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W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Sto-
warzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały 
wspólnie opracowany kodeks etyki dyrektora personalnego. Pracami kierowali ze strony 
Klubu Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi Krzysztof Kwiecień i ze strony Polskiego 
Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami Marek Prujszczyk.

Zasady zawarte w kodeksie skierowane są do osób sprawujących funkcje kierow-
nicze w ramach funkcji personalnej w organizacjach działających na terenie Polski, od-
powiedzialnych za całość tej funkcji lub jej istotną część, a dotyczą obszarów: rekru-
tacji, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przestrzegania norm prawnych, zasad 
bezpieczeństwa pracy, zbiorowych stosunków pracy, postępowania z danymi osobowymi, 
rozwoju pracowników, a także postanowienia dotyczące sposobu egzekwowania zasad 
kodeksu.

Stowarzyszenia Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi i PSZK wprowadziły 
do swoich dokumentów organizacyjnych odpowiednie zapisy zobowiązujące ich człon-
ków do przestrzegania zasad kodeksu oraz wskazały odpowiednie organy wewnętrzne 
do rozstrzygania spraw związanych z ewentualnymi naruszeniami kodeksu przez ich 
członków.

Autorzy kodeksu oczekiwali, że stanie się on ogólnie akceptowanym zbiorem zasad 
etyczno-zawodowych profesji zarządzania zasobami ludzkimi.

Kodeks etyki dyrektora personalnego
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Kodeks etyki dyrektora personalnego

1. Preambuła

1.1. Stowarzyszenia: Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Polskie Stowa-
rzyszenie Zarządzania Kadrami, mając świadomość kluczowej roli funkcji zarządzania 
kapitałem ludzkim dla budowy i przestrzegania najwyższych standardów etyczno-zawo-
dowych w organizacjach i podmiotach gospodarczych, wobec odczuwalnego braku ta-
kich uregulowań w Polsce w odniesieniu do tej funkcji, realizując swoją statutową misję, 
określiły poniższy zbiór zasad etyczno-zawodowych Dyrektora Personalnego, którego 
przestrzeganie uważamy za kluczowe dla odpowiedniego poziomu etycznego sprawowa-
nia funkcji zarządzania kapitałem ludzkim.

1.2. Sygnatariusze Kodeksu zobowiązują się do przestrzegania najwyższych standar-
dów etyczno-zawodowych w wykonywaniu zawodu Dyrektora Personalnego, w szcze-
gólności w zakresie działań powodujących skutki społeczne i wpływających w sposób 
bezpośredni na pracowników.

2. Informacje wstępne

2.1. W rozumieniu niniejszego Kodeksu Etyki Dyrektora Personalnego zwanego 
dalej „Kodeksem” Dyrektorem Personalnym jest osoba, która, pełniąc funkcję kierow-
niczą w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, niezależnie od nazwy 
stanowiska i jego umiejscowienia w strukturze, odpowiada za całość funkcji zarządzania 
kapitałem ludzkim lub jej istotną część.

2.2. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Kodeksu jest osoba zatrudniona 
w org anizacji niezależnie od podstawy prawnej stosunku zatrudnienia, chyba że z jego 
szczegółowych zapisów wynika, że chodzi o osobę zatrudnioną na podstawie umowy 
o pracę.

2.3. Zasady Kodeksu dotyczą Dyrektorów Personalnych i ich współpracowników – 
niezależnie od ich przynależności do poszczególnych stowarzyszeń i organizacji zawodo-
wych – pełniących swe funkcje w organizacjach działających na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej.

3. Zasady ogólne

3.1. Dyrektor Personalny w swojej działalności zawodowej kieruje się zasadami po-
szanowania godności i interesów pracowników i pracodawców organizacji, w której pełni 
swoją funkcję, oraz innych osób, z którymi kontaktuje się w trakcie swej działalności 
zawodowej, uczciwości, odpowiedzialności i sprawiedliwości.
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3.2. Dyrektor Personalny w swojej działalności zawodowej kieruje się normami 
prawnymi, etycznymi i obyczajowymi zgodnie z zasadą najwyższej staranności.

3.3. Dyrektor Personalny dba o to, aby jego codzienna postawa była wzorem do 
naśladowania dla innych pracowników.

3.4. Dyrektor Personalny w przypadku możliwości konfliktu interesów osobistych 
i zawodowych informuje o tym przełożonego, a w razie wystąpienia takiej sytuacji podję-
cie decyzji pozostawia przełożonemu.

3.5. Planując i realizując założenia polityki personalnej swojej organizacji, Dyrektor 
Personalny dąży do zapewnienia pracownikom warunków do równoważenia obowiąz-
ków wynikających z pracy zawodowej oraz ich życia osobistego. Konsekwentnie stosuje 
zasadę nieingerowania poprzez jakiekolwiek działania polityki personalnej w sferę ich 
życia prywatnego.

3.6. Dyrektor Personalny wywiązuje się ze zobowiązań podejmowanych wobec pra-
cowników niezależnie od formy ich podjęcia.

3.7. Dyrektor Personalny, w związku z podejmowanymi decyzjami zawodowymi, nie 
przyjmuje jakichkolwiek korzyści innych niż wynikające z warunków jego zatrudnienia.

4. Rekrutacja i selekcja

4.1. W procesach rekrutacji i selekcji kandydatów Dyrektor Personalny kieruje się 
profesjonalnymi kryteriami doboru pracowników, opierając się na zdefiniowanych dla 
poszczególnych stanowisk kryteriach.

4.2. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie i tolerowanie kryteriów dys-
kryminacyjnych w procesie doboru kandydatów, takich jak: płeć, wiek, rasa, narodo-
wość, orientacja seksualna, przekonania religijne, poglądy, sympatie polityczne kandy-
data i innych.

4.3. Dyrektor Personalny nie podejmuje żadnych działań nakłaniających do nie-
etycznych lub nieprofesjonalnych zachowań wobec dotychczasowego pracodawcy 
kandy data.

5. Nawiązanie stosunku pracy

5.1. Niedopuszczalne jest świadome wprowadzanie w błąd kandydatów co do wa-
runków zatrudnienia w organizacji, do której prowadzona jest rekrutacja.

5.2. Za nieetyczne uważa się stosowanie nacisku psychologicznego i manipulacji 
emocjami dla skłonienia pracownika do zawarcia umowy o pracę

5.3. Dyrektor Personalny dba o to, aby w umowach o pracę i innych dokumentach 
dotyczących zatrudnienia nie znajdowały się żadne klauzule prawnie zakazane. Za nie-
dopuszczalne uważa się również manipulacyjne formułowanie umów.
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6. Przestrzeganie norm prawnych

6.1. Dyrektor Personalny czuwa nad bezwzględnym przestrzeganiem w swojej orga-
nizacji obowiązującego prawa pracy i innych norm prawnych regulujących zatrudnienie.

6.2. W szczególności Dyrektor Personalny dokłada wszelkich starań, aby w organi-
zacji w sposób celowy nie były naruszane żadne prawa pracownicze.

6.3. Dyrektor Personalny dba o to, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawca byli 
w pełni świadomi, co do wzajemnych uprawnień i zobowiązań.

6.4. Dyrektor Personalny może udzielać porad prawnych zatrudnionym jedynie 
w zakresie nie pozostającym w sprzeczności z interesem pracodawcy.

7. Bezpieczeństwo pracy

7.1. Dyrektor Personalny zawsze będzie się kierował zasadą, że życie i zdrowie 
pracownika mają najwyższy priorytet przy organizowaniu jego pracy w firmie. Dołoży 
wszelkich starań, aby w firmie były stosowane wszystkie dostępne środki ostrożności 
dostosowane do charakteru wykonywanych przez pracowników zadań, zabezpieczające 
ich życie i zdrowie.

8. Zbiorowe stosunki pracy

8.1. W działalności Dyrektora Personalnego niedopuszczalne jest świadome stoso-
wanie praktyk opartych na celowym wprowadzaniu w błąd oraz nieetycznym motywo-
waniu partnerów w negocjacjach społecznych do zajmowania stanowiska korzystnego 
dla pracodawcy.

8.2. Dyrektor Personalny nie podejmuje żadnych działań, które miałyby uniemoż-
liwiać zgodną z prawem realizację uprawnień pracowników do swobodnego zrzeszania 
się i negocjacji.

9. Zakaz dyskryminacji i manipulacji w procesie zarządzania

9.1. Dyrektor Personalny powinien eliminować z systemów zarządzania te rozwiąza-
nia, które zakładają dyskryminację ze względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przeko-
nania religijne, poglądy, sympatie polityczne i inne.

9.2. Dyrektor Personalny nie podejmuje i nie dopuszcza stosowania żadnych działań 
naruszających godność i dobra osobiste zatrudnionych.

10. Rozwiązywanie umów

10.1. Dyrektor Personalny nie rozwiązuje umów w sposób naruszający godność 
osobistą pracownika ani na podstawie niesprawdzonych, niepewnych lub świadomie 
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fałszywych przesłanek, a także przy zastosowaniu nieobiektywnych kryteriów doboru 
pracowników do zwolnień.

11. Postępowanie z danymi osobowymi

11.1. Dyrektor Personalny dba o zapewnienie wszelkich niezbędnych warunków, 
aby dane osobowe pracowników nie były wykorzystywane do celów pozazawodowych 
ani też nie były przekazywane, ani rozpowszechniane w sposób nieuprawniony.

11.2. Za niedopuszczalne uważa się fałszowanie danych osobowych, opinii i innych 
dokumentów związanych z zatrudnieniem, rozwojem i oceną efektywności obecnych 
i byłych pracowników, a także wydawanie nierzetelnych referencji.

11.3. Za równie niedopuszczalne uważa się wykorzystywanie informacji dotyczących 
życia prywatnego pracowników niezgodnie z ich przeznaczeniem.

12. Rozwój pracowników

12.1. Dyrektor Personalny dba o zapewnienie wszelkich warunków, aby wszyscy pra-
cownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mieli, oparty na obiektywnych kryte-
riach, dostęp do możliwości i narzędzi rozwojowych.

12.2. Dyrektor Personalny dba o to, aby na planowanie karier i ścieżek rozwoju nie 
miały wpływu żadne względy pozamerytoryczne ani praktyki dyskryminacyjne.

13. Egzekwowanie postanowień Kodeksu

13.1. Za wdrożenie i egzekwowanie postanowień Kodeksu od swoich członków 
będą odpowiedzialne komisje etyki/sądy koleżeńskie odpowiednich stowarzyszeń – sy-
gnatariuszy niniejszego Kodeksu, zrzeszających Dyrektorów Personalnych, zgodnie ze 
statutami tych stowarzyszeń i regulaminami komisji etyki/sądu koleżeńskiego.

13.2. Stowarzyszenia – sygnatariusze Kodeksu wprowadzą odpowiednie zapisy do-
tyczące obowiązku przestrzegania zasad Kodeksu przez ich członków do swoich statu-
tów.

14. Zakończenie

14.1. Wierząc, że przestrzeganie powyższego zbioru zasad przyczyni się do podnie-
sienia rangi funkcji Dyrektora Personalnego w Polsce, oświadczamy, iż niniejszy Kodeks 
uważamy za obowiązujący zbiór zasad naszego środowiska zawodowego.

14.2. Członkowie Stowarzyszenia Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz 
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami deklarują, że swoją postawą osobistą oraz 
w codziennych działaniach zawodowych przestrzegać będą zasad Kodeksu Dyrektora 
Personalnego oraz wymagać będą ich przestrzegania od podległych im pracowników.
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