycznie komunikować się z innymi interesariuszami. Komunikacja organizacyjna dzieli się 

na cztery kategorie: komunikacja interpersonalna, mała komunikacja grupowa, komunikacja 

niewerbalna i słuchanie. Rysunek 11–2 przedstawia cztery kategorie komunikacji. 

Komunikacja interpersonalna jest najbardziej znaną formą komunikacji i występuje, gdy dwie lub 

więcej osób wchodzi ze sobą w interakcję.  Komunikacja interpersonalna daje etycznemu przywódcy 

intymną okazję do otrzymywania lub rozdzielania Informacji. Daje również możliwość coachingu 

pracowników, gdy pojawiają się potencjalne problemy etyczne. Skuteczna komunikacja może być 

trudna do opanowania. Etyczna metoda komunikowania się traktuje drugą osobę z szacunkiem — 

nawet wtedy, gdy przywódcy są zmuszani do dyscyplinowania pracowników. Komunikacja 

interpersonalna oparta na szacunku nie polega na udobruchaniu drugiej osoby i nigdy nie obejmuje 

tolerowania niewłaściwego postępowania. . Jednak docenienie godności drugiej osoby nawet podczas 

procedur dyscyplinarnych jest ważnym sposobem na zachowanie etycznej komunikacji międzyludzkiej. 

Idealnie, cywilna komunikacja interpersonalna w takich sytuacjach prowadzi do pozytywnych zmian w 

zachowaniu. 

Często trudno jest porozumieć się z przełożonym. Różnice w statusie władzy i obawy, że ich obawy 

zostaną odrzucone, sprawiają, że pracownicy bardziej niechętnie zwracają się do liderów organizacji. . 

Lider etyczny musi starać się uspokoić pracowników, równoważąc interesy wszystkich odpowiednich 

interesariuszy. Podczas gdy dystansu władzy między przełożonym a podwładnym nie da się całkowicie 

wyeliminować – aw wielu przypadkach nie powinno być – zamiana szacunku i otwartości na język 

osądów sprawia, że pracownicy czują się na tyle swobodnie, by mówić o swoich obawach. Jak wszystko 

inne, komunikacja ma szare obszary. Okłamywanie pracowników lub konsumentów byłoby ogólnie 

uważane za złe. Jednak niektórzy uważają, że małe, białe kłamstwa, które nie szkodzą interesariuszom, 

są dopuszczalne. Czasami komunikacja przybiera poważniejsze wymiary. Na przykład, czy omawianie 

niepublicznej sytuacji finansowej Twojej firmy z przyjacielem w celu wykorzystania jej w jego 

transakcjach stanowi jedynie przysługę, czy też Twoja komunikacja stanowi wykorzystanie informacji 

poufnych? Były dyrektor generalny firmy McKinsey, Rajat Gupta, przekazał swojemu przyjacielowi z 

funduszu hedgingowego Raj Rajaratnam niepubliczne informacje finansowe o Goldman Sachs. Był 

członkiem zarządu i nie wiedział, że jego osobista rozmowa jest monitorowana przez rząd. Chociaż 

Gupta może publicznie twierdzić, że ta informacja była jedynie zwykłą dyskusją biznesową ze starym 

przyjacielem, rząd postrzegał to jako wykorzystanie informacji poufnych. Menedżerowie najwyższego 

szczebla mają wiele sytuacji, w których muszą brać pod uwagę etyczne implikacje swojej komunikacji i 

zwracać uwagę na interesy wszystkich odpowiednich interesariuszy. Współpraca i ocena problemu to 

dobre podejścia do etycznej komunikacji międzyludzkiej. Interakcja z pracownikami i utrzymywanie 

silnych relacji jest niezbędne do komunikowania wartości firmy i pozytywnego wpływania na jej kulturę 

etyczną. Liderzy, którzy starają się zachować etyczną komunikację interpersonalną, mogą wzmocnić 

pozycję pracowników, jednocześnie wypełniając swoją odpowiedzialność za realizację etyki 

organizacyjnej. W organizacjach rozwija się komunikacja w małych grupach. Jako taki, ten rodzaj 

komunikacji staje się coraz ważniejszy dla etycznego podejmowania decyzji. Obecnie wiele decyzji 

etycznych organizacji podejmowanych jest w zespołach, a decyzje te mają wpływ na etyczny sukces 

firmy. Etyczne podejmowanie decyzji w małych grupach jest korzystne, ponieważ pozwala wielu 

osobom współpracować i rozdzielać obowiązki. Umożliwia także pracownikom angażowanie się w 

większe obowiązki związane z podejmowaniem decyzji. Komunikacja w małych grupach ma swoje 

zalety i wady. Małe grupy mogą zwiększać współpracę i generować różne perspektywy i opinie na dany 

temat. Jednak angażowanie się w powtarzalne lub rutynowe podejmowanie decyzji może 

spowodować, że małe grupy przeoczą pewne kwestie etyczne. Trudno przewidzieć wszystkie 

reperkusje etycznych decyzji grupy. Myślenie grupowe i polaryzacja grupowa są powszechnymi 



negatywnymi skutkami ubocznymi. Myślenie grupowe ma miejsce, gdy jeden lub więcej członków 

grupy odczuwa presję, by dostosować się do decyzji grupy, nawet jeśli osobiście się z nią nie zgadzają. 

Polaryzacja grupowa odnosi się do faktu, że grupa z większym prawdopodobieństwem przyjmie 

bardziej ekstremalną pozycję niż członkowie grupy mogliby to zrobić indywidualnie. W rezultacie grupy 

były znane z podejmowania bardziej ryzykownych decyzji, niż podjąłby przeciętny pojedynczy członek 

grupy. . Grupowe podejmowanie decyzji może jednak przynieść rezultaty etyczne. Różnorodność opinii 

i dyskusji może skutkować lepszymi rozwiązaniami niż to, co miałoby miejsce indywidualnie. Jeśli 

członkowie są zachęcani do zabierania głosu i tworzenia kontroli i sald w zespole, wtedy są w stanie 

lepiej pociągnąć innych członków grupy do odpowiedzialności. Aby zapewnić wszystkim członkom 

grupy możliwość wniesienia wkładu, każdy powinien znać wartości i zasady etyczne firmy, przeszkolony 

w zakresie etycznych technik komunikacji oraz tego, jak słuchać wkładu innych członków, próbować 

zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby, wykazywać chęć szukaj wspólnej płaszczyzny, badaj różne 

opcje i zobowiąż się do znalezienia najbardziej etycznego rozwiązania. Ponadto lider etyczny powinien 

upewnić się, że istnieją anonimowe mechanizmy, aby członkowie zespołu mogli w razie potrzeby 

szukać wsparcia. 

Do tej pory omówiliśmy tylko komunikację ustną. Jednak komunikacja niewerbalna jest równie ważna 

dla etycznego przywództwa. Komunikacja niewerbalna to komunikacja wyrażana poprzez działania, 

język ciała, wyrażenia lub inne formy komunikacji, które nie są pisemne ani ustne. Komunikacja 

niewerbalna dostarcza głównych wskazówek na temat stanu emocjonalnego jednostki. W 

rzeczywistości niektórzy badacze uważają, że komunikacja niewerbalna stanowi około połowy procesu 

komunikacji. Komunikacja niewerbalna obejmuje gesty, mimikę, bliskość, czas, strój i parajęzyk. 

Parajęzyk to sposób, w jaki mówimy, taki jak głośność, fleksja, ton i rytm. Parajęzyk dostarcza ważnych 

wskaźników statusu emocjonalnego osoby. Na przykład możemy stwierdzić, czy inna osoba jest zła, na 

podstawie głośności i modulacji głosu, a także innych niewerbalnych sygnałów, takich jak zmarszczenie 

brwi i zaczerwienienie twarzy. Te niewerbalne wskaźniki mogą nam powiedzieć, co naprawdę czuje 

dana osoba, nawet jeśli jej język wskazuje inaczej. Często niewerbalne sygnały danej osoby są uważane 

za bardziej wiarygodne niż to, co ona mówi werbalnie. Dzieje się tak, ponieważ w przeciwieństwie do 

mówienia, komunikacja niewerbalna jest często podświadoma. Ludziom trudno jest kontrolować to, 

co komunikują niewerbalnie. 

Komunikacja niewerbalna jest również pomocna w wyjaśnianiu języka, który może być 

niejednoznaczny lub mylący. Liderzy powinni zwracać szczególną uwagę na niewerbalne zachowania 

pracowników. Dodatkowo powinni okazywać szacunek innym w organizacji zarówno werbalnie 

poprzez język, jak i zachowania niewerbalne. Ci, którzy poświęcają czas na naukę interakcji z osobami, 

z którymi pracują, mogą poczynić ogromne postępy w komunikacji w sposób zrozumiały dla 

pracowników. Słuchanie polega na zwracaniu uwagi zarówno na zachowanie werbalne, jak i 

niewerbalne. Słuchanie jest tak samo ważne jak mówienie. Jeśli jedna ze stron dialogu nie słucha, 

komunikacja staje się nieskuteczna. Z etycznego punktu widzenia liderzy o słabych umiejętnościach 

słuchania lub którzy nie słuchają obaw, często pomijają kwestie etyczne. Słuchanie jest również ważne 

dla morale pracowników. Pracownicy wymieniają brak poważnego traktowania ich obaw jako jedną z 

głównych skarg w miejscu pracy. Nieumiejętność słuchania ogranicza zdolność liderów do 

podejmowania decyzji, ponieważ nie mogą oni uzyskać informacji potrzebnych do podejmowania 

etycznych decyzji. Ponieważ zgłaszanie pracowników jest jednym z głównych sposobów, w jaki liderzy 

odkrywają kwestie etyczne, nie słuchanie zgłoszeń pracowników powoduje, że tracą oni kluczowe 

informacje. Jednak przywódcy etyczni, którzy rozwijają dobre umiejętności słuchania, mają tendencję 

do budowania wiarygodności i wiarygodności wśród pracowników. Liderzy, którzy zachęcają 

pracowników do wnoszenia wkładu i zapewniają, że ich obawy są traktowane poważnie, wspierają 

kulturę otwartej komunikacji. Firmy dysponujące silnymi metodami komunikacji identyfikują mocne i 



słabe strony firmy. Ponadto liderzy, którzy poświęcają czas na słuchanie swoich pracowników, 

zachęcają pracowników do odwzajemniania się w naturze, dalej promując przyjęcie i akceptację zasad 

i wartości etycznych. 

RELACJE LIDER–FOLLOWER W KOMUNIKACJI 

Komunikacja jest niezbędna do zmniejszenia izolacji lidera i stworzenia kongruencji lider-naśladowca. 

Kongruencja lider-naśladowca ma miejsce, gdy liderzy i zwolennicy mają tę samą wizję, oczekiwania 

etyczne i cele dla firmy. Chociaż każda osoba ma swoje osobiste cele i osobowości, dla firmy ważne 

jest, aby liderzy i zwolennicy przyjęli wspólne wartości i pracowali nad celami dla organizacji. Jeśli 

zwolennicy czują się odłączeni od lidera, prawdopodobnie nie będą zaangażowani w promowanie wizji 

i celów firmy. Teoria wymiany liderów głosi, że liderzy tworzą unikalne relacje z wyznawcami poprzez 

interakcje społeczne. Dlatego przywódca, który jest społecznie odizolowany od pracowników, będzie 

miał słabą relację ponieważ pracownicy są pozostawieni do podejmowania własnych decyzji. Z drugiej 

strony mikrozarządzanie pracownikami sprawia, że czują się zduszeni i wierzą, że liderzy im nie ufają. 

Pracownicy mikrozarządzani często mają niższe morale, produktywność i większą chęć odejścia z firmy. 

I odwrotnie, liderzy, którzy mają pozytywne i pełne szacunku relacje z pracownikami, mogą zwiększyć 

satysfakcję z pracy i zaangażowanie w firmie. Ponieważ liderzy organizacyjni często zajmują stanowisko 

kierownicze, ich obowiązki zawodowe prawdopodobnie będą się różnić od obowiązków pracowników 

niższego szczebla. Stwarza to większą skłonność lidera do izolacji. Aby zmniejszyć tę izolację społeczną, 

ważne jest, aby etyczni liderzy często komunikowali się i wchodzili w interakcje z pracownikami. 

Komunikacja, która zawiera szacunek, słuchanie i informacje zwrotne mogą tworzyć wzajemnie 

korzystne relacje. Liderzy muszą przyjąć proaktywną postawę wobec komunikowania wartości 

etycznych, oczekiwań i obaw. 

Jest to szczególnie ważne, ponieważ wielu pracownikom trudno dyskutować o kwestiach etycznych i 

wątpliwych zachowaniach. Lider etyczny musi zatem wykorzystywać komunikację, aby zapewniać 

pracowników, że ich obawy zostaną potraktowane poważnie. 

Programy etyczne i komunikacja 

Być może jednym z najbardziej widocznych sposobów komunikowania wartości etycznych 

pracownikom jest stosowanie kodeksów etycznych i szkolenie w zakresie podejmowania etycznych 

decyzji. Kodeksy etyczne dostarczają pracownikom ważnych wskazówek, jak postępować w różnych 

sytuacjach. Chociaż żaden kodeks nie może omawiać każdego potencjalnego problemu etycznego, z 

jakim może się zetknąć pracownik, skuteczne kodeksy powinny zapoznać pracowników z wartościami 

firmy, uświadomić im niektóre z bardziej powszechnych problemów etycznych i prawnych, z którymi 

mogą się zmierzyć, oraz wzmocnić etyczna kultura korporacyjna. Aby kod był naprawdę skuteczny, 

powinien być dostępny i wspierany na każdym poziomie firmy. Kolejnym ważnym sposobem jest 

szkolenie etyczne gdzie wartości są przekazywane. Podczas gdy kodeksy zapewniają pracownikom 

podstawowe wytyczne etyczne, szkolenia pozwalają pracownikom na ich praktykowanie. Skuteczne 

programy szkoleń etycznych uczą pracowników, jak stosować wartości firmy do niektórych z 

najczęstszych obszarów ryzyka etycznego w organizacji. Komunikacja interpersonalna, zarówno 

formalna, jak i nieformalna, jest również ważna między liderami a wyznawcami. Komunikacja lider-

naśladowca łączy obserwujących osoby w firmie, które najlepiej znają wartości etyczne firmy. Jedno z 

badań wykazało, że 97 procent ankietowanych dyrektorów uważa, że przejrzysta komunikacja jest 

kluczową metodą budowania zaufania wśród pracowników. Podnoszenie świadomości na tematy 

etyczne w miejscu pracy nie tylko sprawia, że pracownicy czują się komfortowo omawiając je, ale także 

demonstruje zaangażowanie w etyczne postępowanie ze strony liderów organizacji. Raytheon stara się 

stworzyć kulturę otwartej komunikacji, wysyłając każdemu pracownikowi cztery filmy rocznie. Filmy 



przedstawiają dylematy etyczne i zachęcają pracowników do rozwiązywania tych dylematów i 

omawiania etyki w miejscu pracy. 

Różnice władzy i polityka w miejscu pracy 

Chociaż prawdopodobnie wystąpią różnice we władzy między przełożonymi a pracownikami w 

organizacji, ważne jest, aby etyczni liderzy starali się zmniejszyć te różnice, gdy w grę wchodzi 

komunikacja etyczna. Niektórzy liderzy zajmujący kierownicze stanowiska w organizacji mogą mieć 

tendencję do postrzegania informacji od pracowników jako nieistotnych. Taka perspektywa szkodzi 

zdrowiu etycznemu firmy. Pracownicy, którzy czują, że ich obawy nie są traktowane poważnie, rzadziej 

je poruszają, a częściej ignorują zaobserwowane niewłaściwe postępowanie w miejscu pracy. . 

Dodatkowo pracownicy, którzy czują się zastraszeni różnicami władzy, mogą próbować unikać 

komunikacji z liderem organizacji. Liderzy etyczni mogą łagodzić różnice we władzy poprzez częstą 

komunikację z pracownikami. Liderzy etyczni powinni poruszać się wśród pracowników i słuchać ich 

opinii i obaw. Celem tej interakcji jest stworzenie bardziej korzystnych relacji z pracownikami, a także 

zmniejszenie postrzeganych różnic władzy między tymi grupami. Polityka w miejscu pracy może być 

kolejną szkodą dla komunikacji w miejscu pracy. Polityka organizacyjna jest często postrzegana jako 

próba osiągnięcia własnych celów, nawet jeśli oznacza to krzywdzenie innych w organizacji. Plotki, 

manipulacje, granie w faworytów i przypisywanie sobie zasług za cudzą pracę to przykłady 

powszechnie kojarzone z polityką w miejscu pracy. W wysoce upolitycznionym środowisku pracownicy 

są zachęcani do konkurowania, a nie współpracy w celu zdobycia przychylności lidera. Prowadzi to do 

obniżenia morale, większej rotacji i negatywnych zachowań pracowników, którzy czują, że są 

traktowani niesprawiedliwie. Liderzy etyki powinni starać się unikać takiego środowiska pracy. Z 

drugiej strony istnieje różnica między posiadaniem wysokiego stopnia polityki biurowej a posiadaniem 

dobrych umiejętności politycznych. Liderzy etyczni powinni unikać tego pierwszego, ale przyjąć to 

drugie. Umiejętności polityczne można wykorzystać do promowania celów organizacyjnych i 

pomagania, a nie przeszkadzania innym pracownikom. Liderzy etyczni z dobrymi umiejętnościami 

politycznymi potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach, zmniejszać niepewność i opowiadać się za 

pozytywną zmianą. Lider etyczny prowadzi pracowników przez wyzwania, unikając polityki biurowej 

poprzez sprawiedliwy rozdział nagród oraz komunikowanie wartości korporacyjnych firmy. 

Sprzężenie zwrotne 

Większość firm dostrzega potrzebę przekazywania pracownikom informacji zwrotnych przez liderów 

organizacyjnych. Informacje zwrotne mogą być przekazywane za pomocą nieformalnych metod, takich 

jak prosta rozmowa, lub bardziej formalnych systemów, takich jak ocena wydajności pracowników. 

Liderzy etyczni rozumieją znaczenie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych informacji zwrotnych dla 

pracowników. Negatywna informacja zwrotna, choć czasami trudna do przekazania, jest ważna dla 

informowania pracowników o słabościach i zapewniania konstruktywnych sposobów ich poprawy. 

Jednak ważne jest, aby liderzy zdali sobie sprawę, że pozytywna informacja zwrotna jest po prostu w 

razie potrzeby jako negatywna informacja zwrotna. Liderzy przekazujący jedynie negatywną 

informację zwrotną mogą stworzyć wrażenie, że organizację cechują słabości, co z kolei może obniżyć 

morale pracowników. Nie pozwala również pracownikom na identyfikację i doskonalenie swoich 

mocnych stron. Wzmacnianie pozytywnych zachowań i etycznych decyzji pracowników jest ważne 

zarówno dla rozwoju kultury etycznej, jak i ogólnego sukcesu firmy. Podczas gdy większość firm 

rozumie potrzebę informacji zwrotnej od lidera do naśladowania, nie dostrzega potrzeby, aby liderzy 

organizacji otrzymywali informacje zwrotne od swoich pracowników. Należy pamiętać, że chociaż 

liderzy mogą wdrażać program etyczny, pracownicy będą odpowiedzialni za stosowanie zasad i 

wartości firmy w swoich codziennych decyzjach. Ponadto, ponieważ często obserwują zachowania, 

których nie przestrzegają liderzy, opracowanie mechanizmów informacji zwrotnej dla pracowników ma 



kluczowe znaczenie dla identyfikacji problemów etycznych. Wreszcie, pomocne jest uwzględnienie 

informacji zwrotnych podczas pomiaru skuteczności programu etycznego firmy. Informacje zwrotne 

od pracowników można generować na wiele różnych sposobów, w tym wywiady, anonimowe ankiety, 

audyty etyczne i strony internetowe. Zachęcanie pracowników do przekazywania informacji zwrotnych 

jest ważne, aby pracownicy poczuli się zaangażowani w rozwój kultury korporacyjnej firmy. Sieć 

supermarketów Sainsbury w Wielkiej Brytanii opracowała silną pętlę informacji zwrotnych, aby 

odpowiedzieć na obawy i zalecenia. Menedżerowie firmy są dostępni, aby zająć się problemami 

pracowników, a pracownicy mają możliwość przekazywania informacji zwrotnych również za 

pośrednictwem innych mechanizmów. Sainsbury otrzymał ponad 30 000 wiadomości od pracowników 

z informacją zwrotną. Informacja zwrotna pozostaje jednym z najważniejszych sposobów testowania 

skuteczności kultury etycznej firmy i zdolności podejmowania decyzji. 

STYLE PRZYWÓDZTWA WPŁYWAJĄ NA DECYZJE ETYCZNE 

Style przywództwa wpływają na wiele aspektów zachowań organizacyjnych, w tym na akceptację i 

przestrzeganie przez pracowników norm i wartości organizacyjnych. Style, które koncentrują się na 

budowaniu silnych wartości organizacyjnych wśród pracowników, przyczyniają się do wspólnych 

standardów postępowania. Wpływają również na przekazywanie i monitorowanie przez organizację 

wartości, norm i kodeksów etycznych. 89 Krótko mówiąc, styl przywództwa organizacji wpływa na 

zachowanie jej pracowników. Wyzwaniem dla liderów jest zdobycie zaufania i zaangażowania 

członków organizacji, co jest niezbędne, jeśli liderzy organizacyjni mają kierować swoje firmy w 

kierunku sukcesu. Liderzy uznawani za godnych zaufania są częściej postrzegani jako szafarze etyczni. 

Badanie stylów i postaw kierowniczych firmy pomaga również określić, gdzie mogą pojawić się przyszłe 

problemy etyczne. Nawet w przypadku działań, które mogą być sprzeczne z prawem, pracownicy 

często zwracają się do liderów organizacyjnych, aby ustalić, jak zareagować. 

Etyczne przywództwo przez dyrektora generalnego wymaga zrozumienia wizji i wartości jego firmy, a 

także wyzwań związanych z odpowiedzialnością i ryzyka związanego z osiąganiem celów 

organizacyjnych. Błędy w etycznym przywództwie mogą wystąpić u osób, które mają silny charakter 

etyczny, zwłaszcza jeśli postrzegają kulturę etyczną organizacji jako wykraczającą poza sferę 

podejmowania decyzji, która istnieje w domu, rodzinie i społeczności. Zjawisko to zaobserwowano w 

niezliczonych przypadkach tzw. dobrych obywateli społeczności angażujących się w nieetyczne 

działania biznesowe. Na przykład Robin Szeliga, były dyrektor finansowy Qwest, który przyznał się do 

wykorzystywania informacji poufnych, był doskonałym liderem społeczności, nawet zasiadanie w 

radzie doradczej uczelni biznesowej. Liderzy etyczni do podejmowania decyzji potrzebują zarówno 

wiedzy, jak i doświadczenia. Silni przywódcy etyczni muszą mieć właściwy rodzaj uczciwości moralnej. 

Taka integralność musi być przejrzysta; innymi słowy, muszą „robić prywatnie tak, jakby zawsze było 

to publiczne”. Lider etyczny musi zrównoważyć bieżące problemy z potencjalnymi przyszłymi 

problemami. Taka osoba musi troszczyć się zarówno o akcjonariuszy, jak i najsłabiej opłacanych 

pracowników. Doświadczenie pokazuje, że żaden lider nie zawsze może mieć rację lub w każdym 

przypadku być oceniany przez interesariuszy jako etyczny. Uznanie tego faktu może być postrzegane 

jako słabość, ale w rzeczywistości sprzyja uczciwości i wzmaga debatę na temat wymiany poglądów na 

temat etyki i otwartości. Najskuteczniejsi przywódcy etyczni posiadają zdolność efektywnego 

zarządzania sobą i swoimi relacjami z innymi, umiejętność znaną jako inteligencja emocjonalna . 

Liderzy inteligentni emocjonalnie są wykwalifikowani w samoświadomości, samokontroli i budowaniu 

relacji. Są skierowane na zewnątrz i mają wizję osiągnięcia „czegoś większego niż oni sami”. Warren 

Buffett jest przykładem inteligentnego emocjonalnie lidera, który potrafi powiązać pracowników ze 

wspólną wizją i zapewnić im motywację do podejmowania decyzji i wnoszenia wkładu. Inteligencja 

emocjonalna ma wiele pozytywnych skutków dla kultury korporacyjnej. Ponieważ inteligentni 



emocjonalnie liderzy wykazują samokontrolę i samoświadomość, lepiej radzą sobie w sytuacjach 

stresowych. Ponadto pracownicy mają tendencję do postrzegania liderów o wysokiej inteligencji 

emocjonalnej jako skutecznych liderów ze względu na ich zdolność do motywowania i sprawiania, że 

pracownicy czują się ważną częścią organizacji. Ze względu na rosnące znaczenie inteligencji 

emocjonalnej dla produktywności i przywództwa, wielu pracodawców postrzega inteligencję 

emocjonalną jako ważniejszą niż IQ podczas rekrutacji nowych pracowników. Sześć stylów 

przywództwa opartych na inteligencji emocjonalnej zostało zidentyfikowanych przez Daniela 

Golemana. 

1. Przymusowy przywódca wymaga natychmiastowego posłuszeństwa i koncentruje się na 

osiągnięciach, inicjatywie i samokontroli. Chociaż ten styl może być bardzo skuteczny w czasach 

kryzysu lub podczas zmiany sytuacji, w przeciwnym razie tworzy negatywny klimat dla wydajności 

organizacji. 

2. Autorytatywny lider – uważany za jeden z najskuteczniejszych stylów – inspiruje pracowników do 

podążania za wizją, ułatwia zmianę i tworzy bardzo pozytywny klimat wydajności. 

3. Lider afiliacyjny ceni ludzi, ich emocje i potrzeby oraz opiera się na przyjaźni i zaufaniu, aby 

promować elastyczność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka. 

4. Przywódca demokratyczny polega na uczestnictwie i pracy zespołowej, aby podejmować wspólne 

decyzje. Ten styl skupia się na komunikacji i tworzy pozytywny klimat do osiągania wyników. 

5. Lider wyznaczający tempo może stworzyć negatywny klimat ze względu na wysokie standardy, które 

wyznacza. Ten styl najlepiej sprawdza się w osiąganiu szybkich rezultatów od wysoce zmotywowanych 

osób, które cenią osiągnięcia i przejmują inicjatywę. 

6. Lider coachingu buduje pozytywny klimat poprzez rozwijanie umiejętności sprzyjających 

długofalowemu sukcesowi, delegowanie odpowiedzialności i umiejętne wydawanie ambitnych zadań. 

Richard Boyatzis i Annie McKee zaadaptowali pracę Golemana na temat inteligencji emocjonalnej, aby 

opisać to, co nazywają liderem rezonansowym. Rezonansujący liderzy demonstrują uważność o sobie 

i własnych emocjach, przekonanie, że cele mogą zostać osiągnięte oraz troskę wobec innych osób w 

organizacji. Umiejętności te wywołują rezonans w organizacji, umożliwiając pracownikom pracę na 

rzecz wspólnych celów. Rezonansowi liderzy tworzą etyczną kulturę korporacyjną, a także spójność 

lider-naśladowca. Najlepsi liderzy nie opierają się na jednym stylu, ale zmieniają swoje techniki w 

oparciu o charakterystykę sytuacji. Różne style są skuteczne w rozwijaniu kultury etycznej w zależności 

od oceny ryzyka przez lidera i chęci osiągnięcia pozytywnego klimatu dla wyników organizacji. 

Dodatkowo można nauczyć wielu cech inteligencji emocjonalnej. Na przykład Starbucks zleca swoim 

nowym pracownikom program szkoleniowy o nazwie „Metoda Latte”, w ramach którego pracownicy 

uczą się rozpoznawać negatywne emocje swoich klientów i odpowiednio reagować. Innym sposobem 

na rozważenie stylów przywództwa jest sklasyfikowanie ich jako transakcyjnych lub 

transformacyjnych. Liderzy transakcyjni próbują stworzyć satysfakcję pracowników poprzez 

negocjowanie lub „handel wymienny” w celu uzyskania pożądanych zachowań lub poziomów 

wydajności. . Liderzy transformacji starają się podnieść poziom zaangażowania pracowników oraz 

wspierać zaufanie i motywację. Zarówno liderzy transformacyjni, jak i transakcyjni mogą pozytywnie 

wpływać na kulturę korporacyjną. Liderzy transformacji komunikują poczucie misji, stymulują nowe 

sposoby myślenia oraz wzmacniają i generują nowe doświadczenia edukacyjne. Liderzy ci uwzględniają 

potrzeby i aspiracje pracowników w połączeniu z potrzebami organizacyjnymi. Budują także 

zaangażowanie i szacunek dla wartości, które promują skuteczne odpowiedzi na problemy etyczne. W 

ten sposób liderzy transformacji starają się promować działania i zachowania poprzez wspólną wizję i 



wspólne doświadczenie uczenia się. W efekcie mają większy wpływ na wsparcie współpracowników 

dla decyzji etycznych i budowania kultury etycznej niż liderzy transakcyjni. . Etyczne przywództwo 

transformacyjne najlepiej nadaje się dla organizacji, które mają wyższy poziom zaangażowania 

etycznego wśród pracowników i silne poparcie interesariuszy dla kultury etycznej. Szereg branżowych 

stowarzyszeń handlowych, w tym Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów, Inicjatywa Przemysłu 

Obronnego ds. Etyki i Postępowania w Biznesie, Stowarzyszenie Urzędników ds. Etyki i Zgodności oraz 

Stowarzyszenie Bankowców Mortgage of America, pomaga firmom zapewnić przywództwo 

transformacyjne. Z kolei liderzy transakcyjni skoncentrować się na zapewnieniu wymaganych 

zachowań i procedur. Ich negocjacje mające na celu osiągnięcie pożądanych rezultatów skutkują 

dynamiczną relacją z podwładnymi, w której reakcje, konflikty i kryzysy wpływają na relacje bardziej 

niż kwestie etyczne. Liderzy transakcyjni tworzą pracowników, którzy osiągają wynegocjowany poziom 

wydajności, w tym zgodność ze standardami etycznymi i prawnymi. Dopóki zarówno pracownicy, jak i 

liderzy uznają tę wymianę za obopólną satysfakcję, relacja prawdopodobnie zakończy się sukcesem. 

Jednak przywództwo transakcyjne najlepiej nadaje się do szybko zmieniających się sytuacji, w tym 

takich, które wymagają odpowiedzi na problemy lub kwestie etyczne. Na przykład, kiedy Eric Pillmore 

objął stanowisko starszego wiceprezesa ds. ładu korporacyjnego w Tyco po poważnym skandalu z 

udziałem dyrektora generalnego Dennisa Kozłowskiego, firma potrzebowała tymczasowego 

przywództwa. Aby odwrócić firmę, wiele decyzji dotyczących etyki i ładu korporacyjnego musiało 

zostać podjętych szybko. 

Firma wymagała również wielofunkcyjnego przywództwa, lepszej odpowiedzialności i upoważnienia 

liderów do poprawy kultury korporacyjnej. Pillmore pomógł zainstalować nowy program etyczny, który 

zmienił politykę przywództwa i umożliwił mu bezpośrednią komunikację z zarządem w celu wdrożenia 

zmiany przywództwa. Badania wskazują, że firmy charakteryzujące się przywództwem 

transformacyjnym częściej angażują się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 

(CSR). Nie znaleziono związku między przywództwem transakcyjnym a działaniami CSR. Wreszcie inny 

styl przywództwa, który ostatnio zyskał na popularności, to autentyczne przywództwo. Autentyczni 

liderzy są pasjonatami firmy, codziennie żyją wartościami korporacyjnymi w swoich zachowaniach w 

miejscu pracy i tworzą długoterminowe relacje z pracownikami i innymi interesariuszami. . Kim Jordan, 

dyrektor generalny browaru rzemieślniczego New Belgium Brewing (NBB), jest autentycznym liderem, 

który nieustannie stara się realizować misję NBB polegającą na „prowadzeniu dochodowej firmy, która 

manifestuje naszą miłość i talent”. Jako wzór do naśladowania dla innych pracowników, Jordan 

dostosował je do wspólnej wizji dostarczania produktów wysokiej jakości i przyjęcia orientacji na 

interesariuszy. Autentyczni przywódcy nie naśladują innych przywódców, ale uczą się, obserwując ich. 

Autentyczni liderzy wykazują siłę skoncentrowaną na zasadach, ponieważ są w stanie skutecznie radzić 

sobie w trudnych sytuacjach i wykazują silne zaangażowanie na rzecz swoich organizacji. . Zwróć uwagę 

na podobieństwo między mocą skoncentrowaną na zasadach a samokontrolą okazywaną przez 

emocjonalnie inteligentnych liderów. Wreszcie, autentyczni liderzy demonstrują podstawowe wartości 

i integrują te wartości z działalnością firmy. Autentyczne przywództwo powinno być celem każdego 

lidera, który chce stworzyć silną etyczną firmę. 

MODEL RADAROWY 

Wspomnieliśmy wcześniej, że przywódcy etyczni muszą być proaktywni i nie mogą po prostu czekać na 

pojawienie się problemów. Muszą raczej wchodzić w interakcje z pracownikami i posiadać systemy 

rozpoznawania lub wykrywania problemów etycznych, zanim się pojawią. Najlepszym sposobem 

radzenia sobie z niewłaściwym postępowaniem jest jego całkowite unikanie. Jednak nawet najlepsze 

organizacje są narażone na ryzyko etyczne. Na przykład Warren Buffett, uważany za jednego z 

najbardziej etycznych i szanowanych dyrektorów generalnych, stanął w obliczu problemu etycznego 



po tym, jak jeden z jego menedżerów został oskarżony o angażowanie się w wątpliwe transakcje 

giełdowe w oparciu o poufne informacje wewnątrz organizacji. Buffett przyjął rezygnację kierownika. 

Kiedy pojawiają się wykroczenia lub problemy etyczne, lider powinien mieć plany odpowiedzi na obawy 

interesariuszy i powrotu do zdrowia po niewłaściwym postępowaniu. Przyjęliśmy akronim RADAR, aby 

opisać obowiązek etycznego lidera w zakresie rozpoznawania problemów etycznych, unikania 

niewłaściwego postępowania, gdy tylko jest to możliwe, odkrywania obszarów ryzyka etycznego, 

odpowiadania na obawy interesariuszy, gdy problem etyczny wychodzi na jaw, oraz odzyskiwania po 

katastrofie niewłaściwego postępowania poprzez poprawę słabych punktów etycznych program. 

Pierwszym krokiem do zapobiegania nadużyciom jest rozpoznanie obszarów ryzyka etycznego firmy. 

Liderzy etyczni muszą określić, z jakimi problemami najprawdopodobniej zmierzy się firma, aby można 

było wdrożyć mechanizmy kontrolne ograniczające możliwość niewłaściwego postępowania. Dobrym 

sposobem na zdobycie uznania jest nauczenie pracowników o typowych problemach etycznych 

poprzez programy szkoleń etycznych. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy uznali swoją 

odpowiedzialność za identyfikowanie problemów etycznych, zanim staną się poważnymi problemami. 

Dodatkowo, część procesu uznawania powinna obejmować plany rozwiązania problemów etycznych 

po zidentyfikowaniu i czy uzasadnione jest podjęcie działań dyscyplinarnych. Na przykład, gdy zarząd 

Best Buy zdał sobie sprawę, że jego dyrektor generalny nawiązał romantyczną relację z pracownikiem, 

dochodzenie w sprawie tej relacji wykazało, że ma to negatywny wpływ na miejsce pracy. Prezes, 

uznając to za naruszenie etyczne, został zmuszony do rezygnacji. Rozpoznawanie i identyfikowanie 

problemów etycznych pomaga liderom w opracowaniu wewnętrznych mechanizmów kontrolnych w 

celu ograniczenia pewnych rodzajów zachowań i/lub posiadaniu planów postępowania z niewłaściwym 

postępowaniem w przypadku jego wystąpienia. 

Po zidentyfikowaniu obszarów ryzyka etycznego liderzy etyczni powinni opracować zasady i procedury 

wykrywania i unikania niewłaściwego postępowania. Ten proces jest ważną częścią zarządzania 

ryzykiem. Chociaż firmy mogą przyjąć plany zarządzania ryzykiem w celu radzenia sobie z ryzykiem 

ekonomicznym, marketingowym, technologicznym i środowiskowym, jest mniej prawdopodobne, że 

uznają ryzyko etyczne za główny obszar zainteresowania. Jednak, jak widać w tym tekście, niektóre z 

największych zagrożeń dla firmy są wewnętrzne dla organizacji. Z tego powodu liderzy etyczni powinni 

angażować się w planowanie ciągłości etycznej. Planowanie ciągłości etycznej obejmuje identyfikację 

obszarów ryzyka i opracowanie planu reagowania na główne problemy. Wyobrażając sobie najgorsze 

scenariusze, liderzy wspólnie z innymi w firmie przeprowadzają burzę mózgów na temat najlepszego 

sposobu ich uniknięcia. Planowanie ciągłości etycznej uwzględnia również cele etyczne, które firma 

chce osiągnąć. Na przykład firma Nike opracowała kodeksy postępowania dostawców, a także 

narzędzia audytu, aby monitorować, czy ich dostawcy przestrzegają etycznych oczekiwań firmy. 

Działania Nike mają na celu zapobieganie katastrofom związanym z niewłaściwym postępowaniem w 

łańcuchu dostaw, a także zapewniają firmie wskazówki, jakie powinna podjąć, jeśli dostawcy naruszają 

zasady korporacyjne. Odkrywanie obejmuje proaktywne odkrywanie obszarów ryzyka etycznego, które 

mogą prowadzić do nadużyć. Wielu menedżerów niechętnie angażuje się w ten proces, ponieważ 

obawiają się, że ujawni to wątpliwe zachowanie, które może postawić firmę w niekorzystnym świetle. 

Jednak ignorowanie obszarów ryzyka znacznie utrudnia rozwiązywanie problemów etycznych, gdy się 

pojawią. Zamiast tego liderzy etyczni angażują się w proces oceny, aby ocenić słabości etyczne firmy, 

aby firma mogła się nimi zająć. Audyty etyczne są dobrym narzędziem oceny do wykrywania 

problemów etycznych. Chociaż odkrywanie jest często uważane za odpowiedzialność kierownictwa, 

ważne jest, aby wszyscy pracownicy mieli możliwość odkrywania problemów etycznych, zanim 

zamienią się w katastrofę związaną z niewłaściwym postępowaniem. Ostatnie dwa etapy procesu mają 

miejsce, gdy firma staje w obliczu konfliktu lub dylematu etycznego. Nie chodzi o to, czy firma stoi 

przed dylematem etycznym, ale kiedy. Odpowiedź polega na reagowaniu na odkrycie dylematu 



etycznego poprzez komunikację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Gdy zostanie wykryty problem 

etyczny, lider powinien komunikować się z pracownikami, aby wszyscy byli świadomi problemu, jego 

wagi i konieczności jego rozwiązania. Kodeksy etyczne, szkolenia z etyki i infolinie to tylko niektóre ze 

sposobów komunikacji wewnętrznej liderów i pracowników. Na zewnątrz liderzy powinni również 

odpowiadać na obawy interesariuszy i zapewniać ich, że zostaną podjęte działania w celu rozwiązania 

problemu. Milczenie może być jednym z największych błędów w public relations, jakie popełnia firma 

po katastrofie. Research in Motion napotkał tę sytuację po globalnej awarii usług na swoich 

urządzeniach Blackberry. Podczas gdy liderzy firmy w końcu zareagowali na Discovery, należy aktywnie 

odkrywać obszary ryzyka etycznego, które mogą prowadzić do nadużyć. Wielu menedżerów niechętnie 

angażuje się w ten proces, ponieważ obawiają się, że ujawni to wątpliwe zachowanie, które może 

postawić firmę w niekorzystnym świetle. Jednak ignorowanie obszarów ryzyka znacznie utrudnia 

rozwiązywanie problemów etycznych, gdy się pojawią. Zamiast tego liderzy etyczni angażują się w 

proces oceny, aby ocenić słabości etyczne firmy, aby firma mogła się nimi zająć. Audyty etyczne są 

dobrym narzędziem oceny do wykrywania problemów etycznych. Chociaż odkrywanie jest często 

uważane za odpowiedzialność kierownictwa, ważne jest, aby wszyscy pracownicy mieli możliwość 

odkrywania problemów etycznych, zanim zamienią się w katastrofę związaną z niewłaściwym 

postępowaniem.  

PODSUMOWANIE 

Przywództwo to zdolność lub autorytet do prowadzenia i kierowania innymi w kierunku celu. Decyzje 

etyczne powinny być jednym z wymiarów przywództwa. Etyczne przywództwo ma znaczący wpływ na 

etyczne podejmowanie decyzji, ponieważ liderzy mają moc motywowania innych i egzekwowania 

norm i polityk organizacji. Umiejętności etycznego przywództwa są rozwijane przez lata szkoleń, 

doświadczeń i uczenia się na podstawie innych najlepszych praktyk przywódczych. Etyczne 

przywództwo obejmuje modelowanie wartości organizacyjnych, przedkładanie tego, co najlepsze dla 

organizacji ponad własne interesy lidera, szkolenie i rozwój pracowników przez cały okres ich kariery, 

ustanawianie mechanizmów raportowania, rozumienie wartości i percepcji pracowników oraz 

rozpoznawanie granic zasad i wartości organizacyjnych. Liderzy etyczni mają silne charaktery osobiste, 

pasję do robienia tego, co właściwe, są proaktywni, uwzględniają interesy wszystkich interesariuszy, są 

wzorem do naśladowania wartości organizacji, są transparentni i aktywnie zaangażowani w 

podejmowanie decyzji oraz przyjmują holistyczny pogląd na etyczne podejście firmy kultura. Etyczne 

przywództwo ma wiele zalet. Etyczne przywództwo zachęca pracowników do etycznego działania w 

codziennym środowisku pracy. Etyczne przywództwo może również prowadzić do większej satysfakcji 

pracowników i zaangażowania pracowników. Klienci często są skłonni płacić wyższe ceny za produkty 

etycznych firm. Etyczne przywództwo może również wpłynąć na długoterminową wycenę rynkową 

firmy. Wreszcie, firmy, które wykazują, że mają silne programy etyczne, są bardziej skłonne do 

obniżenia kar w przypadku wystąpienia nadużyć. Liderzy etyczni zazwyczaj przyjmują jedno z dwóch 

podejść do przywództwa: podejście oparte na zgodności lub podejście oparte na uczciwości. Podejście 

zgodności jest bardziej skoncentrowane na ryzyku, podczas gdy podejście uczciwości postrzega etykę 

bardziej jako szansę. Liderów można sklasyfikować jako lidera nieetycznego, lidera apatycznego i lidera 

etycznego. Nieetyczny lider jest zwykle egocentryczny i często robi wszystko, aby osiągnąć cele 

organizacji i własne. Niewielki odsetek można nawet zaklasyfikować jako psychopaci, w których nie 

mają sumienia i mają niewielką lub żadną empatię wobec innych. Ten typ lidera nie próbuje poznać 

najlepszych praktyk w zakresie etyki i zgodności. Apatyczni liderzy niekoniecznie są nieetyczni, ale nie 

dbają o etykę w firmie. Liderzy etyczni obejmują etykę na każdym poziomie operacyjnym i etapie 

procesu decyzyjnego. Liderzy etyczni są wykwalifikowani w zarządzaniu konfliktami. Konflikty etyczne 

pojawiają się, gdy istnieją dwa lub więcej stanowisk w decyzji etycznej. Czasami pojawiają się konflikty 

etyczne, ponieważ pracownicy czują się nieswojo w związku z decyzjami własnymi lub swoich 



współpracowników. Istnieje pięć rodzajów stylów zarządzania konfliktami: rywalizacja, unikanie, 

przystosowywanie się, kompromis i współpraca. Jednak etyczny lider powinien być w stanie 

dostosować swój styl w zależności od sytuacji. Ponadto przywódcy etyczni często potrafią rozpoznawać 

style zarządzania konfliktami innych i odpowiednio je dostosowywać. Podczas gdy omawiając 

przywództwo etyczne zwykle skupiamy się na menedżerach najwyższego szczebla, przywództwo 

etyczne nie ogranicza się do menedżerów lub przełożonych. . Wzmocnienie pozycji pracowników jest 

istotnym elementem kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Pracownicy mogą wnosić wkład w 

kulturę etyczną firmy poprzez zgłaszanie wątpliwych działań, dostarczanie sugestii dotyczących 

poprawy kultury firmy oraz modelowanie wartości firmy nowym pracownikom. Kultura etyczna firmy 

opiera się nie tylko na dokumentach, takich jak kodeks etyczny, ale na tym, jak pracownicy ucieleśniają 

zasady uczciwości wartości organizacji. Komunikacja jest ważną częścią etycznego przywództwa. Cztery 

rodzaje komunikacji obejmują komunikację interpersonalną, komunikację w małych grupach, 

komunikację niewerbalną i słuchanie. Komunikacja jest niezbędna do zmniejszenia izolacji lidera i 

stworzenia kongruencji lider-naśladowca. Kongruencja lider-naśladowca ma miejsce, gdy liderzy i 

zwolennicy mają tę samą wizję, oczekiwania etyczne i cele dla firmy. Ważnym sposobem 

komunikowania wartości etycznych pracownikom są kodeksy etyczne i szkolenia dotyczące 

podejmowania etycznych decyzji. Minimalizowanie różnic władzy i polityki w miejscu pracy oraz 

zachęcanie do informacji zwrotnej od pracowników to również sposoby na stworzenie spójności lider-

naśladowca w celu wspierania etycznej kultury organizacyjnej. Ponieważ zespoły stają się coraz 

ważniejsze, szczególnie w organizacjach wymagających rozwiązywania złożonych problemów, 

umiejętność zarządzania zespołami nabrała znaczącej roli dla liderów organizacyjnych. Liderzy etyczni 

mogą zwiększyć efektywność zespołów, wspierając zdolność zespołu do podejmowania decyzji, 

inicjowania struktury zespołu i przydzielania zadań w razie potrzeby. 

Członkowie zespołu powinni być przeszkoleni w zakresie skutecznych umiejętności budowania zespołu, 

aby pomóc im w podejmowaniu bardziej etycznych decyzji, unikając przy tym typowych pułapek, takich 

jak myślenie grupowe. . Style przywództwa wpływają na wiele aspektów zachowań organizacyjnych, w 

tym na akceptację i przestrzeganie przez pracowników wartości organizacyjnych. Najskuteczniejsi 

przywódcy etyczni posiadają zdolność skutecznego zarządzania sobą i swoimi relacjami z innymi, 

umiejętność znaną jako inteligencja emocjonalna. Liderzy rezonansowi są inteligentni emocjonalnie 

liderów, którzy wykazują uważność o sobie i własnych emocjach, przekonanie, że cele można osiągnąć 

oraz troskliwą postawę wobec innych w organizacji. Liderzy transakcyjni próbują stworzyć satysfakcję 

pracowników poprzez negocjowanie lub „handel wymienny” w celu uzyskania pożądanych zachowań 

lub poziomów wydajności. . Liderzy transformacji starają się podnieść poziom zaangażowania 

pracowników oraz wspierać zaufanie i motywację. Innym stylem przywództwa, który przyciąga uwagę, 

jest autentyczne przywództwo. Autentyczni liderzy są pasjonatami firmy, codziennie żyją wartościami 

korporacyjnymi w swoim zachowaniu w miejscu pracy i budują długoterminowe relacje z 

pracownikami. . Model RADAR oznacza rozpoznawanie, unikanie, odkrywanie, odpowiedź i 

odzyskiwanie. Lider etyczny może używać tego modelu do identyfikowania obszarów ryzyka etycznego, 

reagowania na problemy etyczne i, jeśli to konieczne, pomagania organizacji w wyjściu z wpadek 

etycznych. Po pierwsze, lider etyczny musi być w stanie zidentyfikować lub rozpoznać problemy 

zawierające element etyczny. Następnie lider powinien dążyć do tego, aby obszary ryzyka etycznego 

nie przekształciły się w katastrofy etyczne, wprowadzając systemy i kontrole w celu ograniczenia 

możliwości niewłaściwego postępowania. Odkrywanie obejmuje proaktywne odkrywanie obszarów 

ryzyka etycznego, które mogą prowadzić do nadużyć. Audyty etyczne są dobrym narzędziem 

odkrywania. Kiedy pojawia się problem etyczny lub katastrofa związana z niewłaściwym 

postępowaniem, odpowiedź obejmuje reagowanie na odkrycie dylematu etycznego poprzez 

komunikację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Wreszcie, naprawa obejmuje naprawienie  



wszelkich słabych punktów programu etycznego i opracowanie ulepszonych sposobów wykrywania 

nadużyć. 


