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The article tries to answer the question whether employee’s loyalty has any sense in the present day
reality, when people change their job much more often than ever before and firms can appear and
disappear very quickly. As the notion of loyalty is complex and polysemous, the first part of the
article is devoted to the philosophical reflection on this issue. Next, the main arguments in the discussion on the employee’s loyalty are reconstructed and the pattern of loyal employees based on
managerial experience is shown. This leads to the conclusion that there is no universal answer to the
question about the sense of employee’s loyalty because it depends on the meaning of the term of
loyalty and specific attributes of the organization for which the employee works. However, in some
circumstances loyalty has the potential to contribute significantly to the employee’s fulfillment and
to enhance the economic results of the organization. The main challenge for researchers is to identify
these circumstances and conditions.
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WSTČP
LojalnoĤþ pracowników, jak podkreĤla wielu przedsičbiorców i menedİerów, ma zasadnicze znaczenie dla realizacji strategii firmy i jej dãugofalowych osiĈgničþ1. OczywiĤcie, zarówno wspomniane opinie, jak i wyniki
________________
1 Tč opinič potwierdzajĈ badania, np. raport Walkera pokazuje, İe lojalni pracownicy
w znacznie wičkszym stopniu przyczyniajĈ sič do sukcesu firmy niİ pozostali, zaĤ wieloletnie
analizy prowadzone przez firmč Aon Hewitt wykazaãy zaleİnoĤþ mičdzy poziomem wskaĮnika zaangaİowania w firmie a stopĈ caãkowitego zwrotu dla akcjonariuszy, cyt. za: I. ģwiĈtek-Barylska, LojalnoĤþ pracowników wspóãczesnych organizacji. Istota i elementy skãadowe, Wydawnictwo Uniwersytetu âódzkiego, âódĮ 2013, s. 83.
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badaę naleİy traktowaþ z pewnĈ ostroİnoĤciĈ, poniewaİ samo pojčcie lojalnoĤci jest wielowymiarowe, sytuacyjnie uwarunkowane i historycznie
zmienne. Tradycyjnie rozumiana lojalnoĤþ pracowników bywa utoİsamiana
ze swoistĈ wiernoĤciĈ wobec organizacji, przejawiajĈcĈ sič w dãugotrwaãym
zatrudnieniu i gotowoĤci pozostawania w niej w dobrym i zãym czasie. Jednak owa wiernoĤþ bywa obecnie trudna do dochowania, kiedy zmiany cywilizacyjne i wspóãczesne realia gospodarcze w istotny sposób wpãywajĈ na
rodzaj i siãč powiĈzania czãowieka z miejscem pracy, gãównie rozluĮniajĈc
i osãabiajĈc te powiĈzania. Coraz rzadszy staje sič model pracy przez caãe
İycie w jednej firmie, ludzie zatrudniajĈ sič i zwalniajĈ wielokrotnie w czasie
swojej aktywnoĤci zawodowej, zmieniajĈ nie tylko pracodawcč, ale i role
zawodowe2. Cykl İycia firm ulega ciĈgãemu skróceniu, los İadnej z nich nie
jest pewny i zaleİy od trudno przewidywalnych fluktuacji w systemie
prawnym, politycznym i gospodarczym.
Innowacje bčdĈce motorem rozwoju gospodarczego z jednej strony
sprzyjajĈ powstawaniu nowych firm i nowych szans na osobistĈ karierč, ale
z drugiej – powodujĈ koniecznoĤþ redukcji zatrudnienia, czy wrčcz upadek
firm istniejĈcych, a co za tym idzie – zaãamanie wielu indywidualnych Ĥcieİek zawodowych. Przewagč konkurencyjnĈ zdobywajĈ te firmy, które potrafiĈ ãatwo dostosowaþ sič do zmiennego otoczenia, co mičdzy innymi polega na szybkim pozbyciu sič zbčdnego personelu i pozyskaniu takiego,
który w danej sytuacji jest przydatny. Pojawia sič wiele nowych, elastycznych form zatrudnienia. Jeİeli zawierane sĈ kontrakty, to na krótki okres,
liczne formy outsourcingu wzmacniajĈ poczucie niepewnoĤci i tymczasowoĤci zatrudnienia. Sprzyja to mobilnoĤci ludzi, ale jednoczeĤnie rozluĮnia
wzajemne zwiĈzki mičdzy pracownikami, relacje mičdzy pracownikami
i przeãoİonymi, a takİe mičdzy pracownikami i firmĈ. Wiele kontaktów
sãuİbowych przybiera charakter zdepersonalizowany i bywa przenoszonych
do przestrzeni wirtualnej. Kurczy sič przestrzeę dla nieprzymuszonej troski
pracowników o dobro organizacji, poniewaİ coraz wičcej powinnoĤci pracowniczych wystčpuje w postaci sformalizowanych obowiĈzków, których
zaniedbanie skutkuje ĤciĤle okreĤlonymi sankcjami dyscyplinarnymi. ģcisãe
wytyczne obowiĈzujĈ w zakresie troski o jakoĤþ produktów, bezpieczeęstwo
________________
2 Dane empiryczne wskazujĈ, İe jedno pokolenie wstecz pracownicy amerykaęscy zmieniali miejsce zatrudnienia Ĥrednio dwu- lub trzykrotnie w ciĈgu swojego İycia, obecnie czyniĈ
to dziesičcio-, dwunastokrotnie. Zob. W. Altman, Whatever Happened to Employee Loyalty?,
„Engineering & Technology” 2008, vol. 3, iss. 6, April. Chociaİ brakuje tego typu danych, które
byãyby reprezentatywne dla polskiego rynku pracy, to pewne czĈstkowe wyniki zdajĈ sič
potwierdzaþ ogólnĈ tendencjč do skracania czasu zatrudnienia w jednym miejscu, zob.
â. Pokrywka, DãugoĤþ zatrudnienia u pracodawcy w Polsce, http://rynekpracy.pl/artykul.php/
typ.1/kategoria_glowna.10/wpis.522 [dostčp: 20.12.2013].

LojalnoĤþ pracownika: trwaãa wartoĤþ czy anachroniczna cnota?

149

pracy czy wãasnoĤþ firmy, wykonywania poleceę sãuİbowych, zakazu konkurencji. W niektórych organizacjach pojawia sič nawet obowiĈzek ujawniania naduİyþ wewnĈtrz firmy, czyli wewnčtrznego whistleblowingu. IstotnĈ
rolč w relacjach pracowników z organizacjĈ odgrywa upowszechnienie instytucji kredytu, który staje sič instrumentem wãadzy pracodawcy nad pracownikiem, ograniczajĈcej coraz bardziej zakres wolnych decyzji ludzi
w sferze zawodowej. Wszystko to oznacza, İe coraz mniej jest miejsca dla
zaangaİowania organizacyjnego pracowników, a dobrowolna identyfikacja
czãowieka z miejscem pracy zdaje sič odchodziþ do lamusa. W tych zmieniajĈcych sič dynamicznie warunkach pojawia sič pytanie o to, czy lojalnoĤþ
pracownicza ma jeszcze jakiĤ sens. W kontekĤcie refleksji filozoficznej nad
pojčciem lojalnoĤci spróbujč odtworzyþ istotč sporu o sens lojalnoĤci pracowniczej, zidentyfikowaþ gãówne wymiary tego zãoİonego konstruktu pojčciowego i w koęcu odnieĤþ go do pewnych rekomendacji praktycznych.

1. FILOZOFICZNE WYMIARY LOJALNOģCI
LojalnoĤþ jako pojčcie i idea od dawna byãa przedmiotem zainteresowania pisarzy, psychologów, psychiatrów, socjologów i politologów. Stosunkowo niewiele interesowaãa filozofów, aİ do poczĈtku ubiegãego wieku,
kiedy to amerykaęski filozof Josiah Royce opublikowaã dzieão The Philosophy
of Loyalty, które zapoczĈtkowaão szerokĈ filozoficznĈ refleksjč nad lojalnoĤciĈ i uksztaãtowaão nurt dalszych debat3. PoszukujĈc warunków moralnie
wartoĤciowego İycia, Royce uznaã, İe muszĈ one wyjĤþ poza postulat posãuszeęstwa konwencjonalnej moralnoĤci i sprawiaþ, by dziaãania czãowieka
byãy czčĤciĈ jego İyciowego planu sãuİĈcego realizacji wartoĤciowych celów.
Takie cele nie mogĈ byþ efektem przelotnych impulsów i chwilowych pragnieę jednostki, ale powinny bazowaþ na zbiorowym doĤwiadczeniu i sãuİyþ dobru wspólnoty. Warunkiem ich urzeczywistnienia jest wspóãdziaãanie
wielu podmiotów w dãuİszym czasie, toteİ jednostka, która Ĥwiadomie
i dobrowolnie uznaãa, İe jej İyciowe cele mieszczĈ sič w pewnej spoãecznie
waİnej sprawie, powinna sprzymierzyþ sič ze wszystkimi, których cele
równieİ tej sprawie sãuİĈ. LojalnoĤþ, zdaniem Royce’a, polega na poĤwičceniu sič dla tej sprawy, zarówno w sferze wolicjonalnej, jak i dziaãaniowej.
Stanowi ona elementarnĈ cnotč, podstawowy obowiĈzek, z którego moİna
wywieĤþ inne powinnoĤci moralne. WieloĤþ takich lojalnoĤci skãada sič na
moralnie godne İycie czãowieka. JednoczeĤnie zdarza sič, İe poszczególne
lojalnoĤci sĈ ze sobĈ w konflikcie i pojawia sič problem wyboru mičdzy nimi.
________________
3

Zob. J. Royce, The Philosophy of Loyalty, Vanderbilt University Press, Nashville 1905.
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Skoro lojalnoĤþ sama w sobie ma byþ wartoĤciĈ, to jak stwierdziþ, która jest
bardziej cenna moralnie? Twórca teorii lojalnoĤci uwaİa, İe naleİy odrzuciþ
takĈ lojalnoĤþ, która sãuİy interesowi pewnych grup, szkodzĈc jednoczeĤnie
innym grupom bĈdĮ jednostkom, czy wrčcz caãemu spoãeczeęstwu. Tej
‘grabieİczej lojalnoĤci’ (predatory loyalty) przeciwstawia ‘prawdziwĈ lojalnoĤþ’ (true loyalty) zorientowanĈ maksymalnie szeroko – na dobro rodzaju
ludzkiego, pozostawiajĈcĈ poza swoim zasičgiem partykularne cele i grupy,
które im sãuİĈ. Kryterium oceny sãusznoĤci dziaãaę ma byþ ‘lojalnoĤþ wobec
lojalnoĤci’ (loyalty to loyalty) zalecajĈca takie dziaãania, które sãuİĈ zachowaniu, wzmocnieniu i obronie prawa kaİdej jednostki do poczucia prawdziwej
lojalnoĤci. Jak zauwaİajĈ krytycy Royce’a, ideaã prawdziwej lojalnoĤci nakazujĈcy jednostce nieustannĈ weryfikacjč zgodnoĤci uznanych przez niĈ poszczególnych lojalnoĤci z uniwersalnym dobrem jest niemoİliwy do urzeczywistnienia. LojalnoĤci te skierowane sĈ ku sprawom lub spoãecznoĤciom,
które sĈ wčİsze lub szersze, ze swej istoty ograniczone w czasie i przestrzeni, a wičc nie mogĈ byþ uniwersalne.
Royce’a teoria lojalnoĤci stanowi punkt odniesienia dla dalszych prac
filozoficznych, których autorzy zarówno rozbudowujĈ samo pojčcie, jak
i badajĈ jego zakorzenienie w kulturze i praktyce spoãecznej. Ich wysiãki
skãadajĈ sič na pewien zbiorowy oglĈd lojalnoĤci, pokazujĈcy odmiennoĤþ
rozstrzygničþ w kilku istotnych kwestiach. Pierwsza róİnica dotyczy opinii
na temat tego, ku czemu moİe byþ skierowana lojalnoĤþ, czyli jej obiektów.
Dla Johna Ladda lojalnoĤþ zawsze jest relacjĈ mičdzy osobami, mičdzy rodzicem i dzieckiem, mičdzy suwerenem i wasalem, mičdzy przyjacióãmi,
i nie moİe byþ traktowana jako wiernoĤþ jakiemuĤ abstrakcyjnemu dobru.
LojalnoĤþ jest nieuchronnie zwiĈzana z emocjami i interesami okreĤlonych
osób, toteİ bãčdem jest nakãadanie na ludzi obowiĈzków niemajĈcych
zwiĈzku z rzeczywistoĤciĈ, przekraczajĈcych ich powinnoĤci wobec konkretnych ludzi4. Odmiennego zdania jest Milton Konvitz, który rozszerza
krĈg obiektów, ku którym moİe byþ skierowana lojalnoĤþ, i utrzymuje, İe
mogĈ to byþ zasady, idee, sprawy, religie, narody, rzĈdy, regiony itd.5 Ronald Duska uwaİa, iİ relacja lojalnoĤci moİe takİe zachodziþ mičdzy jednostkĈ i grupĈ, mičdzy osobĈ i jej rodzinĈ, zespoãem, którego jest czãonkiem,
krajem urodzenia, zamieszkania6. W tym kontekĤcie na uwagč zasãuguje
lojalnoĤþ jednostki wobec organizacji, w szczególnoĤci firmy, ponadto poja________________
4 Zob. J. Ladd, Loyalty, [w:] The Encyclopedia of Philosophy, vol. 5, ed. P. Edwards, Macmillan, New York 1967, s. 97.
5 Por. M. Konvitz, Loyalty, [w:] Encyclopedia of the History of Ideas, vol. 3, ed. P.P. Wiener,
Scribner’s, New York 1973.
6 Por. R.F. Duska, Whistleblowing and Employee Loyalty, [w:] Contemporary Issues in Business
Ethics, eds J.R. Desjardins, J. McCall, Wadsworth, Belmont 2000, s. 167-172.
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wia sič kwestia oczekiwania wzajemnoĤci od instytucjonalnego podmiotu.
Argumentacja towarzyszĈca odmiennym rozstrzygničciom tej kwestii jest,
jak sič zdaje, wariantem dyskusji o firmie jako podmiocie moralnym zdolnym do podejmowania i ponoszenia odpowiedzialnoĤci. Chociaİ uwaga
badaczy lojalnoĤci koncentruje sič na czãowieku jako gãównym jej podmiocie, to warto zauwaİyþ, İe lojalnoĤþ bywa czasem przypisywana zwierzčtom, szczególnie psom. Niektórzy biologowie i psychologowie ewolucyjni
traktujĈ jĈ jako przekazywany genetycznie mechanizm adaptacyjny, swoistĈ
wičĮ sãuİĈcĈ przetrwaniu.
KolejnĈ niezwykle istotnĈ kwestiĈ w teorii lojalnoĤci jest pytanie o to, czy
lojalnoĤþ jest wartoĤciĈ samĈ w sobie, czy teİ jej wartoĤþ zaleİy od obiektu
lojalnoĤci. Jeİeli za Piotrem SztompkĈ traktujemy lojalnoĤþ jako „powinnoĤþ
nienaruszania zaufania, jakim obdarzajĈ nas inni, i wywiĈzywania sič z podjčtych zobowiĈzaę”7, to zdaje sič ona stanowiþ wartoĤþ autotelicznĈ. PowinnoĤþ ta przechodzi test uniwersalizacji na tej samej zasadzie, na jakiej pozytywnie odpowiadamy na pytanie wynikajĈce z Kantowskiego imperatywu
kategorycznego o sãusznoĤþ bezwzglčdnego dotrzymywania obietnic. Przy
takim rozstrzygničciu na negatywnĈ ocenč moralnĈ zasãuguje kaİde sprzeniewierzenie sič lojalnoĤci bez wzglčdu na ocenč jej przedmiotu przez zewnčtrznego obserwatora. JednoczeĤnie bezwarunkowa wiernoĤþ dochowywana osobie lub sprawie, wbrew losowym przeciwnoĤciom, czasem
z uszczerbkiem dla wãasnego interesu, zasãuguje na uznanie, nawet wtedy,
gdy osoba nie jest tego warta, a sprawa wĈtpliwa czy skazana na przegranĈ.
Na wzglčdnĈ ocenč lojalnoĤci wskazuje Maria Ossowska, zauwaİajĈc, İe
moİe ona zaleİeþ od przedmiotu lojalnoĤci. „Powiedzieþ o kimĤ, İe jest lojalnym obywatelem, to czasem wyraz uznania za skrupulatne wypeãnianie
wszystkich obowiĈzków wobec paęstwa, kiedy indziej, np. wtedy gdy wãadza jest obca i narzucona, lojalnoĤþ komuĤ przypisywana ma posmak oportunizmu albo serwilizmu”8. Moİe jednak zdarzyþ sič tak, iİ ktoĤ autentycznie uznaje za swojĈ i akceptuje wãadzč, traktowanĈ przez zewnčtrznego
obserwatora jako obcĈ czy narzuconĈ, a wtedy jego posãuszeęstwo tej wãadzy nie jest oportunizmem ani serwilizmem. Relatywizacja oceny lojalnoĤci
do oceny jej przedmiotu prowadzi do wniosku, İe lojalnoĤþ nie zawsze jest
cnotĈ, a dokãadniej, İe to samo rzetelne wywiĈzywanie sič z obowiĈzków
w jednych oczach jest naganne, a w innych godne pochwaãy. Na przykãad
lojalny czãonek mafii zasãuguje na uznanie ze strony przywódcy, a w zwykãych ludziach budzi grozč.
________________
7
8

P. Sztompka, Zaufanie, Znak, Kraków 2007, s. 36.
M. Ossowska, Normy moralne, PWN, Warszawa 1970, s. 136.
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Niejednoznaczny status lojalnoĤci prowadzi do skrajnie róİnych ocen
zewnčtrznego whistleblowingu, co widaþ szczególnie wyraziĤcie na przykãadzie Ryszarda Kuklięskiego czy Edwarda Snowdena. Kuklięski, bčdĈc
oficerem Ludowego Wojska Polskiego, w latach 1971-1981 przekazaã Amerykanom ponad 40 tys. stron najtajniejszych dokumentów dotyczĈcych Polski, ZSRR i Ukãadu Warszawskiego. Okazaã nielojalnoĤþ wobec organizacji,
która mu zaufaãa, chcĈc osãabiþ Ĥmiertelnego wroga, za jakiego uwaİaã paęstwo radzieckie. Jego postaþ budzi kraęcowo róİne oceny w polskim spoãeczeęstwie. Dla jednych jest on zdrajcĈ, który zãamaã przysičgč i naraziã swoich
rodaków na Ĥmiertelne niebezpieczeęstwo, dla innych to bohater i altruista,
który poĤwičciã karierč, pozycjč spoãecznĈ, dobro i spokój rodziny dla ratowania ojczyzny przed totalitarnym reİimem. Snowden, byãy wspóãpracownik NSA i CIA, ujawniã Ĥwiatowej opinii publicznej szczegóãy programu
PRISM sãuİĈcego rzĈdowi Stanów Zjednoczonych do kontroli milionów
e-maili, czatów, rozmów na Skypie zarówno Amerykanów, jak i obcokrajowców oraz niebywaãy zakres inwigilacji ambasad i sojuszników tego kraju.
Snowden okazaã sič nielojalny wobec macierzystych instytucji, poniewaİ
naruszyã podjčte wobec nich zobowiĈzania, lecz jednoczeĤnie ujawniã czynione przez nie zão. Z jednej strony jest uznawany za zdrajcč, godnego
pogardy kryminalistč zasãugujĈcego na cičİkie wičzienie, z drugiej zaĤ
uchodzi za Ĥmiaãka, który przeciwstawiã sič potčİnej organizacji w obronie
prywatnoĤci jednostek, naraziã sič na utratč spokojnej, dostatniej egzystencji,
dziaãajĈc w interesie publicznym. Oskarİyciele Snowdena zarzucajĈ mu
kradzieİ materiaãów bčdĈcych wãasnoĤciĈ amerykaęskiego rzĈdu, natomiast
obroęcy utrzymujĈ, İe roszczenie wãadzy do wãasnoĤci ujawnionych przez
niego materiaãów jest problematyczne, poniewaİ zostaãy one uzyskane bez
wiedzy i przyzwolenia obywateli. UjawniajĈc tajne informacje wywiadowcze, Snowden szkodziã swojemu krajowi, ale jednoczeĤnie uĤwiadomiã opinii
publicznej fakt i mechanizmy dziaãania najpotčİniejszego aparatu inwigilacji
w dotychczasowej historii ludzkoĤci. LojalnoĤþ wobec jednych wartoĤci zostaãa okupiona nielojalnoĤciĈ wobec innych.
Mimo róİnic w pojmowaniu lojalnoĤci wielu filozofów zgadza sič, İe
stanowi ona istotny czynnik dla speãnienia sič jednostki w najbardziej ogólnym wymiarze ludzkiego İycia. John Ladd powiada, İe osoba caãkowicie
pozbawiona jakichkolwiek lojalnoĤci jest w jakimĤ sensie uãomna jako moralny agent9. Bycie lojalnym oznacza posiadanie stabilnej toİsamoĤci, która
jest okreĤlana przez tč lojalnoĤþ lub te lojalnoĤci oraz warunkuje narratywnĈ
strukturč İycia jednostki. Brak jakichkolwiek lojalnoĤci oznacza İycie od
________________
9

Zob. J. Ladd, op. cit.
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jednej preferencji do innej. Tč rolč lojalnoĤci w İyciu czãowieka doceniajĈ nie
tylko filozofowie, ale takİe zwykli ludzie, co przejawia sič na przykãad w ich
przywiĈzaniu do klubów sportowych czy zespoãów muzycznych. MasowoĤþ
i siãa takiego przywiĈzania zdajĈ sič potwierdzaþ tezč o istotnej roli lojalnoĤci w ksztaãtowaniu toİsamoĤci jednostki.
John Kleinig zauwaİa, İe lojalnoĤþ jako pewna charakterystyka czãowieka stanowi na ogóã wiĈzkč lojalnoĤci skierowanych ku róİnym obiektom –
przyjacioãom, rodzinie, organizacjom, ojczyĮnie, religii10. Nie jest to zatem
jakaĤ uogólniona wičĮ, lecz sieþ powiĈzaę, które w znaczĈcy sposób identyfikujĈ jednostkč i które zostaãy przez niĈ z tych czy innych wzglčdów zaakceptowane. SĈ one cenne same w sobie, poniewaİ ãĈczĈ jĈ z jej przyjacióãmi,
jej krajem, jej zawodem, nie czyimkolwiek innym. Taka identyfikacja sprawia, İe jednostka odczuwa mocno powodzenia i poraİki obiektów swojej
lojalnoĤci i jest gotowa dla nich podejmowaþ ryzyko i ponosiþ cičİary finansowe oraz wszelkie inne konsekwencje.
IstotnĈ dystynkcjĈ w teorii lojalnoĤci jest rozróİnienie mičdzy lojalnoĤciĈ
przeznaczonĈ (unchosen) i wybranĈ (chosen). Ta pierwsza ksztaãtuje sič
w naturalnym procesie rozwoju i dojrzewania jednostki i jest skierowana ku
obiektom tworzĈcym otoczenie, w którym przyszão jej İyþ, czyli bliİszej
i dalszej rodzinie, maãej i duİej ojczyĮnie, religii, paęstwie. LojalnoĤþ wybrana opiera sič na akcie Ĥwiadomej i dobrowolnej decyzji o wspóãuczestniczeniu w misji jakiejĤ organizacji, zwiĈzku, firmy. Sens obiektów ‘lojalnoĤci
przeznaczonej’ na ogóã nie podlega weryfikacji, gdyİ sĈ one traktowane jako
zadane i ich zakwestionowanie byãoby swoistĈ autodestrukcjĈ. Na przykãad
nielojalnoĤþ jednostki wobec wãasnej rodziny musi naruszaþ w jakimĤ stopniu toİsamoĤþ tej jednostki, konstytuowanĈ przez przynaleİnoĤþ do takiej,
a nie innej rodziny. Sens obiektów ‘lojalnoĤci wybranej’ bčdĈcy efektem osobistych preferencji jednostki i racjonalnej argumentacji moİe byþ kwestionowany zarówno od wewnĈtrz, czyli przez osobč dokonujĈcĈ takiego, a nie
innego wyboru, jak i przez zewnčtrznych obserwatorów.
Dla obu typów lojalnoĤci istnieje rozbudowane uzasadnienie funkcjonalne
wynikajĈce z poszukiwania, czemu normy lojalnoĤciowe sãuİĈ w praktyce
i jak funkcjonujĈ w İyciu spoãecznym. Najwaİniejsze punkty tego uzasadnienia zrekonstruowaþ moİna nastčpujĈco. Po pierwsze, lojalnoĤþ stanowi
skuteczne narzčdzie do podtrzymywania instytucji znaczĈcych dla spoãeczeęstwa11, spoĤród których wiele stopniowo zanika, na co zwracajĈ uwagč
________________
10 Zob. J. Kleinig, Loyalty, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.
edu/entries/loyalty/ [dostčp: 20.12.2013].
11 Ibidem.
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teoretycy instytucji. Sprzyja temu kierowanie sič wyãĈcznie wãasnym interesem w wyborze organizacji, z którymi chcemy byþ zwiĈzani, i porzucanie
ich tylko dlatego, İe kontynuowanie zwiĈzku sič nam nie opãaca. LojalnoĤþ
moİe byþ mechanizmem powstrzymujĈcym ten niekorzystny dla spoãeczeęstwa proces dekonstrukcji instytucji cennych dla wspólnego dobra. Istota
tego mechanizmu, zdaniem Alberta Hirschmana, polega na neutralizacji
tendencji do rozstania najbardziej wyczulonych na jakoĤþ czãonków czy
uczestników organizacji. Dzički lojalnoĤci pozostanĈ oni zwiĈzani z organizacjĈ kierowani nadziejĈ, czy moİe raczej wyrozumowanym oczekiwaniem,
İe poprawč lub reformč da sič osiĈgnĈþ od wewnĈtrz. „W ten sposób lojalnoĤþ, jak najdalsza od wszelkiej irracjonalnoĤci, sãuİyþ moİe spoãecznie uİytecznemu celowi zapobiegania rozkãadowi przez kumulacjč, co czčsto dzieje
sič wówczas, gdy brak jest barier na drodze do rozstania”12. Kleinig podkreĤla, İe lojalnoĤþ nie tylko zapobiega upadkowi niektórych organizacji, ale
moİe takİe sprzyjaþ rozwojowi najistotniejszych instytucji spoãecznych, czego przykãadem sĈ hojne donacje na uniwersytety ofiarowywane przez absolwentów.
KolejnĈ funkcjĈ peãnionĈ przez lojalnoĤþ w İyciu spoãecznym jest podtrzymywanie zasady wzajemnoĤci majĈcej konstytutywne znaczenie dla
rozwoju i funkcjonowania gatunku ludzkiego. Sytuacje, w których lojalnoĤþ
wynika z wdzičcznoĤci za otrzymane dobro, sãuİĈ nie tylko utrwaleniu
przekonania, İe dãugi wdzičcznoĤci sĈ spãacane, ale takİe upowszechniajĈ
wiarč, iİ na lojalnoĤþ moİna zasãuİyþ przez odpowiednie dziaãania. Tego
typu doĤwiadczenia stanowiĈ podstawč do opracowywania programów
zorientowanych na ksztaãtowanie postaw lojalnoĤciowych czãonków organizacji.
I wreszcie, lojalnoĤþ peãni waİnĈ rolč w rozwoju czãowieka jako istoty
spoãecznej, ksztaãtowanej dzički takim, a nie innym relacjom z grupĈ. LojalnoĤþ wzbogaca ten rozwój i umoİliwia zaspokojenie potrzeby przynaleİnoĤci i afiliacji bčdĈcej jednĈ z podstawowych potrzeb psychicznych czãowieka.
Warunkiem zaspokojenia tej potrzeby przez jednostkč jest nawiĈzywanie
i podtrzymywanie pozytywnych kontaktów i wspóãpracy z innymi. Brak
jakichkolwiek lojalnoĤci w İyciu czãowieka skazuje go na samotnoĤþ i alienacjč, stwarza poczucie lčku oraz sprawia, İe cele İyciowe sĈ trudno osiĈgalne
lub niemoİliwe do realizacji.
________________
12 A. Hirschman, LojalnoĤþ, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys paęstwa, organizacji i przedsičbiorstwa, przeã. J. Kochanowicz, I. Topięska, Fundacja im. Stefana Batorego, Znak, WarszawaKraków 1995, s. 80.
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2. SPÓR O KSZTAâT I SENS LOJALNOģCI PRACOWNIKA
SzczególnĈ formč lojalnoĤci stanowi lojalnoĤþ pracownika bčdĈca
przedmiotem zasadniczo rozbieİnych poglĈdów wĤród etyków biznesu.
Niektórzy autorzy widzĈ sens w kultywowaniu tej wartoĤci13, inni caãkowicie jĈ negujĈ14. Jeszcze inni dopuszczajĈ jĈ tylko w pewnych przypadkach15.
Pfeiffer uwaİa, İe jest ona obowiĈzkiem tylko wtedy, gdy wynika z obietnicy16, uznaje lojalnoĤþ tylko wobec pracodawcy, którym jest spoãecznoĤþ17,
zaĤ Ewin – wtedy gdy pracodawca sãuİy celom, które sĈ waİne spoãecznie18.
Elegido uwaİa, İe w pewnych warunkach lojalnoĤþ stwarza szansč na samorealizacjč pracownika19. ĭródãem wielu z tych rozbieİnoĤci jest nie tylko
charakterystyczna dla nauki róİnorodnoĤþ poglĈdów i zaãoİeę do prowadzonych badaę i analiz, ale takİe zmiany zachodzĈce w firmach, ich otoczeniu i pracownikach20.
LojalnoĤþ rozumiana jako dãugotrwaãy zwiĈzek pracownika z firmĈ jest,
jak sič zdaje, w opozycji do tak poİĈdanych cech nowoczesnych organizacji,
jak zmiennoĤþ, mobilnoĤþ i elastycznoĤþ. Chociaİ wspomniane tendencje
niewĈtpliwie ograniczajĈ zakres czasowy tego zwiĈzku, to nie muszĈ caãkowicie eliminowaþ lojalnoĤci jako waİnej charakterystyki stosunków pracy,
poniewaİ pojčcie to ma znacznie szerszy zakres, zarówno w literaturze
przedmiotu, jak i w opinii menedİerów oraz samych pracowników. Oprócz
podtrzymywania relacji z firmĈ przez dãuİszy czas lojalnoĤþ pracownicza
moİe wyraİaþ sič na wiele innych sposobów. SĈ to takie zachowania i postawy, jak: gotowoĤþ do poĤwičcenia wãasnych celów dla dobra firmy, unikanie zewnčtrznej krytyki, dzielenie sič wiedzĈ i umiejčtnoĤciami zdobytymi
________________
13 Por. D. Shah, 7 Qualities of a truly loyal employee, http://www.linkedin.com/today/
post/article/20130723160110-658789-7-qualities-of-a-truly-loyal-employee, [dostčp: 15.01.2014];
D. Mele, Loyalty in Business: Subversive Doctrine or Real Need?, „Business Ethics Quarterly” 2001,
vol. 11, iss. 1, s. 11–26; J. Corvino, Loyalty in Business?, „Journal of Business Ethics” 2002, vol. 41,
iss. 1-2, s. 79-185.
14 Por. M. Baron, The Moral Status of Loyalty, [w:] Ethical Issues in Engineering, ed. D. Johnson, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1991; R.F. Duska, op. cit.
15 M. Hajdin, Employee Loyalty: An Examination, „Journal of Business Ethics” 2005, vol. 59,
s. 259-280.
16 R.S. Pfeiffer, Owing Loyalty to One’s Employer, „Journal of Business Ethics” 1992, vol. 11,
s. 535-543.
17 G.D. Randels Jr., Loyalty, Corporations and Community, „Business Ethics Quarterly” 2001,
vol. 11, s. 27–39.
18 R.E. Ewin, Corporate Loyalty: Its Objects and Its Grounds, „Journal of Business Ethics”
1993, vol. 12, no. 5, s. 387-396.
19 J.M. Elegido, Does it Make Sense to be a Loyal Employee?, „Journal of Business Ethics” 2013,
vol. 116, no. 3, s. 495-511.
20 Zob. I. ģwiĈtek-Barylska, op. cit.
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w firmie z innymi pracownikami, zaangaİowanie w wykonywanĈ pracč,
zachowanie tajemnicy sãuİbowej, sygnalizowanie problemów pojawiajĈcych
sič w pracy, troska o klienta itd. LojalnoĤþ pracownika wobec firmy moİe
byþ równieİ odczuwana i praktykowana po ustaniu stosunku pracy. Z drugiej strony podtrzymywanie przez dãugi czas relacji pracowniczej nie zawsze dowodzi lojalnoĤci, gdyİ czasem wynika z osobistych kalkulacji.
Wymienione wyİej, a takİe inne wskazywane w literaturze wymiary lojalnoĤci w syntetyczny sposób ujmuje definicja zaproponowana przez Juana
Elegida. Autor ten rozumie lojalnoĤþ pracownika jako Ĥwiadome dziaãanie
w najlepszym interesie pracodawcy, nawet kosztem wãasnego interesu,
dziaãanie wykraczajĈce poza powinnoĤci wynikajĈce z prawa czy moralnoĤci21. W tym ujčciu lojalnoĤþ jest cnotĈ, której rozwijanie i praktykowanie
przyczynia sič do samorealizacji jednostki. LojalnoĤþ to nie sentyment, uczucie czy pasja, ale Ĥwiadomy wybór. Nie oznacza to, İe lojalnoĤþ jest zupeãnie
oderwana od emocji, poniewaİ w wielu przypadkach konstytuujĈca jĈ
przemyĤlana decyzja jest motywowana uczuciem przywiĈzania.
Adresatami lojalnoĤci pracownika mogĈ byþ konkretne osoby – liderzy,
przeãoİeni, koledzy, grupy osób – oddziaãy, zespoãy zadaniowe, a takİe
obiekty abstrakcyjne, takie jak misja firmy, zasady, wartoĤci. LojalnoĤþ wobec pracodawcy nie musi byþ ekskluzywna, czyli lojalnoĤþ wobec pewnego
podmiotu nie wyklucza lojalnoĤci wobec innych. Pracodawca rozumiany
jest szeroko, oprócz organizacji biznesowej moİe to byþ placówka naukowa,
urzĈd, placówka sãuİby zdrowia, organizacja pozarzĈdowa, KoĤcióã. To rozszerzenie jest dosyþ istotne, poniewaİ wiele argumentów przeciw pracowniczej lojalnoĤci ma swoje Įródão w sferze dziaãalnoĤci biznesowej, natomiast
okazujĈ sič one nietrafne w innych sferach.
LojalnoĤþ pracownika nie ma charakteru dychotomicznego, zmuszajĈcego do wyboru mičdzy peãnym oddaniem, którego wymagali Royce czy
Ladd, z jednej strony i niechčciĈ z drugiej. Stanowi ona raczej pewne kontinuum; lojalny pracownik nie musi poĤwičcaþ wszystkiego dla swojego pracodawcy, rezygnujĈc z niektórych korzyĤci wãasnych, moİe byþ lojalny
w pewnym stopniu. Nie musi byþ zatem tak, İe pracownik, który nie jest
lojalny w sensie caãkowitego poĤwičcenia sič dla firmy, jest nielojalny. Jak
zauwaİa Pfeiffer, ktoĤ moİe nienagannie wykonywaþ swoje obowiĈzki zawodowe i byþ cenionym pracownikiem, ale jednoczeĤnie poszukiwaþ lepszego zatrudnienia, co nie musi oznaczaþ, İe jest nielojalny.
________________
21

Zob. J.M. Elegido, op. cit.
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Elegido, podobnie jak inni autorzy22, traktuje lojalnoĤþ jako dziaãanie
w najlepszym interesie pracodawcy, ale zaznacza, İe nie jest to równoznaczne z zaspokajaniem wszystkich jego pragnieę. Warto zauwaİyþ, İe
w ten sposób pracownik zostaje jak gdyby wyposaİony w moc orzekania
o tym, co stanowi najlepszy interes pracodawcy, czyli lojalnoĤþ moİe pãynnie przechodziþ w paternalizm. Rozmyta kategoria najlepszego interesu
pracodawcy, wahajĈca sič od interesu krótkoterminowego do dãugoterminowego, od finansowego do pozafinansowego, stwarza moİliwoĤþ swobodnej interpretacji wielu dziaãaę jako lojalnych bĈdĮ nielojalnych.
Brak lojalnoĤci jest jednym z koronnych zarzutów stawianych pracownikom ujawniajĈcym nieetyczne lub nielegalne dziaãania swoich firm, czyli
whistleblowerom. Zdaniem przywoãywanego Ronalda Duski taki zarzut jest
nieuprawniony, poniewaİ wymaganie lojalnoĤci od pracowników nie ma
sensu. Autor ten reprezentuje radykalne stanowisko gãoszĈce, İe lojalnoĤþ
jest czymĤ obcym w biznesie. SwojĈ tezč Duska uzasadnia nastčpujĈco. Po
pierwsze, twierdzi on, iİ lojalnoĤþ cechuje tylko takie relacje, w których ktoĤ
poĤwičca swoje dobro na rzecz kogoĤ innego, nie oczekujĈc za to İadnej
nagrody, a przecieİ relacje w biznesie ze swojej natury nie sĈ bezinteresowne. Ludzie zakãadajĈ i prowadzĈ firmy nie po to, by sič wspieraþ czy realizowaþ jakieĤ szczytne cele, ale by zarabiaþ pieniĈdze. Metafora przyrównujĈca firmč do rodziny jest bãčdna, poniewaİ rodzina pomaga sãabszym
czãonkom, natomiast firma w trosce o swój finansowy wynik zwalnia maão
wydajnych pracowników. Po drugie, zwykle uwaİa sič, İe lojalnoĤþ wymaga wzajemnoĤci, tymczasem nie jest i nie powinien byþ czymĤ niezwykãym
brak wzajemnoĤci firmy wobec oddanych jej pracowników. ģlepa lojalnoĤþ
pracownika wobec organizacji, która nie jest i nie moİe byþ lojalna wobec
niego, gdyİ nie jest podmiotem moralnym, nie ma sensu. Po trzecie, lojalnoĤþ jest niezgodna z komercyjnym charakterem relacji pracownik – pracodawca, poniewaİ oba podmioty tej relacji dĈİĈ do maksymalizacji swojej
materialnej korzyĤci. Firma zatrudnia pracownika po to, by osiĈgaþ zysk,
pracownik podejmuje pracč po to, by otrzymywaþ pensjč. Poczuwanie sič
do lojalnoĤci wobec firmy jest równoznaczne z przypisaniem jej statusu osoby lub grupy urzeczywistniajĈcej wysokie wartoĤci. Zdaniem Duski jest to
bãčdne zaãoİenie, gdyİ firma nie jest osobĈ, ale instrumentem – i to szczególnym, gdyİ sãuİĈcym do osiĈgania zysków. Traktowanie firmy jako podmiotu moralnego zdolnego do podejmowania i ponoszenia odpowiedzial________________
22 Por. J.R. Boatright, Ethics and the Conduct of Business, Prentice Hall, Upper Saddle River
2003; R. Larmer, Whistleblowing and Employee Loyalty, „Journal of Business Ethics” 1992, vol. 11,
s. 125-128; J.A. Stieb, Clearing up the Egoist Difficulty with Loyalty, „Journal of Business Ethics”
2006, vol. 63, s. 75-87.
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noĤci oznacza postawienie jej wymagaę, których nie moİe ona speãniþ ze
wzglčdu na swój instrumentalny charakter. Dlatego niesãusznie czuje sič
zdradzony pracownik, który poĤwičcaã sič dla swojej firmy i zostaã z niej
zwolniony w ramach restrukturyzacji zatrudnienia. I wreszcie, lojalnoĤþ jest
niezgodna z przedmiotowym charakterem relacji pracownik – pracodawca,
która jest podtrzymywana i rozwijana nie dla niej samej, lecz dla jakichĤ
zewnčtrznych celów. Pracownik wiĈİe sič z organizacjĈ A po to, by wykonywaþ jakĈĤ pracč, za którĈ dostanie wynagrodzenie, ale jeİeli w organizacji
B znajdzie lepsze ku temu warunki, to moİe przejĤþ do organizacji B, gdyİ
nie wiĈİe sič z organizacjĈ dla niej samej. Podobnie organizacja zatrudnia
pracownika X po to, by realizowaã dla niej okreĤlone zadania, ale jeİeli pracownik Y bčdzie czyniã to lepiej, to zatrudni Y, gdyİ zatrudnia pracownika
nie dla niego samego, ale dla zadania, które ma on wykonaþ.
Stanowisko Duski ze wzglčdu na swĈ wyrazistoĤþ przypomina, zarówno
w treĤci, jak i w formie, Friedmana negacjč spoãecznej odpowiedzialnoĤci
biznesu i podobnie jak sãynna krytyka CSR, staão sič punktem odniesienia
do dalszej dyskusji nad sensem i ksztaãtem lojalnoĤci pracowniczej. Rozmaite punkty widzenia przedstawiane w tej dyskusji, odnoszĈce sič zarówno
do moİliwego rozumienia poszczególnych pojčþ, jak i zmieniajĈcych sič
warunków funkcjonowania organizacji, podwaİajĈ w istotny sposób argumenty Duski. Nie oznacza to jednak, İe udaão sič znaleĮþ jakiĤ uniwersalny
sens dla lojalnoĤci jako charakterystyki wãaĤciwej relacjom mičdzy pracownikiem i organizacjĈ. Jak zauwaİa Elegido23, uniemoİliwia to róİnorodnoĤþ
tych relacji wãaĤciwa wspóãczesnym stosunkom gospodarczym i spoãecznym. Maksymalnie zróİnicowany jest rodzaj wykonywanej pracy, poczĈwszy od czynnoĤci czysto manualnych i powtarzalnych do bardzo trudnych
zadaę, wymagajĈcych ogromnej wiedzy i wysoko specjalistycznych kwalifikacji. Organizacje zatrudniajĈce pracowników mogĈ byþ publiczne i prywatne, biznesowe i non-profit, duİe i maãe, mocno i sãabo sformalizowane
itd. Relacja mičdzy pracownikiem i organizacjĈ jest równieİ ksztaãtowana
przez kulturč, system prawny i sytuacjč gospodarczĈ danego kraju. KonsekwencjĈ tej róİnorodnoĤci jest niemoİnoĤþ uzasadniania ogólnych tez dotyczĈcych lojalnoĤci. Moİna jednak pokazaþ, jak twierdzi Elegido, İe w pewnych warunkach, w szczególnoĤci akceptowania przez pracownika celów
i wartoĤci realizowanych przez organizacjč, postawa lojalnoĤci stanowi dla
niego szansč osiĈgničcia poczucia speãnienia. JednoczeĤnie taka postawa
wiĈİe sič z ryzykiem bycia oszukanym i dlatego identyfikacja organizacji,
wobec których warto byþ lojalnym, stanowi wyzwanie dla pracowników.
________________
23

Zob. J.M. Elegido, op. cit.
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Elegido nie tylko stawia tezč o pozytywnym wpãywie lojalnoĤci pracownika na jego samorealizacjč, ale takİe podejmuje próbč konkretyzacji tej tezy, wskazujĈc na kilka przejawów tego wpãywu. Po pierwsze, lojalny pracownik ma wyİszĈ motywacjč bčdĈcĈ istotnym czynnikiem psychicznego
dobrostanu. Poziom motywacji zaleİy od stabilnoĤci emocjonalnej, a ta
z kolei powiĈzana jest z lojalnoĤciĈ. LojalnoĤþ oznacza takİe, İe pracownik
identyfikuje sič z celami swojego pracodawcy, a to wzmacnia chčþ do pracy
i sprawia, iİ praca nie jest traktowana czysto instrumentalnie. Po drugie,
lojalni pracownicy sĈ bardziej wiarygodni i dzički temu bardziej atrakcyjni
dla pracodawców niİ pracownicy nielojalni. Elegido podkreĤla, İe nie chodzi o to, by ksztaãtowaþ cnotč lojalnoĤci w celu podniesienia wãasnej atrakcyjnoĤci jako pracownika, ale by zakwestionowaþ przekonanie podzielane
szczególnie przez mãodych ludzi, iİ lojalnoĤþ jest barierĈ w osiĈganiu sukcesu zawodowego. Po trzecie, lojalni pracownicy przyczyniajĈ sič do powodzenia organizacji, a tym samym powičkszajĈ szanse na wãasny sukces. Organizacja zatrudniajĈca lojalnych pracowników moİe na nich delegowaþ
swoje prawa i upowaİnienia, nie obawiajĈc sič, İe zostanĈ one naduİyte dla
partykularnych celów. Taka delegacja ma szczególne znaczenie w szybko
zmieniajĈcym sič otoczeniu, w którym sukces zaleİy od natychmiastowej
reakcji pracownika majĈcego bezpoĤredni kontakt ze zmianĈ. Lojalni pracownicy mogĈ byþ wyposaİeni w informacje poufne, których nie ujawniĈ,
lecz w stosownym momencie wykorzystajĈ dla dobra firmy, mogĈ takİe
przysãuİyþ sič jej jako depozytariusze pamičci instytucjonalnej. Lojalny pracownik jest wartoĤciowy dla firmy, ale zespóã takich pracowników daje firmie przewagč konkurencyjnĈ na rynku. Po czwarte, lojalni pracownicy
uãatwiajĈ rozwój nowym organizacjom i przetrwanie istniejĈcym, kreujĈc
i zachowujĈc kapitaã spoãeczny, poniewaİ chroniĈ wartoĤciowe spoãeczne
instytucje. Tym samym kreujĈ szerokie otoczenie, przyjazne dla ich funkcjonowania i rozwoju. Po piĈte, lojalnoĤþ wobec pracodawcy poprawia relacje
pracownika z innymi podmiotami. Sfera zawodowa jest jednĈ z waİniejszych sfer İycia czãowieka, toteİ praktykowanie w niej cnoty lojalnoĤci
sprawia, İe staje sič ona trwaãĈ dyspozycjĈ jednostki sprzyjajĈcĈ lepszemu
jej funkcjonowaniu w rodzinie, maãİeęstwie, przyjaĮni. Po szóste, lojalnoĤþ
pracownika moİe wzbogaciþ go przez rozszerzenie jego obszarów zainteresowaę i Ĥwiata wartoĤci. Identyfikacja pracownika z firmĈ sprawia, iİ postrzega on jej sukcesy i poraİki jak swoje wãasne, przez co powičksza zakres
spraw, które uwaİa za istotne w swoim İyciu. Po siódme, lojalnoĤþ pracownika w jakimĤ sensie integruje jego İycie, gdyİ redukuje jego podziaã na
odrčbne sfery, co jest charakterystyczne dla wspóãczesnoĤci. W stopniu,
w jakim nasze dziaãania zmierzajĈ ku róİnym, niepowiĈzanym celom, nasze
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İycie nie tworzy koherentnej historii i nie moİe byþ zrozumiane. Jeİeli jednak sukcesy organizacji, dla której pracujemy, sĈ naszymi sukcesami, ta
czčĤþ zaangaİowania i czasu, którĈ poĤwičciliĤmy na pracč, zostaje wãĈczona do historii naszego İycia. Po ósme, lojalni pracownicy przyczyniajĈ sič do
przeksztaãcenia organizacji w realnĈ wspólnotč dajĈcĈ poczucie przynaleİnoĤci swoim czãonkom, udzielajĈcĈ im wsparcia emocjonalnego i pomocy
w praktycznych trudnoĤciach. Taka wspólnota wzmacnia jakoĤþ spoãecznych interakcji oraz relacji interpersonalnych i moİliwoĤþ przynaleİenia do
niej jest szczególnie waİna w dzisiejszych czasach, kiedy sãabnĈ tradycyjne
wspólnoty. OstatniĈ, chociaİ nie najmniej waİnĈ, pozytywnĈ charakterystykĈ
lojalnoĤci pracowniczej jest jej inherentna wartoĤþ. Zaangaİowanie przez
dãuİszy czas na rzecz pracodawcy, którego wartoĤci sič ceni, wkãadanie wysiãku i angaİowanie twórczego potencjaãu dla realizacji celów, które uwaİa sič
za waİne, jest cenne samo w sobie, nawet jeİeli cele nie zostanĈ osiĈgničte.
PodkreĤlajĈc, İe lojalnoĤþ ma w jego koncepcji charakter relatywny, Elegido odnosi sič do poglĈdów kwestionujĈcych sãusznoĤþ wszelkiej lojalnoĤci
wobec pracodawcy. Jeden z nich utrzymuje, İe czãowiek nie musi poszukiwaþ obiektu lojalnoĤci w pracy, gdyİ poza niĈ istniejĈ sfery, z którymi moİe
sič identyfikowaþ, takie jak jego profesja czy spoãecznoĤþ, i tam wartoĤþ lojalnoĤci moİe byþ peãniej realizowana. Nie negujĈc tych moİliwoĤci, Elegido
utrzymuje, iİ bãčdem jest zapoznanie cnoty lojalnoĤci wobec pracodawcy,
gdy okolicznoĤci temu sprzyjajĈ, poniewaİ praca wypeãnia istotnĈ czčĤþ
İycia czãowieka. Innym argumentem przeciw lojalnoĤci jest to, İe czyni ona
pracownika sãabszym w jego relacjach z pracodawcĈ, poniewaİ skãania do
poĤwičcenia wãasnego interesu na rzecz organizacji. Jednak relatywna koncepcja lojalnoĤci nie polega na bezwarunkowym poĤwičcaniu sič, niezaleİnie od okolicznoĤci, ale na takiej rezygnacji z pewnych, na ogóã doraĮnych,
korzyĤci, dzički której pracownik zyska w sferze wartoĤci w postaci zwičkszonej motywacji do pracy, mocniejszego charakteru i bardziej integralnego
ĤwiatopoglĈdu. ReplikĈ na wspominany wyİej argument Duski o komercyjnym charakterze relacji mičdzy pracownikiem i organizacjĈ wykluczajĈcym
wzglčdy pozamaterialne jest coraz powszechniej podzielany poglĈd, iİ zysk
nie jest jedynym celem biznesu, przejawiajĈcym sič w róİnych instrumentach spoãecznej odpowiedzialnoĤci biznesu. Z kolei nieãatwy do zakwestionowania wydaje sič poglĈd Hajdina24, gãoszĈcy, İe lojalnoĤþ pracowników
jest trudna do kultywowania w spóãkach publicznych, które mogĈ byþ poddane zasadniczym reorganizacjom na skutek wrogiego przejčcia lub zmian
w zarzĈdzie. Zadania wykonywane przez lata przez tysiĈce ludzi mogĈ
________________
24

M. Hajdin, op. cit., s. 259-280.
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zostaþ odwoãane lub zmienione w bardzo krótkim czasie, a korporacja jest
jedynie formĈ uksztaãtowanĈ przez prawne uregulowania, do której moİe
zostaþ wãoİona dowolna zawartoĤþ. W takich przypadkach czujnoĤþ pracowników chcĈcych kultywowaþ cnotč lojalnoĤci powinna byþ wyjĈtkowo
wyostrzona. Przeciw lojalnoĤci wysuwa sič równieİ zarzut osãabiania krytycyzmu wobec przeãoİonych. Bezwzglčdna lojalnoĤþ wobec pracodawcy moİe sprawiþ, İe pracownik sprzeniewierza sič wãasnym wartoĤciom i przekonaniom, a nawet moİe prowadziþ do tolerowania lub wspóãuczestnictwa
w dziaãaniach nielegalnych czy nieetycznych. Jednak taki zarzut moİna postawiþ wobec kaİdej formy lojalnoĤci czy poĤwičcenia – nie tylko wobec
pracodawcy – i jego uznanie oznaczaãoby caãkowitĈ deprecjacjč tej wartoĤci
w İyciu spoãecznym.

3. WZÓR LOJALNEGO PRACOWNIKA
Refleksja na temat lojalnoĤci wobec organizacji jest obecna nie tylko
w pracach filozofów i etyków biznesu, ale takİe w dyskusjach menedİerów
i przedsičbiorców. Praktycy biznesu przyjmujĈ intuicyjne rozumienie tego
pojčcia i koncentrujĈ sič na okreĤleniu wzoru lojalnego pracownika bazujĈcego na obserwacji konkretnych zachowaę. Dharmesh Shah25, zaãoİyciel
i jeden z prezesów HubSpot, wielkiej firmy marketingowej ĤwiadczĈcej
usãugi dla 10 tys. firm z pičþdziesičciu czterech krajów, opierajĈc sič na wieloletnim doĤwiadczeniu w zarzĈdzaniu setkami pracowników, zaproponowaã taki oto wzór. Tworzy go siedem standardów zachowaę orzekajĈcych,
İe lojalni pracownicy:
1. PrzedkãadajĈ dãugofalowe cele organizacji nad doraĮne korzyĤci (dziaãajĈ perspektywicznie)
Czčsto sĈdzi sič, İe lojalnoĤþ polega na posãuszeęstwie. Pewien rodzaj
posãuszeęstwa bywa bezmyĤlny i niepodajĈcy w wĈtpliwoĤþ İadnych poleceę, takİe gdy sičgajĈ one szarej strefy, a nawet gdy naruszajĈ zasady etyki
lub prawa. Lojalny pracownik nie ogranicza sič do Ĥcisãego wykonywania
poleceę, ale stara sič dziaãaþ w dãugofalowym interesie organizacji. Chociaİ
na krótkĈ metč moİe wydawaþ sič nielojalny, w dalszej perspektywie okazuje sič, iİ przejawia on wyİszy poziom lojalnoĤci, poniewaİ powstrzymujĈc firmč od uzyskania doraĮnych korzyĤci, chroni jĈ przed przyszãymi wielkimi stratami.
________________
25 D. Shah, 7 Qualities of a Truly Loyal Employee, http://www.linkedin.com/today/post/
article/20130723160110-658789-7-qualities-of-a-truly-loyal-employee [dostčp: 15.01.2014].
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2. InicjujĈ dyskusjč, gdy inni tego nie czyniĈ
Wielu pracowników obawia sič przedstawiaþ swoje opinie lub odczucia
w obecnoĤci innych, niektórzy nie czyniĈ tego nawet prywatnie. Lojalni pracownicy przejawiajĈ wraİliwoĤþ na problemy ludzi wokóã siebie i pytajĈ lub
interweniujĈ, gdy inni tego nie czyniĈ. WiedzĈ, İe warunkiem powodzenia
firmy jest, by kierownictwo wiedziaão, co myĤlĈ pracownicy, i by pracownicy wiedzieli, co myĤli kierownictwo. Pewien pracownik w czasie zebrania
zadaã pytanie dotyczĈce nowej inicjatywy. On sam znaã te plany doskonale,
poniewaİ uczestniczyã w ich przygotowaniu, ale wiedziaã, İe wiele osób nie
zainteresuje sič nimi, dopóki nie bčdzie to ich bezpoĤrednio dotyczyão,
i uznaã, iİ powinni poznaþ plany i opinie kierownictwa.
3. DoceniajĈ innych pracowników
Lojalni pracownicy przejawiajĈ troskč o firmč, klientów, wypeãnianie
misji, majĈ poczucie, İe pracujĈ nie tylko dla siebie. Dlatego doceniajĈ wysiãek i dokonania innych pracowników przyczyniajĈcych sič do realizacji misji
firmy. Pracownicy, którzy doceniajĈ innych, szczególnie wtedy, gdy nie muszĈ tego robiþ, nie tylko przejawiajĈ duİe interpersonalne umiejčtnoĤci, ale
przyczyniajĈ sič do powodzenia firmy.
4. PrzedstawiajĈ wãasne zdanie i odmienne opinie wewnĈtrz organizacji
Kaİda dobra firma inicjuje debatč i umoİliwia wyraİenie róİnych opinii.
Kaİdy dobry przywódca skãania pracowników do zadawania pytaę, dyskutowania, kwestionowania jego pomysãów. Waİenie pozytywnych i negatywnych stron poszczególnych decyzji, dopuszczanie konfliktowych opinii,
wysãuchiwanie advocati diaboli jest stymulujĈce i prowadzi do lepszych rozwiĈzaę. Lojalni pracownicy ujawniajĈ wãasne opinie, nawet jeİeli nie sĈ one
po myĤli kierownictwa, poniewaİ zaleİy im na dobru firmy. Czasem teİ
zajmujĈ stanowisko niezgodne ze stanowiskiem kierownictwa.
5. PopierajĈ stanowisko firmy w debacie publicznej
Po podjčciu decyzji przez firmč lojalni pracownicy akceptujĈ jĈ na forum
publicznym, nawet jeİeli prywatnie sič z niĈ nie zgadzajĈ. Nie traktujĈ jej
z przymruİeniem oka, popierajĈ jĈ, jakby to byão ich wãasne rozwiĈzanie,
poniewaİ dla lojalnego pracownika kaİde oficjalne stanowisko firmy staje
sič jego wãasnym. Niektórzy pracownicy niegodzĈcy sič z decyzjami firmy
biernie lub czynnie starajĈ sič wykazaþ, İe decyzje te sĈ bãčdne. Natomiast
prawdziwie lojalny pracownik, pomimo osobistych zastrzeİeę, czyni
wszystko, by wdroİenie tych decyzji przyniosão jak najlepszy rezultat.
6. StarajĈ sič przekazaþ to, co przeãoİeni naprawdč powinni usãyszeþ
Prawdziwie lojalny pracownik zdaje sobie sprawč, İe kierownictwo powinno poznaþ prawdč o tym, co sič dzieje w firmie, np. İe jakaĤ inicjatywa
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nie jest wãaĤciwie wdraİana, popeãnione zostaãy bãčdy. Ta prawda moİe nie
byþ mile przyjmowana, ale w ostatecznym rachunku ona wãaĤnie jest decydujĈca dla powodzenia firmy, jej pracowników, klientów. Warto jednoczeĤnie podkreĤliþ, İe im wičkszy dystans w hierarchii sãuİbowej, tym mniejsze
prawdopodobieęstwo, iİ pracownik bčdzie skãonny takĈ prawdč wyraziþ
wprost wobec przeãoİonego. Dlatego czasem wyraİa jĈ poĤrednio, np. przez
milczenie, i mĈdry szef powinien umieþ takie znaki odczytaþ.
7. OdchodzĈ, uprzedzajĈc i pomagajĈc znaleĮþ nastčpcč
Prawdziwie lojalny pracownik jest zawsze niezwykle cenny. Czčsto sĈ to
najlepsi pracownicy, toteİ ostatniĈ rzeczĈ, jakiej chciaãaby firma, jest ich
odejĤcie. Jednak niekiedy zdarza sič, İe chcĈ oni zmieniþ styl İycia, zaãoİyþ
wãasnĈ firmč lub gdzie indziej widzĈ szansč na swój rozwój. Kiedy ten czas
nadchodzi, lojalny pracownik uprzedza i pomaga znaleĮþ kogoĤ odpowiedniego na swoje miejsce.
Przedstawiony wyİej przeglĈd poglĈdów na temat lojalnoĤci pracowników wskazuje, İe jest to znaczĈca wartoĤþ we wspóãczesnej gospodarce
i İyciu spoãecznym, chociaİ rozumienie samego pojčcia lojalnoĤci i sposobów
jej urzeczywistnienia jest zróİnicowane zarówno w teorii, jak i w praktyce.
Z jednej strony uwaİa sič, İe lojalni pracownicy sĈ najcenniejszym zasobem
organizacji, Įródãem jej przewagi konkurencyjnej na rynku, najwaİniejszym
czynnikiem przeciwdziaãajĈcym kryzysom i wsparciem w sytuacji ich pojawienia sič. Z drugiej strony lojalnoĤþ sprowadzona do bezwzglčdnego posãuszeęstwa moİe prowadziþ do wypaczonego jej rozumienia, co znajduje odzwierciedlenie w przytaczanym przez Kleiniga powiedzeniu: „Kiedy
organizacja oczekuje od pracownika wãaĤciwego postčpowania, odwoãuje sič
do jego uczciwoĤci, kiedy chce, by zrobiã coĤ zãego, İĈda od niego lojalnoĤci”26.
Nie istnieje jednoznaczna odpowiedĮ na pytanie o sens bycia lojalnym
pracownikiem, poniewaİ zaleİy ona zarówno od rozumienia pojčcia lojalnoĤci, jak i okolicznoĤci funkcjonowania organizacji i jej specyfiki. JednoczeĤnie powyİsze analizy wskazujĈ, İe kreowanie i podtrzymywanie lojalnoĤci
mičdzy pracownikiem i organizacjĈ stanowi szansč powodzenia dla obu
stron tej relacji. Argumenty pokazujĈce, İe pod pewnymi warunkami lojalnoĤþ pracownika ma pozytywny wpãyw na jego samorealizacjč, oraz
przekonanie wielu praktyków biznesu, iİ trwaãoĤþ wičzi moİe byþ istotnym Įródãem sukcesu ekonomicznego, otwierajĈ szerokie pole do badaę
nad lojalnoĤciĈ. RozbieİnoĤþ ogólnych tez dotyczĈcych lojalnoĤci sugeruje
koncentracjč na okreĤlonych typach lojalnoĤci warunkowanych przez szczególne okolicznoĤci.
________________
26

J. Kleinig, op. cit.
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