
Komunikaty 93

„Edukacja a zarządzanie. Podręcznik akademicki” (Wyższa Szkoła Humanistyczna im. 
A. Gieysztora, Pułtusk 2004). Stypendysta Indiana University (USA). W latach 90. 
uczestniczył w realizacji projektów dla wielu firm i instytucji w charakterze konsultanta 
i trenera. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół etycznych aspektów 
przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi.

Jerzy Donarski, Jan Bałamut
Etyczność pracy w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi

Celem artykułu jest zachęcenie menedżerów i aktywu pracowników do mierze-
nia etyczności pracy oraz, o ile jest niższa od 60%, do projektowania, dosko-
nalenia i oceniania efektów. Metoda i narzędzia menedżerskie do zarządzania 
przez etyczność są zawarte w projekcie normy etyczności pracy EK10001.

Słowa kluczowe: etyczność pracy (work ethicality), zasady etycznej pracy (principles of ethical 
work), społecznie odpowiedzialne zarządzanie (socially Responsible management), projekt 
etyczności pracy EK1000 (Work Ethicality Standard EC1000)

Wyniki badań

W latach 2006-2008 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, na podstawie umowy zawar-
tej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zrealizowała, ze środków na naukę, 
projekt badawczy rozwojowy R11 004 01 pt. „Kwantyfikacja wpływu etyczności pra-
cy załóg firm na konkurencyjną produktywność, korzyści społeczne i tworzenie miejsc 
pracy w warunkach integracji i globalizacji. Projekt normy etyczności EK1000 dla firm 
w Polsce i Europie”.

Celem projektu było: zbadanie możliwości uzyskiwania efektów europejskiej konku-
rencyjności firm w Polsce, większych korzyści społecznych (social gains) dla interesariuszy 
firmy (stakeholders – interesariusze wewnętrzni, kierownictwo, pracownicy; zewnętrzni 
– akcjonariusze, klienci, dostawcy, organizacje pozarządowe, rządowe, instytucje finan-
sowe, związki zawodowe) i tworzenia miejsc pracy w ich środowiskach, poprzez zasto-
sowanie w praktyce, w strategii firmy, metod i narzędzi podnoszenia etyczności pracy 
załogi firm. Celem bezpośrednim była identyfikacja stanu etyczności i konkurencyjności, 
produktywności, korzyści społecznych dla badanych firm.

1 Projekt normy etyczności pracy EK1000, opublikowany został w maju 2009 r. w internecie 
[http://www.janski.edu.pl/Uczelnia,ek_1000.html].
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Głównym zadaniem było empiryczne przebadanie metody i narzędzi z punktu wi-
dzenia możliwości przyszłego wykorzystania przez menedżerów firm dla osiągania efek-
tów: konkurencyjnej produktywności, korzyści społecznych i tworzenia miejsc pracy 
w warunkach integracji i globalizacji. Zadaniem pośrednim było zaproponowanie pro-
jektu normy etyczności, nazwanej EK1000, dla firm w Polsce i Europie.

Najistotniejszym elementem metody jest dobór właściwych zasad etycznej pracy, 
czyli „modelowego zestawu zasad etycznej pracy”. Ma on być nie tylko wzorcem do 
mierzenia etyczności, ale również właściwym zestawem do wzbudzenia refleksji etycz-
nej. Powinien służyć zarówno decydentom, jak i każdemu pracownikowi (załodze firmy) 
do osiągania wysokich efektów gospodarczych i społecznych przez stosowanie możliwie 
wszystkich zasad. Zasady te wybrane zostały z trzech źródeł:

nauczanie społeczne zawarte w społecznych encyklikach, głównie „Centesimus  �
 annus” [Jan Paweł II, 2000];

wyniki europejskiej debaty o partnerstwie dla nowej organizacji pracy – „Partnership  �
for a new organization of work” [Komisja Europejska, 1998];

memorandum o produktywności, jakości życia w pracy i zatrudnieniu – „Productivi- �
ty, Innovation, Quality of Working Life and Employment” [EANPC, 1999].

Przyjęto 207 zasad etycznej pracy. Zostały one podzielone na 28 pól problemowych 
w pięciu obszarach decyzyjnych: misja firmy, produkt/usługi, technologia, polityka ka-
drowa, polityka rozwoju i finansów. Układ obszarów decyzyjnych odpowiada uniwersal-
nej strukturze zarządzania, która może mieć swój odpowiednik w firmach produkcyj-
nych, usługowych oraz w instytucjach nieprodukcyjnych.

Tablica 1. Struktura zestawu zasad etycznej pracy

Obszar decyzyjny Liczba 
pól 
proble
mowych

Liczba 
zasad 
etycznej 
pracy

W tym z poszczególnych źródeł:
Ency-
kliki

Idee  
encykliki

Partner-
stwo

Memo-
randum

Do-
świad- 
czenie

Misja firmy  4  34 24  8  1  1
Produkt/usługi  5  26  4  4  3 12 3
Technologia  7  17  3  1  5  8
Polityka kadrowa  6  86 20 23 19 13 11
Polityka rozwoju 
i finansów

 6  44  2  7  3  7 25

Razem 28 207 53 43 31 41 39

Źródło: sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań stosowanych i prac rozwojowych (Za-
łącznik nr 2 do raportu końcowego projektu badawczego rozwojowego R11 004 01) Warszawa, 
2008 r.
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Badanie przeprowadzono w 104 firmach, z udziałem ponad 150 decydentów oraz 
1930 respondentów – pracowników. Projekt realizowany był przez zespół w składzie 
prof. dr hab. Mieczysław Kabaj, prof. dr hab. Leszek Korporowicz, dr inż. Jerzy Donar-
ski – kierownik projektu, ks. dr Krzysztof Kietliński, dr Jerzy Szczupaczyński, mgr inż. 
Jan Bałamut – sekretarz zespołu.

Uzyskane parametry badawcze (wybrane)

Etyczność pracy (e) �  to stopień zgodności z zestawem zasad etycznej pracy. To ana-
logia do definicji jakości: jakość to stopień zgodności ze standardem jakości. Etyczność 
mierzymy stosunkiem sumy liczby odpowiedzi „tak” do sumy wszystkich odpowiedzi, 
przyjętej za 100%. Badania pokazały, że parametr etyczności pracy załogi firmy (e) za-
wiera się pomiędzy (e) = 18% a (e) = 81%. Wskazuje to na zróżnicowanie etyczności 
pracy w badanych firmach.

Etyczność pracy ważona �  (E) – poziom etyczności. Menedżerowie określają wagi 
dla poszczególnych zasad, które uwzględniają uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 
firmy. Etyczność ważona (E) obliczana jest jako iloczyn wagi i etyczności pracy, (E) = 
Waga x (e). Parametr ten wyraża harmonię wagi i etyczności wtedy, gdy wysokiej wadze 
określonej przez decydenta, wszyscy pracownicy stwierdzają, że zasada ta jest w pełni 
stosowana. Dysharmonia jest odwrotnością i wskazuje na potrzebę działań proetycznych 
-DPE. Firma z najniższym (E) uzyskała 260 punktów, natomiast z najwyższym (E) – 880 
punktów z 1000 możliwych. Idealna harmonia i teoretyczna to (E = 1000 punktów). 
Z tego wynika norma etyczności EK1000, gdzie EK oznacza etyczną konkurencyjność.

Wykres 1. Poziom etyczności (E) na tle etyczności (e)

Źródło: badania własne
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Poniżej podajemy wyniki badań szczegółowych dla wybranych zasad etycznej pracy 
z obszaru decyzyjnego: polityka kadrowa i misja, które są w szczególnym zainteresowa-
niu menedżerów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Obszary te obejmują od-
powiednio 86 i 34 zasady. Prezentujemy wybrane zasady o etyczności pracy (e) powyżej 
85% z grupy firm z wysokim (e).

Tablica 2. Wybrane 16 zasad z wysoką etycznością (e) = powyżej 85% z obszaru 
polityka kadrowa

Zasada etycznej pracy

16%  
badanych firm  
z niskim (e)

16%  
badanych firm 
z wysokim (e)

4.3 Kierownictwo uznaje potrzebę „nieustannego zdobywa-
nia nowych kwalifikacji i przystosowywania się do zmian” 
przez załogę.

49% 88%

4.8 Przestrzegane i stwarzane są w firmie warunki umożli-
wiające bezpieczną pracę.

65% 90%

4.17 Mam świadomość, że „ubodzy cierpią dziś nie tylko 
z powodu braku dóbr materialnych, ale także braku wiedzy 
i umiejętności”.

66% 86%

4.19 Jestem świadomy, że wzrost produktywności jest wa-
runkiem wzrostu płac w naszej firmie.

48% 86%

4.20 Największy wpływ na efektywność mojej pracy mają:  
b) pochwały i wyrazy uznania ze strony przełożonych.

54% 85%

4.28 Kierownictwo firmy przywiązuje znaczenie do „tak ważnych cnót”, jak:
a) „rzetelność”, 51% 91%
b) „pracowitość”. 45% 92%
4.30 Jestem zadowolony/a z warunków pracy w firmie 
w obszarze:  
c) kontaktów z przełożonymi, (d.4.30d).

43% 88%

4.39 W firmie przywiązuje się znaczenie do pracy wykony-
wanej rzetelnie, wytrwale, uczciwie.

42% 88%

4.40 Pielęgnowane są w firmie walory, takie jak:
a) fachowość, 47% 91%
b) pilność, 50% 91%
c) pracowitość, 51% 95%
d) inicjatywa, 38% 89%
e) pomysłowość, 38% 85%
f) przedsiębiorczość, 36% 86%
g) odpowiedzialność. 51% 87%

Źródło: raport z wyników badań, dokumentacja projektu R11 004 01
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Tablica 3. Wybrane zasady z wysoką etycznością (e) powyżej 85% z obszaru misja

Zasada etycznej pracy

16%  
badanych firm 
z niskim (e)

16%  
badanych firm 
z wysokim (e)

1.10 Moje potrzeby „duchowe” są uwzględniane w zadowalającym stopniu, w tym:
b) twórczego zaangażowania 49 % 88 %
c) ciągłego uczenia się 55 % 85 %
d) wolności osobistej i szanowania godności 51 % 87 %

Źródło: raport z wyników badań, dokumentacja projektu R11 004 01

Krótka analiza wskazuje na duże zróżnicowanie stosowania zasad etycznych pracy 
pomiędzy grupą firm z wysoką i niską etycznością pracy. To zróżnicowanie jest czasami 
ponad dwukrotne (np. poz. 4.39, 4.40 d, e, f). Świadczy to o braku możliwości rozwo-
jowych firm, które charakteryzują się niską etycznością pracy. Jeżeli nie jest doceniana 
inicjatywa, pomysłowość pracowników i ich przedsiębiorczość, nie można wprowadzać 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie technicznym, organizacyjnym lub marketingowym. 
Jeżeli w firmie nie przywiązuje się uwagi do pracy wykonywanej rzetelnie, wytrwale, 
uczciwie, to nie można liczyć na utrzymanie się na wymagającym rynku.

Główną rolę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi spełnia główny decydent 
firmy (prezes, dyrektor). Od jego postawy etycznej uzależniona jest prowadzona polityka 
personalna. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem metody macierzy 9 pól relacji: 
„decydenci – interesariusze”, stworzonej przez prof. Tadeusza Pietrzkiewicza, potwier-
dziły, że w firmach z wysoką średnią etyczności pracy, prawie dwukrotnie wyższe są efek-
ty społeczne z postawy „bezinteresownej +ofiarnej” aniżeli z postawy „interesownej”.

Efektem zrealizowanych badań i analizy uzyskanych wyników jest „Projekt normy 
etyczności pracy EK1000”.

Projekt normy etyczności pracy EK1000 dla firm w Polsce i Europie

Cel nadrzędny: norma etyczności pracy EK1000 ma przyczynić się do zrównoważone-
go rozwoju [Sustainable Development], który uwzględnia duchowe i materialne potrzeby 
człowieka i szanuje jego podstawowe prawa.

Cel praktyczny: ma pomóc decydentom i pozostałym interesariuszom wewnętrznym 
firm, czyli załodze firmy, w osiąganiu konkurencyjnej produktywności i wysokiego pozio-
mu korzyści społecznych dla interesariuszy.
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Cel społeczny: ma być podstawą dla wszystkich organizacji do niesienia wsparcia 
załogom firm, które chcą przyczyniać się do tworzenia nowej kultury pracy załóg firm 
w Polsce i Europie.

Wyniki badań posłużyły do opracowania metody i narzędzi „Zarządzania przez 
etyczność”, które stały się integralną częścią „Projektu normy etyczności pracy EK1000”. 
Norma zawiera 177 zasad etycznej pracy w 27 polach problemowych 5 obszarów decy-
zyjnych.

Norma ujmuje cztery fazy procesu zarządzania przez etyczność pracy.

Rysunek 1. Fazy procesu doskonalenia dla nowej kultury pracy

Źródło: „Projekt normy etyczności pracy EK1000”, s. 14

Opracowana metoda ma umożliwić „zarządzanie” procesem osiągania efektów ze 
stosowania normy EK1000. Cztery fazy można widzieć jako cztery funkcje „zarządza-
nia przez etyczność”. Dla poszczególnych doskonaleń etyczności pracy – jako koło De-
minga. Należy podkreślić, że zadaniem normy jest służenie decydentom i pracownikom 
konkretnej firmy do osiągania wysokich efektów społecznych i gospodarczych. Normę 
można stosować bez dodatkowych zgody. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego może 
udzielać konsultacji niezbędnych do jej wdrażania.

Norma EK1000 została przetłumaczona na język angielski i opublikowana w inter-
necie w maju 2009 r., ponieważ ma służyć firmom w Polsce i Europie. Wnosi również 
wkład strony polskiej do europejskich poszukiwań kwantyfikacji etyczności pracy załóg 
firm i określania wpływu na konkurencyjną produktywność, czyli na wyniki gospodar-
cze.

Prowadzimy dalsze badania nad określaniem efektów gospodarczych, przy pomo-
cy parametrów normy EK1000, w powiązaniu z odpowiedzialnością społeczną (social 
responsibility). Brak możliwości stwierdzenia wpływu CSR (Corporate Social Responsibili-
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ty) na efekty gospodarcze, stał się czynnikiem opóźniającym rozwój stosowania strategii 
CSR przez firmy europejskie.

O źródłach siły rozwoju, rozumieniu odpowiedzialności społecznej i ukierunkowa-
niu na dobro wspólne, pisze Benedykt XVI w Encyklice „Caritas in veritate”, opubliko-
wanej w czerwcu 2009 roku:

„7. Trzeba także wysoko cenić dobro wspólne. Kochać kogoś, znaczy pragnąć jego 
dobra i działać skutecznie w tym kierunku. Obok dobra jednostek istnieje dobro zwią-
zane z życiem społecznym osób: dobro wspólne. Jest to dobro „nas wszystkich”, czyli 
poszczególnych osób, rodzin oraz grup pośrednich, tworzących wspólnotę społeczną. 
Nie jest to dobro poszukiwane dla niego samego, ale ze względu na osoby, które należą 
do wspólnoty społecznej i które tylko w niej mogą rzeczywiście i bardziej skutecznie osią-
gnąć swoje dobro. Pragnienie dobra wspólnego i działanie na jego rzecz stanowi wymóg 
sprawiedliwości i miłości”.

Norma EK1000 przewiduje „Wymagania” (Requirements), jako warunki otrzymania 
„Dyplomu: Załoga firmy z wysoką etycznością pracy”. Jedynym warunkiem jest uzyska-
nie etyczności pracy (e) ≥ 60%. Dotychczas dyplomy uzyskało 29 firm.

Norma przewiduje wyższe wymagania dla uzyskania „Białego Certyfikatu: Załoga 
firmy z wysokimi korzyściami społecznymi dla interesariuszy i nową kulturą pracy”. Wy-
magania, w ujęciu ogólnym, są następujące:

poziom etyczność (E) firmy musi osiągnąć minimum 700 punktów; �
wskaźnik (e_30) oznacza, że z grupy 53 zasad stanowiących o nowej kulturze pracy,  �

co najmniej 30 zasad osiąga poziom (e) ponad 50%; wykaz tych 53 zasad zawarty jest 
w „Regulaminie”, Normy, s. 28;

poziom produktywności pracy (P) – obliczany jako wartość dodana firmy na jedną  �
godzinę pracy członka załogi; produktywność firmy powinna być większa od średniej 
produktywności branży; liczy się również szybszy wzrost;

poziom inwestycji społecznych – rozumiany jako wydatki na cele społeczne dla za- �
łogi i poza firmę.

Norma etyczności pracy EK1000 narzędziem do społecznie 
odpowiedzialnego zarządzania (socialy responsible management)

Faza I
Mierzenie

Ankieta �  EK1000 dla członków załogi firmy (zał. nr 1 do normy). Służy do ze-
brania opinii pracowników i obliczenia etyczności (e) każdej zasady, a sumując opi-
nie do obliczenia parametru (e) całej firmy. Wszystkie kryteria zostały tak sformuło-
wane, że odpowiedź „tak” oznacza, iż stosowana jest zasada, co ułatwia sumowanie 
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wyników. Decydenci firmy otrzymują ważną informację: niskie (e) świadczy o niskim 
wykorzystaniu potencjału kapitału ludzkiego. Można przyjąć następujące ramowe 
przedziały: bardzo niska etyczność – poniżej 30%, niska etyczność – 30% – 40%, 
średnia etyczność – 40% – 60%, wysoka etyczność – 60% – 70% (załoga może otrzy-
mać dyplom), bardzo wysoka etyczność – powyżej 70%.

Faza II
Projektowanie

Kwestionariusz EK1000 dla decydentów firmy (zał. nr 4 normy). Służy do wy- �
boru konkretnego zestawu zasad etycznej pracy dla konkretnej specyfiki firmy. Dla 
doprowadzenia do porównywalności wyników każda firma posiada do dyspozycji 
1000 punktów. Decydenci, dzieląc 1000 punktów na 177 zasad, określają wagę każ-
dej zasady w działalności firmy, biorąc pod uwagę uwarunkowania wewnętrzne i ze-
wnętrzne, w których działa firma. Norma dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, 
do nadawania wagi „0” niektórym zasadom. Parametr (E) jest strategiczną informa-
cją dla decydentów o stopniu faktycznej realizacji zasad uznanych za najważniejsze. 
Stopień harmonii opinii pracowników (e) i wag decydentów (E ): bardzo wysoka 
harmonia – powyżej – 850 punktów, wysoka harmonia 700 – 850 punktów, średnia 
harmonia 550 – 700, poniżej 550 punktów – dysharmonia. Wpływ na konkurencyj-
ność i produktywność określany jest w skali 6 punktowej: 5 = wpływa bardzo silnie; 
0= nie ma żadnego wpływu.

Program działalności proetycznej załogi firmy na rok ... (zał. nr 5 normy). Po za- �
projektowaniu przez wyznaczonych projektantów i zatwierdzeniu przez kierownic-
two firmy jest to dokument specyfikujący niezbędne wzrosty parametrów (e) i (E) 
na wybranych zasadach. Strategia firmy powinna uwzględniać osiąganie wyższych 
korzyści społecznych i gospodarczych poprzez wzrost etyczności pracy załogi firmy.

FAZA IV
Ocenianie efektów

Informacja o efektach działalności proetycznej za rok … (zał. nr 6 normy) sta- �
nowi źródło wiedzy o faktycznie zrealizowanych i wdrożonych zasadach etycznej 
pracy do rutynowych praktyk firmy.

Praktyczne wykorzystanie „Projektu normy etyczności pracy 
EK1000” (norma) w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Zgodnie z cyklem zarządzania, norma służy w pierwszej kolejności do mierzenia parame-
trów charakteryzujących stan firmy i jej zdolność do konkurowania na rynku. Podstawo-
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wym badanym parametrem jest etyczność (e). Niska etyczność (poniżej 60%) wskazuje 
na konieczność podjęcia działań usprawniających. Uzyskanie etyczności powyżej 60% 
upoważnia firmę do wystąpienia o przyznanie „Dyplomu załogi z wysoką etycznością 
pracy”. Kolejnym mierzonym parametrem powinno być zbadanie poziomu etyczności 
pracy (E). Norma przewiduje, że firmy o wysokim poziomie etyczności pracy uzyskują 
ponad 700 punktów. Opis sposobu badania zawiera norma. Opiera się on na porówna-
niu oczekiwań decydentów w firmie w zakresie systemu wartości opisanego w postaci 
zasad etycznych. Decydenci określają wagi dla poszczególnych zasad, dysponując pulą 
1000 punktów wagowych. Jeżeli dla zasady przypisana jest duża liczba punktów, a sto-
pień stosowania jej oceniany przez załogę w formie etyczności (e) jest niski, świadczy to 
o niskim stopniu harmonizacji oczekiwań kierownictwa i odbioru społecznego załogi. 
Np. dla zasady 4.2: „Kierownictwo firmy zapoczątkowało procesy rozwojowe zmierza-
jące do lepszego wykorzystania nie tyle zasobów materialnych, co «zasobów ludzkich»” 
przypisana zostanie waga 30 punktów, jako ważny czynnik rozwoju firmy, a załoga w ba-
daniu ankietowym wykaże, że element ten jest dla niej odczuwalny w 25%, to oznacza, 
że jest bardzo duża dysharmonia w tym zakresie. Wówczas niezbędne jest wyjaśnienie 
przyczyn takiej sytuacji i uzgodnienie działań zmierzających do realizacji tej zasady.

Sytuacja taka powinna skłonić kierownictwo firmy do przejścia do fazy II procesu 
EK1000, czyli do projektowania wzrostu stosowania zasad etycznej pracy i efektów tego 
stosowania. Pomocą w tym zakresie będzie zawarty w załączniku nr 5 normy „Program 
działań proetycznych firmy na rok …”. oraz „Program produktywności na rok…”

Podkreślenia wymaga charakter tych działań podejmowanych przez całą załogę, co 
powinno sprzyjać partycypacyjnemu stylowi zarządzania.

Kolejna faza III doskonalenie stosowania zasad przez załogę firmy może wówczas 
przebiegać w sprzyjającej atmosferze i zrozumieniu zbieżności celów załogi i kierownic-
twa. Poprawią się stosunki międzyludzkie, co może mieć wpływ na zwiększenie produk-
tywności.

Aby jednak to stwierdzić, należy zrealizować fazę IV ocenianie efektów zwiększenia 
stosowania zasad, poprzez ponowne badanie i sporządzenie „Informacji o efektach dzia-
łalności proetycznej – PPP za rok …” (zał. nr 6 do normy).
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Anna Jawor-Joniewicz
Kształtowanie wizerunku dobrego pracodawcy 
w firmach funkcjonujących w Polsce

W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych pomiędzy 
grudniem 2008 r. a marcem 2009 r. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 
Objęto nimi 50 szefów działów ZZL (wywiady) oraz 1204 pracowników 
(ankietyzacja) zatrudnionych na stanowiskach pracownika wykonawczego, 
specjalisty i menedżera. Do udziału w badaniach zaproszono przedsiębior-
stwa o potwierdzonym wysokim poziomie ZZL: laureatów konkursów „Li-
der Zarządzania Zasobami Ludzkimi” i „Inwestor w Kapitał Ludzki”.

Słowa kluczowe: programy praca-życie (Work-Life Balance – W-LB), program zwolnień 
monitorowanych (outplacement), społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social 
Responsibility), systemy motywacyjne (motivation systems)
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