
OCENIAĆ: 
ZNACZENIE ETYCZNYCH 
ZASAD SPOŁECZNYCH 

Zajmowanie się złożonym kontekstem biznesu opisanym w poprzedniej części wymaga od liderów 
osądów mądrych oraz osadzonych w rzeczywistości i opartych na prawdzie. Umiejętność 
dokonywania takich przemyślanych ocen musi jednak być zakorzeniona w moralnej i duchowej 
kulturze, z jakiej wywodzą się liderzy biznesu, a mianowicie w ich rodzinie, religii, placówkach 
edukacyjnych i większych społecznościach, do których należą. Dla chrześcijańskiego lidera biznesu, 
w sercu tej kultury leży Ewangelia Jezusa Chrystusa. 

Ewangelia jest przekazem miłości, której nie znajdzie się w teorii czy etyce, ale głównie w relacji 
z Chrystusem16. Jest to taka relacja, takie powołanie do miłości, które – jeżeli na to pozwolimy – 
pobudzi i umocni życie każdego chrześcijanina. Ma ona etyczne i religijne konsekwencje dla 
wszystkich chrześcijan, a szczególnie dla liderów biznesu. Konsekwencje te określone są za pomocą 
tego, co Kościół nazywa swoją tradycją społeczną, żywym dialogiem między wiarą, rozsądkiem 
i działaniem. Owa tradycja wyrosła z wzajemnie uzupełniającej się relacji między autorytatywnymi 
nauczycielami (katolicka nauka społeczna), wnikliwymi naukowcami (katolicka myśl społeczna) 
oraz wiernymi skutecznymi w działaniu i kierującymi się zasadami (katolicka praktyka społeczna). 
Jak każda inna tradycja, jest ona wciąż rozwijana, oczyszczana oraz przystosowywana, ponieważ 
chrześcijanie, a wśród nich liderzy biznesu, dążą do roztropności i doskonałości w swoim życiu 
zawodowym. 

Dla biznesu ważnym elementem tej tradycji jest wyartykułowanie etycznych zasad społecznych 
zarówno na poziomie fundamentalnym, jak i praktycznym, a także wizja biznesu jako społeczności 
osób. Wszystkie te czynniki dają wskazówki dla prawdziwej doskonałości, ponieważ oparte są na 
tym, kim jest człowiek i jak może prosperować w biznesie oraz w szerszej społeczności i na świecie. 

I. FUNDAMENTALNE ZASADY ETYCZNE W BIZNESIE: 
LUDZKA GODNOŚĆ I DOBRO WSPÓLNE 

Ludzka godność. U samego podłoża tradycji społecznej Kościoła leży przekonanie, że każda 
osoba, bez względu na wiek, stan czy zdolności, jest obrazem Boga i dlatego dana jej jest godność 
i wartość, której nie da się zredukować. Każda osoba jest wartością sama w sobie, nigdy zaś 
narzędziem ocenianym według swojej przydatności – jest kimś, a nie czymś17. Godność tę posiada 
się z samego faktu bycia człowiekiem. Nigdy nie jest ona osiągnięciem ani darem od jakichkolwiek 
władz ludzkich; nie można jej także utracić, pozbawić czy też prawnie odebrać. Tak więc każdy 
człowiek, bez względu na cechy osobiste i okoliczności, może korzystać z godności danej nam przez 
Boga. 

../Text/content10.html#footnote-667-16
../Text/content10.html#footnote-667-17


Dzięki ludzkiej godności każdy człowiek ma prawo, a wręcz obowiązek podążać za swoim 
powołaniem i dążyć do osobistego spełnienia w relacji z innymi ludźmi. To z kolei pociąga za sobą 
fakt, że każdy z nas ma obowiązek unikania zachowań, które przeszkadzają w rozwoju innych osób, 
a także obowiązek – w miarę możliwości – pomagania innym w rozwoju, „wszyscy bowiem 
jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”18. 

Mówiąc dokładniej, ludzie pokazują, że niosą obraz Chrystusa w swoich zdolnościach do 
rozumowania i wolnego wyboru, jak również w swojej gotowości do dzielenia życia z innymi 
(naturze społecznej). Rozwój człowieka wymaga zatem zawsze słusznego rozumowania i wolnego 
wyboru w zgodzie z rozsądkiem i życiem w społeczeństwie. Jedynie w społeczności, a konkretnie 
w jedności z innymi ludźmi, dana osoba może prawdziwie rozwinąć swe zdolności oraz umocnić się 
w cnotach i świętości. 

Istotnie, ponieważ każdy człowiek ma transcendentne przeznaczenie do życia w wieczności razem 
z Bogiem, ziemski rozwój nigdy nie będzie zakończony, co nie oznacza, że jest on nieważny. 
Przeciwnie, rozwój ziemski jest ważnym elementem dobrego ludzkiego życia. Brak środków 
materialnych, podobnie jak ich nadmiar, często wręcz przeszkadza w dążeniu do cnót i świętości 
lub odciągają od takiego dążenia. 

Dobro wspólne. Społeczna natura ludzi, odzwierciedlając jedność Trójcy Świętej, wskazuje na 
kolejną fundamentalną zasadę – znaczenie wspólnego dobra. II Sobór Watykański zdefiniował 
dobro wspólne jako „sumę tych warunków życia społecznego, które pozwalają bądź grupom, bądź 
poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość”19. Dobro 
wspólne rozwija się między ludźmi, ilekroć działają razem, z determinacją, aby osiągnąć wspólny 
cel. Tak więc budowanie przyjaźni, rodziny czy przedsiębiorstwa tworzy wspólne dobro dzielone 
przez przyjaciół, członków rodziny i wszystkie osoby zaangażowane w dane przedsiębiorstwo. 
Dobro wspólne jest możliwe, ponieważ jesteśmy istotami ukierunkowanymi na relacje 
międzyludzkie, nie mamy wyłącznie swoich osobistych celów i nie rozwijamy się wyłącznie 
samodzielnie. Bierzemy także udział we wspólnych inicjatywach wytwarzających wspólne dobra, 
z których korzystają wszyscy ich uczestnicy. Dobro wspólne rozumiane całościowo obejmuje 
wszystkie dobra niezbędne do tego, by każdy człowiek, razem i z osobna, mógł się rozwijać. 

Przedsiębiorstwa tworzą wiele istotnych warunków, które przyczyniają się do wspólnego dobra 
w szerszym społeczeństwie. Ich produkty i usługi, miejsca pracy, które zapewniają, oraz 
gospodarcza i społeczna nadwyżka, którą udostępniają społeczeństwu, mają zasadnicze znaczenie 
dla dobrego życia narodu i ludzkości jako takiej. Państwa, które nie mają wystarczającej aktywności 
biznesowej, często tracą swoich najlepszych specjalistów na rzecz innych krajów, ponieważ ci nie 
widzą przyszłości dla siebie i swoich rodzin w sytuacji, w jakiej się znajdują. Niektóre społeczeństwa 
nie wytwarzają wystarczająco dużo dóbr wspólnych i publicznych dla zapewnienia godnego życia. 
Dlatego też przedsiębiorstwa są niezbędne dla dobra wspólnego w każdym społeczeństwie i dla 
ogólnego ładu światowego. Najlepiej przyczyniają się one do tego wówczas, gdy mogą działać 
w sposób nakierowany na godność każdego człowieka jako istoty inteligentnej, wolnej i społecznie 
aktywnej. 
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