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Wstęp

Globalny kryzys na rynkach fi nansowych, oszustwa fi nansowe 
[Bavoso 2013; Vaknin 2014; Masiukiewicz 2014: 42; Adler 2002: 
148–150] i skandale księgowe w biznesie np. dotyczące dużych fi rm 

Kryzys lat 2008–2011 spowodował spadek 
zaufania do podmiotów bankowych będą-
cych instytucjami zaufania publicznego. Jed-
nym ze sposobów odbudowania pozytywne-
go wizerunku tego sektora jest promowanie 
etyki biznesu m.in. za pomocą kodeksów 
etyki. Celem niniejszego artykułu jest przed-
stawienie, a  także ocena zawartości i  podo-
bieństw, kodeksów etycznych instytucji sek-
tora bankowego funkcjonujących w  Polsce. 
Kodeksy te są strategicznymi dokumentami 
odzwierciedlającymi etyczną kulturę przed-
siębiorstwa bankowego, odwołującymi się do 
moralnych zasad i  wyrażającymi wartości 

organizacji. Materiał empiryczny stanowią 
dokumenty zawierające deklaracje postaw 
etycznych ujawnione na stronach interneto-
wych banków działających w Polsce w 2015 
roku. W  toku przeprowadzonych analiz 
zauważono, że w większości badanych obsza-
rów wyróżnionych w  ramach struktury 
kodeksów etycznych banków nie występują 
znaczące różnice oprócz zagadnienia relacji 
banku z pracownikami. 
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amerykańskich (Adelphia, Computer Associates, Enron oraz World-
Com) spowodowały zwiększenie nacisku na etykę w biznesie. W tym 
celu podjęto działania w kilku obszarach [Brigham, Houston 2015: 
19]: zintensyfi kowano postepowania w sprawie niewłaściwych, nie-
dozwolonych praktyk, np. naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów, wprowadzono szereg regulacji prawnych zwiększających 
bezpieczeństwo na rynkach fi nansowych [Sarbanes-Oxley Act,  
2002; Special Report: Auditing Sarbanes-Oxley: A price worth paying? 
2005: 65–67], w programach szkół biznesowych ustanowiono stałe 
miejsce dla etyki biznesu1, opublikowano naukowe teksty poświę-
cone etyce biznesu w czasopismach naukowych2, a w fi rmach zaczę-
to poszukiwać sposobów uwidocznienia zaangażowania w promo-
wanie praktyk etycznego biznesu [Kolb 2008: 225]. Jednym z takich 
sposobów dla sektora bankowego stały się programy i  kodeksy 
etyczne. Warto zauważyć, że program etyczny zgodnie z  defi nicją 
Wojciecha Gasparskiego to: przedsięwzięcie, którego celem jest 
„uczynienie kwestii etycznych najwyższym standardem postępowa-
nia w przedsiębiorstwie”, zawierające jako jeden z elementów skła-
dowych kodeks etyczny [Gasparski 2013: 233].

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, a  także ocena 
zawartości i  podobieństw kodeksów etycznych instytucji sektora 
bankowego funkcjonujących w Polsce. Kodeksy te są strategicznymi 
dokumentami, odzwierciedlającymi etyczną kulturę przedsiębior-
stwa bankowego, odwołującymi się do moralnych zasad i wyrażają-
cymi wartości organizacji. Materiał empiryczny będą stanowiły 
kodeksy etyczne ujawnione na stronach internetowych banków 

1  W latach 70. etyka biznesu pojawiła się jako obszar zainteresowań badawczych na uniwer-
sytetach. Do roku 1980 w USA kilka szkół biznesu zaczęło oferować zajęcia z etyki biznesu. 
W latach 80. tematyka etyki biznesu zaczęła się pojawiać w czasopismach, centrach badaw-
czych i  na konferencjach. Wiele ośrodków uniwersyteckich podjęło inicjatywy dotyczące 
nauczania etyki biznesu, Kolb [2008: 216, 225].
2  „Journal of Business Ethics, Business Ethics Quarterly”, „Business & Society”, „Business 
Ethics: A European Review” oraz „Business & Professional Ethics Journal”. W Polsce zwłasz-
cza: „Prakseologia”, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”.
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funkcjonujących w Polsce w 2015 r. Autorzy mają świadomość ogra-
niczenia tego podejścia, które polega na wyciąganiu wniosków, 
bazujących jedynie na analizie treści tych dokumentów. Kolejne 
ograniczenie stanowi fakt, że nie wszystkie banki (nie będąc pod 
presją regulacji prawnych) tworzą, a zatem i publikują na stronach 
internetowych swoje kodeksy etyczne. 

Istota kodeksów etycznych

Etyka biznesu zajmuje się budowaniem systemu norm, pożądanych 
zasad postępowania odwołujących się do wartości, obowiązujących 
w  działalności gospodarczej. Tego typu stwierdzenia znajdują się 
w kodeksach etycznych, będących wyrazem praktycznego zastoso-
wania etyki biznesu, stanowiących formę instytucjonalizacji etyki 
[Bąk 2012: 76]. W  kodeksach etycznych zazwyczaj poruszane są 
kwestie dotyczące: pracy, reklamy i promocji, konkurencji, postaw 
moralnych czy ekologii [Klimek 2014: 128]. 

Kodeksy etyczne stają się widocznym elementem praktyki orga-
nizacji biznesowych [Cowton, Th omson 2000: 165–178]. Począwszy 
od połowy lat 70. coraz większa liczba przedsiębiorstw, zwłaszcza 
w  Stanach Zjednoczonych, przyjęła programy etyczne, kodeksy 
etyczne, a  także ustanowiła osoby odpowiedzialne za ten obszar 
[Keeper 2012: 6]. Jak podaje Schwartz w USA do 1992 roku ponad 
90 procent dużych korporacji miało kodeksy etyki, w Kanadzie prze-
szło 85 procent (stan na 2000), w  Niemczech i  Wielkiej Brytanii 
posiadło je większość dużych korporacji (późne lata 90.) [Schwartz 
2002, cyt. za: Keeper 2012: 6]. Pojęcie kodeksów etycznych nie jest 
nowe (np. Kodeks Hammurabiego, Kodeks Hipokratesa, Kodeks 
Napoleona) [Czechowska 2015: 97]. Kodeksy etyczne występują pod 
wieloma nazwami [Gasparski 2000: 136]: kodeksy etyczne (code of 
ethics [Brooks 1989: 117–129]), kodeksy wartości (code of value), 
kodeksy praktyki (code of practice [Aluchna 2009: 123–140]), czasa-
mi z  dodatkiem „dobrej praktyki”, kodeksy postępowania (code of 
conduct [Bondy, Matten, Moon 2006]), również kodeksy przestrze-
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gania norm i  zasad postępowania (code of compliance), czy zasady 
etyczne przedsiębiorstwa (corporate ethics statement [Eyun-Jung Ki, 
Hong-Lim Choi, Junghyuk Lee 2012: 267–276]). W tym opracowa-
niu będzie stosowana nazwa kodeksy etyki ze względu na to, że 
w większości analizowanego materiału empirycznego badane doku-
menty sektora bankowego występują właśnie pod takim tytułem. 
Pojęcie „kodeksy etyczne” jest pojemne. Zazwyczaj jest ono defi nio-
wane w pewnym uproszczeniu jako zbiór zasad, reguł postępowania 
[Czechowska 2015: 99–100]. Różne podejścia do defi niowania 
kodeksów etycznych analizowali tacy autorzy jak: Yallop [2012], 
Berenbeim [1988: 91–97], Hosmer [1991] czy Stevens [1994: 
63–69]. Spośród wielu defi nicji, jako jedną z  bardziej popularnych 
w Polsce, można przytoczyć tę zawartą w słowniku wyrazów obcych. 
Według autorów tego słownika: kodeks to „zespół norm, reguł, 
zasad, przepisów dotyczących jakieś dziedziny, np. etyki” [Sobol 
1996: 560]. Oprócz tego znaczenia kodeks to także: zbiór przepisów 
prawnych, dotyczących jednej dziedziny, mający postać ustawy 
[Sobol 1996: 560]. Jak podaje M.  Kaptein, M. S.  Schwartz [2008: 
112], pierwszy podręcznik poświęcony kodeksom etycznym autor-
stwa E. Heermance został opublikowany w 1924 r. .

W  analizach dotyczących kodeksów etycznych poruszane są 
takie problemy jak: przesłanki wprowadzania [Kaptein, Schwartz 
2008: 111–112], adresaci [Czakon 2013], efektywność [Kaptein, 
Schwartz 2008: 111–112], wady i zalety [Keeper 2012], powiązania 
kodeksów etycznych z  zasadami ładu korporacyjnego [Keeper 
2012], instytucjonalizacja i jej konsekwencje (powiązanie kodeksów 
etycznych z regulacjami) [Singh et al. 2005: 104–105] oraz zawar-
tość przedmiotowa. Zawartość i zróżnicowanie kodeksów etyki biz-
nesu były przedmiotem badań wielu autorów [np. Carson, Baetz, 
McGill 2008: 45–49, Stevens 2007: 601–609, Snell, Herndon 2000: 
493–518]. W  interesującym opracowaniu [Gaumnitz, Lere 2004: 
329–335] przedstawiono system klasyfi kacji kodeksów etyki doko-
nany ze względu na: długość-obszerność (od jednego paragrafu do 
kilkudziesięciu stron), poruszane zagadnienia, stopień szczegóło-
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wości, charakter (horyzontalny-szeroki lub wertykalny-szczegóło-
wy w  odniesieniu do konkretnego tematu), oraz występujący 
w mniejszym lub większym stopniu legalistyczny akcent (od inspi-
racji do zaleceń i usankcjonowanych prawnie powinności), inaczej 
charakter normatywny i deskryptywny. Ponadto analizując zawar-
tość kodeksów, zwraca się uwagę na: sformułowanie celu, którym 
może być przedstawienie specyfi cznych zasad i  standardów albo 
określenie jedynie głównych celów przedsiębiorstwa [Gaumnitz, 
Lere 2002: 36–37], charakter eskplikatywny (z  dokładnymi wyja-
śnieniami) albo implikatywny, bardziej ogólny [Weaver 1993: 
44–58]. W ramach struktury kodeksów wyróżnia się: wprowadze-
nie, zawierające opis ogólnych zasad postępowania organizacji, 
następnie orędzie, zawierające główne przesłanie podpisane przez 
prezesa, i preambułę. Ponadto występują: działy, rozdziały, części, 
dotyczące określonych zagadnień, które mogą być uporządkowane 
według rodzajów interesariuszy. W  treści kodeksów zazwyczaj 
odnotowane są prawa i obowiązki pracowników, w kontekście wizji 
i misji fi rmy oraz zasady obowiązujące w relacjach między pracow-
nikami a pracodawcą [Czakon 2013: 59, 60–61]. W treści kodeksów 
etycznych przedstawiane są dylematy etyczne. Do bardziej popular-
nych zdaniem autora Encyclopedia of Business Ethics and Society 
Kolba [2008: 327] można zaliczyć: 

• konfl ikt interesów;
• wykorzystywanie informacji poufnych;
• korzystanie z majątku spółki lub mienia;
• molestowanie seksualne;
• krótkoterminowe zatrudnienie, awans lub wypowiedzenie;
• kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• prawidłowe raportowanie wydatków fi rmowych,
• prezenty, łapówki, wydatki na rozrywkę;
• precyzyjna rachunkowość i sprawozdawcze praktyki;
• antymonopolowe lub inne problemy z przestrzeganiem prze-

pisów prawnych;
• relacje kontraktowe z rządem;
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• odpowiedzialność za środowisko naturalne;
• prawo własności intelektualnej;
• udział w kampaniach politycznych i urzędach publicznych.

Ważne zagadnienie związane z  funkcjonowaniem kodeksów 
etycznych stanowi ich efektywność. Kodeksy są efektywnym narzę-
dziem, jeżeli stanowią strategiczny dokument będący punktem 
odniesienia dla podejmowanych decyzji w kontekście etycznego kli-
matu [Stevens 2009: 14], wyraźnie defi niują odpowiedzialność 
organizacji wobec interesariuszy [Kaptein, Wempe 1998a: 5] i pre-
zentują oczekiwane zasady postępowania pracowników [Kaptein, 
Wempe 1998b: 853–869]. Powszechnie zwraca się uwagę, że najczę-
ściej przedstawiany obszar tematyczny zawarty w kodeksach etycz-
nych dotyczy pracowników [np. Farrell, Cobbin 1996: 46]. Kodeksy 
etyczne są traktowane jako narzędzie wpływania na uczciwe postę-
powanie pracowników i  redukowanie ich wykroczeń. Pojawia się 
także pogląd o negatywnym wpływie kodeksów etyki na pracowni-
ków z powodu hierarchicznego języka, autorytarnego tonu i dyscy-
plinujących treści wpływających na to, że są odbierane jako instru-
menty dominacji i kontroli przez zarząd fi rmy [Munter 2013]. W tej 
perspektywie wydaje się, że ciężar odpowiedzialności za kulturę 
etyczną fi rmy, jej wizerunek i relacje zewnętrzne z interesariuszami 
spoczywa przede wszystkim na pracownikach, co powoduje wraże-
nie braku równowagi między powinnościami pracowników i praco-
dawców.

Istotnym zagadnieniem w  przypadku analizy kodeksów etycz-
nych są przyczyny ich wprowadzenia. Poziom etycznych standardów 
w różnych dziedzinach stanowi przedmiot oceny różnych instytutów 
badania opinii społecznej (np. w USA Instytut Gallupa3), ponieważ 
zaufanie do usługodawców ma istotny wpływ na decyzje podejmo-
wane przez konsumentów [Lewicka-Strzałecka 2006: 180]. Kwestie 
etyczne wraz ze znaczącą rolą zaufania są niezwykle ważne dla dzia-

3 http://www.gallup.com/poll/1654/honesty-ethics-professions.aspx [dostęp 20.07.2015].
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łalności fi nansowej, zwłaszcza instytucji bankowych [Dembiński 
2013: 175]. Można zauważyć, zgodnie z badaniami opinii publicznej 
na przykład w  Stanach Zjednoczonych, że sektor bankowy utracił 
zaufanie w konsekwencji kryzysu fi nansowego, co znalazło odbicie 
w obniżeniu oceny uczciwości i etycznych standardów z 35 procent 
w 2007 do 23 procent w roku 2008 i 23 procent w roku 20144.

Zaufanie do sektora bankowego

Przyjmowane założenia teoretyczne i  wyniki badań empirycz-
nych [szerzej w: Levine 1997; Bijlsma, Dubovik 2014] znajdujące 
odbicie w dokumentach i regulacjach wskazują, że dobrze funkcjo-
nujący system fi nansowy powinien wspierać przebieg procesów 
i rozwój gospodarczy. Poprzez dobrze funkcjonujący system fi nan-
sowy rozumie się system wypełniający swoje funkcje takie jak: 
wymianę wartości, pośrednictwo, transfer ryzyka, płynność 
[A  reformed fi nancial sector for Europe, 2014: 23–24], czy zgodnie 
z  inną klasyfi kacją funkcje: monetarną, kapitało-redystrybucyjną, 
kontrolną [Pietrzak, Polański, Woźniak 2008: 17–20]. Według opi-
nii Komisji Europejskiej, podsumowującej reformy sektora fi nanso-
wego, celem systemu fi nansowego powinno być służenie gospodar-
ce i  zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu [A  reformed 
fi nancial sector for Europe, 2014: 22]. Sektor bankowy to najważniej-
szy uczestnik systemu fi nansowego. Spowolnienie tempa wzrostu 
gospodarczego, spadek stóp procentowych, niestabilność politycz-
na powodują, że dla funkcjonowania banków, będących instytucja-
mi zaufania społecznego, w  warunkach niestabilnego otoczenia, 
rosnącej konkurencji, chcących realizować strategię wzrostu, bar-
dzo ważne jest budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klien-
tami. Warto zauważyć, że określenie banku jako instytucji zaufania 
publicznego jest powszechnie stosowane w  ramach doktryny 
i orzecznictwa, ale nie zostało uregulowane w przepisach prawa pol-

4 http://www.gallup.com/poll/1654/honesty-ethics-professions.aspx [dostęp 20.07.2015].
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skiego. W uchwale z 1999 r. Sąd Najwyższy określił najważniejsze 
cechy instytucji zaufania publicznego, zwracając uwagę na jej zwią-
zek z  dobrem publicznym, podlegającym szczególnej ochronie 
[Uchwała Izby Cywilnej SN z 30 kwietnia 1999]. Jak zauważa Doro-
ta Czarnota, banki to instytucje zaufania publicznego, ze względu 
na poddanie „szczegółowym regulacjom i kontroli ze strony orga-
nów państwowych” [2014: 156].

Autorzy Raportu Deloitte [Deloitte, 2012: 1] odnotowali, że 
budowanie konkurencyjnej przewagi dokonuje się poprzez poszuki-
wanie sposobów zwiększenia satysfakcji i lojalności klientów. Uwa-
ża się, że poziom satysfakcji klientów może być związany z pozio-
mem świadomości konsumenckiej, wpływającej na „zdolność 
dokonywania właściwych wyborów” [Dąbrowska, Szymańska 2012: 
149]. Banki powinny podjąć działania, których celem będzie m.in. 
powiększanie zaufania poprzez kształtowanie pozytywnego wize-
runku, instytucji zaufania publicznego, kierującej się nie tylko chę-
cią zysku [Deloitte, 2012: 20]. W  badaniach wizerunku polskiego 
sektora bankowego realizowanych na zlecenie ZBP przez TNS Pol-
ska wykorzystywany jest wskaźnik TRI*M Reputation Index5, które-
go wartość w  latach 2012–2014 wzrosła z  21 do 30 [TNS Polska 
2014]. Zaufanie do banku jest ważnym czynnikiem decydującym 
o  jego wyborze. Potwierdziły to wyniki badań TNS, w  których 
respondenci, zarówno klienci zamożni (zarabiający powyżej 5000 zł 
miesięcznie), jak i klienci detaliczni, określając czynniki decydujące 
o wyborze ich banku, na pierwszym miejscu wskazali odpowiedź, że 
był to „pewny bank, godny zaufania” [TNS Polska 2014]. Mając na 
uwadze fakt, że kwestia reputacji i zaufania ma dla banków bardzo 
duże znaczenie można założyć, że efektywne narzędzie ich budowa-
nia stanowią kodeksy etyczne banków [np. Stevens 2009: 15].

5  TRI*M (measure, manage, monitor), uznana, międzynarodowa metodologia pomiaru 
reputacji, dostarczająca wystandaryzowanych pytań, skal, a  także ramy pojęciowej. Jej 
celem jest opisanie relacji między dostawcą produktów lub usług a  ich klientem. Pozwala 
uzyskać informacje o  czynnikach, które w  największym stopniu wpływają na satysfakcję 
i lojalność. TNS Polska [2014].
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Dokumenty banków w Polsce zawierające 
deklaracje postaw etycznych

Na rynku fi nansowym w  Polsce istnieje kilka ogólnych dokumen-
tów o  nazwach: Kodeks Etyki, Zasady Dobrych Praktyk, Zasady 
Postępowania, opracowanych dla konkretnych zawodów lub branż 
przez organizacje zrzeszające przedstawicieli różnych zawodów 
(maklerów, doradców inwestycyjnych, brokerów ubezpieczenio-
wych, pośredników ubezpieczeniowych i  fi nansowych)6. Ogólnym 
dokumentem dla rynku fi nansowego w  tej dziedzinie jest Kanon 
Dobrych Praktyk Rynku Finansowego7, promowany przez Komisję 
Nadzoru Finansowego, a przygotowany przez 30 organizacji zrze-
szających fi rmy i instytucje oferujące produkty oraz usługi fi nanso-
we. W przypadku sektora bankowego, takim zasadniczym, wzorco-
wym dokumentem jest Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej 
Praktyki Bankowej)8, opracowany przez Związek Banków Polskich 
w  roku 2013 i  uwzględniający treść norm zawartych w  Kanonie 
Dobrych Praktyk Rynku Finansowego.

Przedmiotem badania opisanego w  artykule były dokumenty 
dużych banków działających w  Polsce w  formie spółek akcyjnych 
(36 podmiotów na liście Komisji Nadzoru Finansowego9) oraz Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, będącego bankiem państwowym10. 
W tej grupie 37 banków dla 11 podmiotów na ich stronach interne-
towych nie odnaleziono informacji o stosowanych zasadach etycz-
nych11. Czternaście banków informowało, że stosują się do Kodeksu 

6 Por. np. omówienie dokumentów dotyczących etyki dla ważnego segmentu rynku fi nan-
sowego, jakim jest rynek ubezpieczeniowy, w: Iwko 2010.
7 https://www.knf.gov.pl/Images/Kanon_DPRF_tcm75-22555.pdf.
8 http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/komisja_etyki_bankowej/KEB_
fi nal_WZ.pdf.
9 https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/
banki_w_polsce.html.
10 W Polsce działają jeszcze 563 banki spółdzielcze, które nie zostały objęte badaniem.
11 W większości były to banki specjalistyczne zajmujące się udzielaniem kredytów na zakup 
samochodów lub kredytów hipotecznych.
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Tabela 1. Analizowane dokumenty własne banków zawierające deklaracje postaw 
etycznych

Nazwa banku Skrót Skrót

Bank BGŻ BNP Paribas SA BGŻ Kodeks postępowania pracowników Banku 
BGŻ BNP Paribas SAa

Bank BPH SA BPH Kodeks etyczny „Duch i litera”b

Bank Handlowy 
w Warszawie SA

BH Zasady Postępowania Pracowników Banku 
Handlowego w Warszawie S.Ac

Bank Millennium SA Millennium Kodeks etyczny Grupy Banku Millenniumd

Bank Zachodni WBK SA BZWBK Generalny Kodeks Postępowaniae

BPI Bank Polskich 
Inwestycji SA

BPI Kodeks Etyki Pracowników BPI Bank Pol-
skich Inwestycji S.A.f

Credit Agricole Bank Polska SA CA Kodeks etyki Credit Agricole Bank Polska SAg

Fiat Bank Polska SA FGA Kodeks postępowania Grupy FGA Capitalh

Getin Noble Bank SA GNB Kodeks etyki pracowników Getin Noble 
Bank SA i

Raiffeisen Bank Polska SA Raiffeisen Kodeks postępowania Grupy RZBj

SGB-Bank SA SGB Zasady dobrych praktyk Bankuk

Bank Gospodarstwa Krajowego BGK Kodeks etyki Banku Gospodarstwa Krajo-
wegol

Źródło: strony internetowe banków. 
a https://www.bgzbnpparibas.pl/fi les/kodeks_postepowania_pracownikow_banku_bgz_bnp_
paribas.pdf; b http://www.bph.pl/repo/bph/bank/dokumenty/Kodeks_etyczny_Duch_i_Litera.
pdf; c http://www.citigroup.com/citi/investor/data/codeconduct_pl.pdf?ieNocache=32; 
d https://www.bankmillennium.pl/static-content/PL/Kodeks_etyczny_Grupy_Banku_Millen-
nium_1623997.pdf; e http://static3.bzwbk.pl/asset/g/e/n/generalny_kodeks_postepowania_
pl_27278.pdf; f http://www.bpibank.pl/pdf/Kodeks%20etyki%20pracownik%C3%B3w%20
BPI%20Bank%20Polskich%20Inwestycji%20S.A.pdf; g http://static.credit-agricole.pl/asse-
t/k/o/d/kodeks-etyki-ca_6356.pdfhttp://www.fcabank.pl/templates/; h http://www.fcabank.pl/
templates/fga_fi at/images/docs/new/kodeks_postpowania_grupy_fga_capital.pdf; i https://
www.getinbank.pl/fi les/uploads/fi le/Kodeks%20etyki%20Pracownik%C3%B3w%20GNB.pdf; 
j http://raiffeisenpolbank.com/c/document_library/get_fi le?uuid=76d631fd-a045-4bac-a90e-
-b1fcad44c4b0&groupId=30393755; 
k  http://www.sgbbank.com.pl/pub/fi les/Lad_korporacyjny/Zasady_dobrych_praktyk.pdf; 
l http://www.bgk.pl/kodeks-etyki.



123

Prakseologia nr 158,  t .1/2016

Etyki Bankowej ZBP12. Dwanaście banków posiadało opracowane 
przez siebie dokumenty dotyczące zasad etycznego postępowania. 
Tabela 1 zawiera nazwy tych banków, przyjęte i  stosowane dalej 
w tekście skróty nazw oraz nazwy dokumentów13.

Treść Kodeksu Etyki Bankowej

Przed analizą zawartości wymienionych kodeksów omówiona 
zostanie treść Kodeksu Etyki Bankowej. Oprócz tego, że duża część 
banków polega wyłącznie na tym dokumencie, wszystkie elementy 
jego struktury można odnaleźć w kodeksach i zbiorach zasad postę-
powania wymienionych w tabeli 1. 

Kodeks Etyki Bankowej jest napisany w  sposób zwięzły. Ogól-
nie, ale zarazem wyraźnie wskazano w nim szereg zasad, którymi 
powinny kierować się banki jako instytucje i pracownicy banków 
w  relacjach z  otoczeniem wewnętrznym i  zewnętrznym. Właśnie 
wyraz „powinien” w różnych odmianach jest najczęściej występują-
cym orzeczeniem czasownikowym (48 powtórzeń) w Kodeksie Ety-
ki Bankowej. Dokument ten dostarcza zatem zestaw obowiązują-
cych wzorców pożądanego przez normodawcę zachowania w formie 
pośredniej, powinnościowej, a  nie bezpośredniej, nakazowej. 
Kodeks Etyki Bankowej dzieli się na: Część A. Kodeks Dobrych 
Praktyk Bankowych i Część B. Kodeks Etyki Pracownika Banku.

Pierwsza część akcentuje postawę banku jako instytucji wzglę-
dem różnych interesariuszy: klientów, pracowników, konkurentów 
na rynku fi nansowym, partnerów biznesowych, środowiska lokal-
nego. Podstawowe określenia relacji banku z poszczególnymi gru-
pami interesariuszy to: uczciwość, odpowiedzialność, profesjona-

12  Jednym z tych banków jest ING Bank Śląski, który publikuje własne raporty społecznej 
odpowiedzialności biznesu, poświęcając w nich miejsce również zasadom etycznym.
13  Ostatecznie do analizy przyjęto dokumenty 11 banków oraz Kodeks Etyki Bankowej. 
Okazało się, że kodeks banku BPI, choć ma swoją unikalną nazwę, jest praktycznie identycz-
ny w treści z kodeksem Getin Noble Banku, będącego 100-procentowym udziałowcem ban-
ku BPI.
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lizm, innowacyjność oraz rzetelne i  obiektywne rozpatrywanie 
skarg (relacje z  klientami), szacunek i  godność, równe kryteria 
awansu, dostęp do szkoleń, przyjazne środowisko pracy (relacje 
z pracownikami), rzetelność, lojalność, kultura korporacyjna, wza-
jemne zaufanie, uczciwa konkurencja (relacje z  konkurentami), 
poszanowanie zasad ochrony informacji, wysokie standardy etycz-
ne, udzielanie wsparcia, respektowanie prawa własności intelektu-
alnej (relacje z  partnerami biznesowymi), sprzyjanie inicjatywom 
lokalnym, rozwój odpowiedzialności w biznesie, tworzenie podstaw 
wzrostu ekonomicznego (relacje ze środowiskiem lokalnym).

Druga część kodeksu dotyczy zasad postępowania pracowników 
banku, ogólnych oraz w  relacjach wewnętrznych i  zewnętrznych. 
Najwięcej miejsca poświęcono ogólnym zasadom, wśród których czę-
sto podkreślane jest działanie w interesie banku, a w szczególności: 
przestrzeganie tajemnicy, uczciwość, wysoka jakość pracy, sumien-
ność, odpowiedzialność, podnoszenie kompetencji zawodowych. 
Wśród relacji wewnętrznych wyróżniono m.in.: zakaz stosowania 
mobbingu i innych form nacisku, unikanie powiązań personalnych, 
nieprzyjmowanie korzyści majątkowych, jako najważniejsze relacje 
zewnętrzne zaś wskazano: niedyskryminowanie klientów, przestrze-
ganie prawa i zasad etycznych oraz uprzejmość i taktowność.

Ważnym elementem Kodeksu Etyki Bankowej są postanowienia 
końcowe, w których zalecono przeszkolenie pracowników banków 
odnośnie zasad zapisanych w  kodeksie oraz monitorowanie prze-
strzegania tych zasad, a  także wskazano Komisję Etyki Bankowej 
działającą przy Związku Banków Polskich, jako organ oceniający 
przestrzeganie zasad etycznych Kodeksu w bankach.

Analiza zawartości dokumentów banków 
zawierających deklaracje postaw etycznych

Celem badania była analiza dokumentów przedstawionych w tabe-
li 1. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę zawartości i tre-
ści, wspomagając się programem NVIVO 10.
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Warto zauważyć, że połowa z  tych dokumentów ma dosłowną 
nazwę „Kodeks etyczny” (etyki), połowa posiada nazwę bardziej 
ogólną, wskazującą na zasady postępowania. W  trakcie dalszych 
analiz nie stwierdzono zasadniczych różnic w strukturze i zawarto-
ści obu typów dokumentów. Za najbardziej specyfi czny należy 
uznać kodeks FGA, który jest dokumentem wspólnym dla całej gru-
py FGA Capital we wszystkich krajach, w których ta grupa prowadzi 
działalność. Podobnie jest w  przypadku kodeksu BPH, który jest 
uniwersalny dla całej grupy General Electric. Mimo tej cechy wspól-
nej są to najbardziej różniące się kodeksy pod względem skorelowa-
nia występujących w nich wyrazów – współczynnik korelacji Pearso-
na wynosi 0,49. Najbardziej podobnymi dokumentami przy 
zastosowaniu wspomnianego miernika okazały się kodeksy SGB 
i GNB – współczynnik korelacji wynosi 0,8914.

W tabeli 2 przedstawiono podstawowe statystyki dotyczące wiel-
kości badanych dokumentów i zawartości wyrazów odnoszących się 
do podstawowych grup interesariuszy. 

Można zaobserwować pewne zróżnicowanie pod względem wiel-
kości dokumentów, ale trudno jednoznacznie wskazać czynniki 
wpływające na wielkość dokumentu, jest to raczej cecha indywidu-
alna. Pewną przesłanką mogłaby być przynależność banku do dużej, 
międzynarodowej grupy kapitałowej. Dwa banki z trzech z wyłącz-
nym kapitałem polskim uwzględnione w zestawieniu (SGB i BGK), 
rzeczywiście posiadają dokumenty o  wielkości poniżej mediany. 
Jednak z drugiej strony zróżnicowanie wielkości dokumentów jest 
największe w  grupie banków mających międzynarodowych udzia-
łowców (np. BGŻ-BNP Paribas i BH-Citibank).

14  Podane wartości współczynników korelacji dotyczą skorelowania wszystkich wyrazów 
występujących w badanych dokumentach.
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Tabela 2. Statystyka wyrazów odnoszących się do głównych interesariuszy

Skrót Ogólna 
liczba 

wyrazów

Pracow-
nicy

Kontra-
-henci

Dostaw-
cy

Partnerzy 
bizne-
sowi

Klienci Konku-
renci

Kierow-
nictwo, 
zarząd

Akcjona-
riusze, 

udziałowcy

BGZ 839 21 2 - - 11 - 2 -

BPH 6165 43 1 23 2 25 19 14 2

BH 11 167 210 1 32 3 66 17 13 7

Millennium 2450 46 - 6 2 18 3 - 1

BZWBK 9135 30 2 8 2 65 4 4 -

CA 4160 75 1 33 10 46 13 7 -

FGA 6296 78 1 10 3 14 10 9 7

GNB 3028 49 12 1 - 38 7 - 4

Raiffeisen 2207 16 - - 1 17 3 3 1

SGB 2808 48 3 - 8 53 4 3 5

BGK 2127 74 5 - 8 15 3 15 -

ZBP 2193 48 - - 10 47 6 1 1

Średnia 
liczba

4703 62 2 9 4 35 7 6 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów w tabeli 1. Obliczona średnia 
uwzględnia zerowe wartości dla dokumentów niezawierających wyrazów w danej kategorii.

Dużo informacji o  zawartości dokumentów dostarcza analiza 
wyrazów odnoszących się do podstawowych grup interesariuszy. 
Najwięcej odwołań jest do pracowników, druga najliczniejsza grupa 
odwołań, zdecydowanie jednak mniejsza, to klienci. Warto porów-
nać wielkości tych dwóch grup odwołań w poszczególnych kodek-
sach. Najbardziej zbilansowany pod tym względem jest wzorcowy 
kodeks ZBP, co może świadczyć o takiej właśnie intencji normodaw-
cy stosowania zasad etycznych w  bankach. Największa względna 
przewaga odwołań do pracowników występuje w  kodeksach FGA, 
BH i BGK. Tylko w trzech dokumentach (BZWBK, Raiff eisen, SGB) 
występuje względna przewaga odwołań do klientów, widoczna naj-
wyraźniej w BZWBK. Warto zwrócić uwagę na trzy inne grupy inte-
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resariuszy pojawiające się w dokumentach: kontrahentów, dostaw-
ców i  partnerów biznesowych. Są to grupy, których pojedyncze 
znaczenie w kodeksach nie jest duże, ale łącznie stanowią istotne 
uzupełnienie grupy klientów w relacjach zewnętrznych banku. We 
wszystkich dokumentach poza jednym, znajdują się wielokrotne 
odwołania do konkurentów na rynku fi nansowym. Zdecydowanie 
mniej odwołań niż do ogólnej grupy pracowników jest do kierow-
nictwa banków. Z analizy wynika, że są to odwołania o charakterze 
biernym (np. przyjmowanie od pracowników zgłoszeń naruszeń 
zasad) i czynnym, których jest więcej (np. nadzorowanie pracowni-
ków, ich mobilizowanie, stanowienie wzoru do naśladowania). 
W  niektórych dokumentach (np. BH) stwierdza się, że do „człon-
ków kadry kierowniczej wyższego szczebla stosuje się dodatkowe 
zasady określone w  odrębnych przepisach”. Niewiele miejsca 
poświęcono udziałowcom banków, choć są oni wspomniani w więk-
szości dokumentów. Jest to zrozumiałe, gdyż bezpośredni kontakt 
pracowników banku z  akcjonariuszami, zwłaszcza drobnymi 
i w przypadku spółek publicznych, jest sporadyczny. Poza tym rela-
cje z akcjonariuszami są regulowane przede wszystkim w dokumen-
tach opisujących zasady ładu korporacyjnego. W  odwołaniach 
występujących w  analizowanych dokumentach, akcjonariusze są 
najczęściej po prostu wymieniani obok innych grup (np. w  GNB: 
„Prowadzimy działalność biznesową w  sposób odpowiedzialny, 
z  uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup interesariuszy, w  tym 
akcjonariuszy, Klientów, Pracowników, otoczenia społecznego i śro-
dowiska naturalnego” – ciekawe jest wyróżnienie dużą literą klien-
tów i pracowników, ale nie akcjonariuszy). Czasem jest jednak pod-
kreślona zasadnicza rola ekonomiczna akcjonariuszy np. „Misją 
FGA Capital Group jest maksymalizowanie długoterminowej war-
tości dla akcjonariuszy”.

W następnej kolejności przeprowadzona została szczegółowa ana-
liza struktury dokumentów. Wyodrębnione zostały najczęściej wystę-
pujące obszary dokumentów. Ich nazwy wraz ze średnimi, minimal-
nymi i maksymalnymi udziałami w dokumentach zawiera tabela 3.
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Tabela 3. Udziały wyróżnionych obszarów dokumentów w całości dokumentów 
(w procentach)

Obszar Liczba 
dokumen-

tów

Średni 
udział

 w doku-
mentach

Udział
minimalny

Udział
maksy-
malny

1.Ogólne postanowienia i standardy postępowania 11 6,7 1,10 12,70

2. Relacje wewnętrzne 12 50,3 30,7 69,3

 2.1. Poufność informacji i ochrona danych 11 4,2 1,2 7,2

 2.2. Pracownicy 12 42,1 24,4 59,3

 2.2.1. Ogólne cechy i wymagania 10 10,8 6,8 15,2

 2.2.2. Relacja bank – pracownik 10 13,3 7,6 18,4

 2.2.3. Konfl ikt interesów 12 7,2 5,2 9,1

 2.2.4. Korzyści fi nansowe i korupcja 12 4,1 1,1 7,2

 2.2.5. Przestrzeganie kodeksu i konsekwencje 
naruszenia

12 6,7 4,4 8,7

3. Relacje zewnętrzne 12 38,9 22,3 55,2

 3.1. Klienci 12 10,6 6,2 15,1

 3.2. Dostawcy, partnerzy biznesowi, kontrahenci 12 4,8 2,8 6,9

 3.3. Konkurenci 11 3,2 2,2 4,4

 3.4. Skargi i reklamacje 9 4,3 2,4 6,3

 3.5. Media 5 1,1 0,4 1,6

 3.6. Nadzorcy i instytucje publiczne 6 2,1 1,2 2,9

 3.7. Odpowiedzialność społeczna 11 7,4 3,6 10,9

 3.7.1. Ogólnie 9 1,7 0,9 2,5

 3.7.2. Środowisko lokalne 8 2,2 0,9 3,4

 3.7.3. Środowisko naturalne 4 3,5 1,8 5,1

 3.8. Pranie pieniędzy 8 2,1 0,5 3,6

 3.9. Reklama, marketing, sprzedaż 5 2,3 2 2,7

Źródło: opracowanie własne. 
Uwaga: obliczony średni udział uwzględnia tylko dokumenty zawierające treści w danym 
obszarze.
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Praktycznie każdy dokument rozpoczyna się od ogólnych posta-
nowień i ewentualnie wskazania standardów postępowania. Wiel-
kość tego wstępu jest bardzo różna. Krótkie warianty zawierają tyl-
ko ogólne stwierdzenia, że „kodeks wskazuje standardy etyczne, 
kierunki i intencje, jakimi należy się kierować w działalności Banku 
i  postępowaniu Pracowników” (CA). W  dłuższych wersjach (np. 
Raiff eisen, udział ponad 12 procent w całości dokumentu) podkre-
śla się misję banku, jego tradycję i wymienia konkretne wartości np. 
koncentrację na kliencie, profesjonalizm, jakość, wzajemny szacu-
nek, inicjatywę, pracę zespołową, uczciwość.

Dwa główne obszary w kodeksach dotyczą relacji wewnętrznych 
i  zewnętrznych. W  zdecydowanej większości dokumentów więcej 
miejsca poświęca się relacjom wewnętrznym (najwięcej w kodeksie 
BGK, prawie 70 procent). Tylko w kodeksie BPH, banku działające-
go w  wielkiej grupie kapitałowej General Electric, większą uwagę 
zwraca się na relacje zewnętrzne (55 procent), co zapewne wynika 
z faktu bardzo szerokiego grona klientów grupy General Electric.

W relacjach wewnętrznych najważniejszy obszar odniesień doty-
czy pracowników, w relacjach zewnętrznych – klientów. Są to dwa 
kluczowe obszary pozwalające na porównanie kodeksów, które 
mogą stanowić przedmiot dalszych badań. 

Analiza treści wykazała, że najbardziej różnicującym obszarem 
są relacje pracowników z  bankiem. To głównie te stwierdzenia 
świadczą o zakresie praw pracowniczych i generalnym charakterze 
kodeksu. Badane dokumenty można zakwalifi kować do grupy 
kodeksów autorytarnych [por. Czakon 2013: 8–10]. Istnieją w nich 
stwierdzenia mówiące zarówno o  partnerstwie i  szacunku, jak 
i nakazy i zakazy, ich proporcja jest różna w badanych kodeksach. 
Za najbardziej restrykcyjny można uznać kodeks CA. W jego regula-
cjach w odniesieniu do pracowników występują wyłącznie wyraże-
nia: „jest zobowiązany”, „jest zobligowany”, „powinien”, „należy”, 
„nie może”. O  tworzenie przyjaznego miejsca pracy powinien też 
zadbać pracownik, nie bank: „Każdy Pracownik powinien dbać 
o dobrą, tj. życzliwą i koleżeńską atmosferę pracy, opartą o zasady 
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etyki i  wysoką kulturę osobistą, sprzyjającą efektywności działa-
nia”. Relacja z  bankiem jest w  tym przypadku całkowicie jedno-
stronna. Inaczej jest w innych bankach (stanowią one jednak mniej-
szość w  badanej grupie). W  kodeksie BH często pojawia się 
sformułowanie „oczekiwania” określonych zachowań od pracowni-
ków. W kodeksie SGB znajduje się zapewnienie o traktowaniu pra-
cowników z  szacunkiem i  godnością, równych szansach awansu 
i  rozwoju oraz dostępu do różnych form szkolenia. W  niektórych 
dokumentach można znaleźć zachętę bądź wręcz stwierdzenie, że 
pracownicy i  bank stanowią jeden zespół: „Działamy razem, aby 
osiągnąć wspólne cele. Możemy nawzajem na siebie liczyć. Wiemy, 
że od rezultatów naszej pracy często zależą wyniki innych, więc 
działamy i podejmujemy decyzje w optymalnym czasie oraz spraw-
nie i otwarcie komunikujemy się” (GNB).

Inne obszary relacji wewnętrznych wykazują duże podobieństwo 
między kodeksami. Czasem ich wielkość jest różna ze względu na 
szczegółowość, ale słownictwo bardzo zbliżone. 

W  relacjach zewnętrznych stopień podobieństwa jest również 
duży, różnica głównie polega na tym, że nie we wszystkich kodek-
sach występują obszary wymienione w tabeli 3, choć w większości 
dotyczy to mało znaczących ilościowo obszarów (najbardziej intere-
sujący jest brak w kilku kodeksach kwestii załatwiania skarg i rekla-
macji). Pod względem najważniejszego obszaru relacji zewnętrz-
nych, jakim są relacje z  klientami, nie zaobserwowano różnic 
w użytym słownictwie. W treściach kodeksów, zgodnie ze wzorco-
wym Kodeksem Etyki Bankowej podkreśla się uczciwość, odpowie-
dzialność, profesjonalizm i dbałość w relacjach z klientami. W każ-
dym z  dokumentów w  odniesieniu do klientów pojawia się wyraz 
„zaufanie” (1–5 razy). W  kodeksie Millennium można nawet zna-
leźć defi nicję wartości, jaką jest zaufanie: „Zaufanie – przestrzega-
nie przez Bank wysokich norm etycznych i  odpowiedzialności za 
podejmowane działania”. W większości przypadków banki potwier-
dzają w  kontekście zaufania swój charakter instytucji zaufania 
publicznego oraz podkreślają konieczność budowania zaufania do 
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banku wśród klientów (np. „Podstawą działalności GNB jest zaufa-
nie Klientów i Kontrahentów”). Dotyczy to również sytuacji sporu 
z klientami (np. „Bank dochodząc swoich roszczeń, w szczególności 
prowadząc działania windykacyjne wobec klientów, działa profesjo-
nalnie i  dba o  reputację instytucji zaufania publicznego” – SGB). 
Warto jeszcze zwrócić uwagę na dodatkowy, odmienny aspekt 
zaufania w kontaktach z klientami wyróżniony w kodeksie BPH – 
„Wobec potencjalnych klientów stosujemy zasadę ograniczonego 
zaufania (»Znaj swojego klienta«) i dokładamy wszelkich starań, by 
ograniczyć ryzyko”. Budowanie zaufania do klientów w tym banku 
jest uwarunkowane podejściem ostrożnościowym.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono istotę kodeksów etyki bankowej w per-
spektywie etyki biznesu, odnosząc je do kwestii budowania zaufa-
nia wśród klientów systemu fi nansowego, niezbędnego zwłaszcza 
dla funkcjonowania instytucji bankowych, będących instytucjami 
zaufania publicznego. We wszystkich zbadanych dokumentach ta 
kwestia została podkreślona. W  wyniku przeprowadzonej analizy 
zawartości kodeksów etyki bankowej można stwierdzić, że zarówno 
struktura, jak i  treść dokumentów wykazują duże podobieństwa 
poza zagadnieniem relacji banku z pracownikami. Analiza zawarto-
ści kodeksów etyki banków działających w Polsce pokazała, że naj-
szerzej prezentowany obszar tematyczny dotyczył pracowników. 
Można odnieść wrażenie, że kodeksy etyczne banków, w  których 
użyto często autorytarnego tonu i dyscyplinujących treści są narzę-
dziem wpływania na uczciwe postępowanie pracowników i reduko-
wanie ich wykroczeń. Z  tego powodu badane kodeksy mogą być 
odbierane jako instrumenty dominacji i  kontroli pracowników 
przez zarząd fi rmy (w  niektórych dokumentach można jednak 
zaobserwować podejście o  charakterze partnerskim). W  tej per-
spektywie wydaje się, że ciężar odpowiedzialności za kulturę etycz-
ną fi rmy, jej wizerunek i  relacje zewnętrzne z  interesariuszami, 
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wyrażające wartość organizacji spoczywa przede wszystkim na pra-
cownikach, co powoduje wrażenie braku równowagi między powin-
nościami pracowników i bankowych pracodawców. Uzyskane wyni-
ki empiryczne stanowią ważną wskazówkę do oceny podejścia do 
etyki w sektorze bankowym a także sugerują potrzebę zmian pole-
gającą na wyrównaniu dysproporcji w relacjach między kadrą zarzą-
dzającą banków a pracownikami, polegającą na wzmocnieniu pozy-
cji tych ostatnich. Dobre relacje wewnętrzne w  bankach, z  jasno 
określonymi celami działania i zakresem odpowiedzialności powin-
ny wpłynąć pozytywnie na uczciwe i rzetelne traktowanie klientów, 
zgodnie z ideą banku jako instytucji zaufania publicznego.
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S u m m a r y

Structure and Content of Codes of Ethics 
in Banking Institutions 

Th e last crisis of 2008–2011 caused a decline in confi dence in the banking entities as insti-
tutions of public trust. One way to rebuild a positive image of the sector is to promote 
business ethics, by among other things, codes of ethics. Th e purpose of this article is to 
present and evaluate the contents of and similarities between the codes of ethics of the 
banking institutions operating in Poland. Th ese codes are strategic documents refl ecting 
the ethical culture of a banking enterprise, appealing to moral principles and expressing the 
organization's values. Th e empirical material comprises the codes of ethics disclosed on the 
websites of banks operating in Poland in 2015. Th e analyses show that there are no signifi -
cant diff erences in most areas of the codes of ethics in the banks investigated. Substantial 
diversity was noted only for the relationships between the banks and their employees.
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