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Etyczny wymiar zarządzania w przedsiębiorstwie

Streszczenie

W jakim celu zastanawiamy się nad etyką w zarzadzaniu, nie tylko przedsiębiorstwem? Otóż 
odpowiedź zapisana jest w pięciu ostatnich kolumnach tylnej części steli zajmującej epilog, na koń-
cu którego już Hammurabi znalazł odpowiedź, wprowadzając swój Kodeks, „aby silny słabemu nie 
szkodził” (Stępień 1996, s. 59).

Zachowania etyczne w miejscu pracy w pierwszej kolejności powinny być dostrzegane w działa-
niach i zachowaniach właścicieli bądź też osób zarządzających danym przedsiębiorstwem. W małych 
firmach normy etyczne czy odpowiednie zachowania przekazywane są pracownikom przez właści-
cieli, w większych firmach powstają kodeksy etyczne, które mają duże znaczenie dla tworzenia kul-
tury organizacyjnej. Kodeksy takie powinny zawierać nie tylko zachowania pożądane ale i takie, 
w których nie toleruje się w danej firmie. Pracownik musi dokładnie wiedzieć co może zrobić, gdzie 
uzyskać pomoc i mieć pewność, że pomoc taką otrzyma. Przedsiębiorstwa, które posiadają normy 
etyczne skodyfikowane wewnętrznie i przestrzegają ich w swojej działalności stają się dobrym part-
nerem w biznesie, jednak tylko wtedy, gdy kodeks etyczny ma wymiar praktyczny. Godne zaufania 
przedsiębiorstwo przyciąga nie tylko inwestorów czy partnerów handlowych ale również staje się 
pożądanym miejscem pracy. 

W artykule podjęto próbę przedstawienia zachowań nieetycznych w miejscu pracy, zarówno tych, 
których dopuszczają się pracownicy, ale także tych, których dopuszczają się pracodawcy. Zachowa-
nia nieetyczne pracowników, jak wynika z przedstawionych danych, powodowane są nieetycznymi 
zachowaniami pracodawców. Aby uniknąć takich sytuacji bądź też je minimalizować należy nie tylko 
rozmawiać z pracownikami i tworzyć kodeksy etyczne, ale przede wszystkim wcielać etyczne zacho-
wania w życie gospodarcze i społeczne. 

Słowa kluczowe: etyka, etyka w biznesie, zarządzanie.

Kody JEL: M12, M14

Wstęp

Podejmując decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej należy liczyć się z pew-
nymi niedogodnościami bądź ograniczeniami prawnymi. Prowadząc przedsiębiorstwo, bez 
względu na jego wielkość, mierzoną chociażby liczbą zatrudnianych osób, aby zdobyć za-
ufanie klientów należy postępować uczciwie, „grać czysto”, aby móc sprawnie funkcjono-
wać na rynku. To samo dotyczy zachowań w stosunku do podwładnych, którymi przyjdzie 
kierować, zarządzać. W obecnych warunkach rynkowych bardzo często zdarza się tak, że 
człowiek w organizacji jest traktowany przedmiotowo, jest od tego, aby robić co mu się 
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karze – nic bardziej mylnego. To dzięki ludziom przedsiębiorstwa funkcjonują, to dzięki 
osobom zarządzającym praca jest zorganizowana na odpowiednio wysokim poziomie i to 
wobec ludzi należy postępować etycznie, zachowując wszelkie normy moralne. W biznesie 
nie można wychodzić z przekonania, że praktyką gospodarczą żądzą „wilcze prawa rynku”, 
ponieważ to nie „działanie po trupach” sprawia, że organizacja – przedsiębiorstwo funkcjo-
nuje sprawnie i osiąga zmierzone wyniki (czasem mogłoby się tak wydawać, jednak nie jest 
to działanie na dłuższą metę). 

Choć nie można postawić znaku równości między słowami „biznes” oraz „etyka/moral-
ność”, należy dążyć do tej równowagi w każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Dobry przedsiębiorca postępuje etycznie w stosunku do pracowników począwszy od rekru-
tacji, przez kierowanie i motywowanie, aż do momentu rozwiązania umowy o pracę. Dobry, 
etycznie postępujący pracodawca liczy się ze zdaniem pracowników, szanuje ich wiek – a co 
się z tym wiąże również doświadczenie zawodowe i życiowe, oraz praktyczne umiejętności 
zdobywane w toku pracy, być może nawet w toku prowadzenia własnej działalności gospo-
darczej. Szacunek okazywany pracownikowi świadczy o pracodawcy, dzięki temu na ze-
wnątrz jest on dobrze postrzegany. Widzą to współpracownicy, widzi to klient i docenia ten 
fakt. W związku z tym ma prawo oczekiwać dobrej współpracy i poszanowania względem 
partnera w biznesie (Zbiegień-Maciąg 1996, s. 9).

W obecnej sytuacji gospodarczej, w momencie dynamicznych zmian, które zachodzą 
w otoczeniu przedsiębiorstw, wszystkie plany strategiczne czy modele biznesowe nierzadko 
tracą na atrakcyjności krótko po wdrożeniu, bądź jeszcze zanim zostaną wykorzystywane 
w praktyce. Dlatego też aktywny menadżer powinien sięgać po nieszablonowe rozwiąza-
nia. Jego praca polegać ma na myśleniu twórczym, aby podejmować mądre i korzystne dla 
przedsiębiorstwa decyzje w sposób szybki i trafny. 

W momencie, gdy takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, jak produk-
cja, marketing oraz sprzedaż, ale też zarządzanie operacyjne ulegają zmianie, bardzo trudno 
jest uchwycić wszystkie rodzaje ryzyka występującego w każdym z tych obszarów. Warto 
więc w związku z tym zabezpieczyć te obszary, związane z działalnością przedsiębiorstwa, 
które nie są dotknięte ciągłymi przeobrażeniami. Jednak jeśli pozostaną niezauważone bądź 
zbagatelizowane, mogą wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa. Nie można zapominać, że 
sukces każdej działalności gospodarczej przede wszystkim uzależniony jest od czynnika 
ludzkiego. To człowiek odpowiada za powodzenie czy porażkę biznesu. Mądre i odpowie-
dzialne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi, którymi dysponuje przedsiębiorca, po-
winno się odbywać w taki sposób, aby po pierwsze nie osłabiać przedsiębiorstwa, a po drugie 
w taki sposób, aby stanowiło solidny fundament do dalszych działań. Brak rozwiązań oraz 
umiejętności personelu stwarza sytuacje problemowe i sprzyja, a nawet powoduje, w przed-
siębiorstwie zachowania nieetyczne, pracownicy przestają się angażować w sumienne wy-
konywanie obowiązków służbowych co obniża efektywność pracy a to z kolei powoduje, 
że przedsiębiorstwo ponosi straty finansowe. Istotne jest, aby w rozwoju przedsiębiorstwa, 
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zarządzanie zasobami ludzkimi oparte było na budowaniu relacji z pracownikami w struktu-
rach, które sprzyjają zachowaniom etycznym. 

Etyka i jej instrumenty

Rozważając zagadnienia związane z etycznym wymiarem zarządzania przedsiębior-
stwem, czy to przez prezesa dużej korporacji, czy to przez szefa w mikroprzedsiębiorstwie, 
należy zastanowić się, czym jest etyka?

„Etyka to ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości spo-
łecznej lub konkretny jej system (Encyklopedia Popularna PWN 1980, s. 198). Najprościej 
jednak mówiąc, etyka to „nauka o tym w jaki sposób nasze zachowania wpływają na innych 
ludzi, to nauka o moralnych regułach stosowanych przez ludzi podczas podejmowania decy-
zji oraz o istocie wzajemnych stosunków między ludźmi” (Stoner i in. 2011, s. 119). Autorzy 
cytowanej pracy, wyróżnili cztery poziomy zagadnień etycznych w działalności gospodar-
czej, ponieważ nie sposób uniknąć ich podczas prowadzenia biznesu, podobnie jak w żadnej 
innej sferze naszego życia. W życiu gospodarczym kwestie związane z etyką rozpatrywane 
są na poziomie społeczeństwa, interesariuszy, polityki wewnętrznej oraz indywidualnym. 

Schemat 1
Cztery poziomy zagadnień etycznych

Źródło: Stoner i in. (2011, s. 119).

Na poziomie pierwszym dotyczącym społeczeństwa zadajemy sobie pytania doty-
czące podstawowych instytucji społeczeństwa, jak np. czy system społeczny, w którym 
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funkcjonujemy pod względem etycznym jest poprawny, lub czy dany ustrój polityczny jest 
sprawiedliwy pod względem dzielenia zasobów? Na poziomie społeczeństwa zagadnienia 
związane z etyką są szeroko komentowane, dyskutowane między różnego rodzaju instytu-
cjami, które między sobą rywalizują. 

Drugi poziom – interesariuszy dotyczy zagadnień związanych z etyką skierowanych 
w stronę klientów, dostawców czy akcjonariuszy. Tu padają pytania o zobowiązania przed-
siębiorstwa wobec dostawcy. Jakie obowiązki ma firma względem finalnego odbiorcy? Na 
tym poziomie szuka się odpowiedzi, w jaki sposób przedsiębiorstwo powinno oddziaływać 
na jego zewnętrzne otoczenie, na którego decyzje ma wpływ, oraz w jaki sposób interesariu-
sze powinni na dane przedsiębiorstwo oddziaływać (Stoner i in. 2011, s. 121). 

Zagadnienia związane z etyką dotyczące trzeciego poziomu, czyli polityki wewnętrznej 
organizacji, dotyczą pytań związanych z rodzajami umów o prac. O to, które są najbardziej 
sprawiedliwe? Jakie prawa przysługują pracownikom? Jakie są wzajemne relacje oraz obo-
wiązki pracowników i kadry zarządzającej? Obowiązki takie, jak chociażby wprowadzanie 
do pracy, motywowanie pracowników, nagradzanie ich czy zwalnianie – to codzienność me-
nadżera, to obowiązki, które ściśle związane są nie tylko z regulaminami pracy, ale również 
z zagadnieniami etyki. 

Czwarty poziom – indywidualny dotyczy wzajemnego poszanowania ludzi w obrębie 
danej organizacji. Zagadnienia związane z etyką na poziomie indywidualnym dotyczą pytań 
o wzajemną uczciwość wobec siebie, wobec współpracowników i przełożonych bez wzglę-
du na konsekwencje. Za tym kryją się szersze kwestie, np. czy wolno nam traktować innych 
głównie jako narzędzia do osiągania naszych celów? Czy możemy tego uniknąć? (Ibidem, 
s. 121). 

Każdego dnia stajemy przed wyborami jako pracodawcy, jako pracownicy, jako klienci. 
Całe nasze życie podporządkowane jest wyborom, niektóre są świadome, innych dokonu-
jemy nieświadomie kierując się normami etycznymi wpojonymi w dzieciństwie. W życiu 
dorosłym-osobistym codziennie analizujemy swoje zachowania bądź ich konsekwencje. 
W życiu gospodarczym nasze zachowania powinniśmy analizować ze zdwojoną siłą, po-
nieważ jako pracodawcy jesteśmy odpowiedzialni za osoby zatrudniane w naszych przed-
siębiorstwach. Jako producenci/wytwórcy jesteśmy odpowiedzialni za świadczone usługi 
czy produkowane dobro, a jako klienci jesteśmy odpowiedzialni za siłę, z jaką wpływamy 
na producentów danego dobra, dając przyzwolenie na stosowanie dobrych, ale i nierzadko 
złych praktyk. Biorąc powyższe pod uwagę, do narzędzi/instrumentów etyki możemy zali-
czyć wartości. 

Pojęcie wartości jest pojęciem niezwykle złożonym. To podstawowa kategoria aksjolo-
gii – nauki o wartościach. Z filozoficznego punktu widzenia wartością jest wszystko to, co 
cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich. Wartość może oznaczać stosunek 
człowieka do danego przedmiotu, który jest związany z przeświadczeniem, że przedmiot 
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ten zaspokaja jakieś potrzeby, natomiast uznane wartości stanowią podstawę ocen, norm 
i wzorców (Ibidem, s. 838). Z kolei wartości moralne odnoszą się wprost do działalności 
człowieka. Można powiedzieć, że są to pewne idealne wzory postępowania. W obronie 
wartości stoją moralne imperatywy, czyli nakazy lub zakazy. Skoro wartością moralną jest 
sprawiedliwość (np. sprawiedliwość wynagradzania za pracę), to odnosi się do niej nor-
ma, która nakazuje sprawiedliwe nagradzanie pozostałych osób wg tego samego kryterium 
czy zakaz dyskryminowania. Z kolei uznawanie za wartość prawdomówności związane jest 
z zakazem oszustwa, kłamstwa bądź manipulowania drugim człowiekiem. (Mazur 2010,  
s. 190). Kolejnym istotnym zagadnieniem w języku etyki są normy moralne czyli zasady, 
które określają pewne zachowania. Normy moralne przyswajamy jako wartości. Można je 
traktować jako sposób rozstrzygania sporów. W sytuacjach, w których występuje sprzeczność 
interesów traktować je możemy jako drogowskaz (Stoner i in. 2011, s. 123). Autorzy cyto-
wanej pracy podają również definicję powszechnej moralności wyjaśniając ją jako: „ogół 
norm moralnych rządzących powszechnymi problemami etycznymi. Są to normy do których 
się na ogół stosujemy i które możemy wykorzystywać do rozumienia problemów kierowni-
czych w kategoriach etycznych”, oraz podaje podstawowe zasady powszechnej moralności, 
aby zrozumieć, w jaki sposób one funkcjonują (Ibidem, s. 123).

Zasadami powszechnej moralności są między innymi:
 - dotrzymywanie obietnic – chodzi o to, aby mieć pewność, że inni wykonają nasze pole-

cenia lub zrobią to, co powiedzieli, że zrobią;
 - szacunek dla drugiego człowieka, czyli poważne traktowanie człowieka, uznawanie jego 

pragnień za istotne czy uznawanie jego interesów za pełnoprawne;
 - wzajemna pomoc – świadome uznawanie, że ludzie od siebie wzajemnie zależą oraz 

wzajemnie pomagają sobie; 
 - szacunek dla własności – powinno się uzyskiwać zgodę przed użyciem własności dru-

giego człowieka. Istotne jest tu uznanie ludzi za właścicieli ich ciał, tu szacunek dla 
własności stanie się przesłanką do szacunku dla jednostki;

 - unikanie stosowania siły fizycznej – uznaje się, że stosowanie siły fizycznej przeciwko 
drugiemu człowiekowi nie tylko jest zakazane prawem, ale i jest to zachowanie nieetycz-
ne, niemoralne z wyjątkiem wojny w słusznej sprawie ogólnie uznanej za uzasadnioną, 
czy w momencie samoobrony lub użycia siły przez policję w celu poskromienia prze-
stępcy. 
Warto w tym miejscu zastanowić się, w jakim celu powstają kodeksy etyczne w orga-

nizacjach i dlaczego są one aż tak ważne. Otóż, w polskich przedsiębiorstwach, podążając 
za wzorcami zachodnich przedsiębiorstw bądź też wypełniając zobowiązania korporacyjne 
w dokumentach organizacji, coraz częściej wdrażane są kodeksy postępowania etycznego 
bądź też po prostu kodeksy etyczne. Najczęściej można je znaleźć na stronach internetowych 
firm, które dbają o swój wizerunek na zewnątrz, jak również działają na zasadzie stosowania 
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dobrych praktyk. Można na nich wyczytać, jakie wartości wyznaje dane przedsiębiorstwo 
czy też jakie ma wymagania względem interesariuszy czy pracowników. 

W kodeksach etycznych znajdujących się na polskich stronach internetowych przedsię-
biorstw (Kodeks 1, 2, 3, 4, 5), znajdują się zapisy, które dotyczą:
 - praw człowieka;
 - zachowań pracowników w pracy;
 - zachowania poufności;
 - dyskryminacji;
 - mobbingu;
 - procedur antykorupcyjnych;
 - procedur zgłaszania naruszeń;
 - stosunku przedsiębiorstwa do lokalnej społeczności;
 - stosunku przedsiębiorstwa do środowiska i jego ochrony.

Przedsiębiorcy tworzą kodeksy etyczne i następnie wdrażają je do swojej praktyki, aby, jak 
wyżej wspomniano, dostosować dokumenty do wymogów korporacyjnych, ale i w celu tworze-
nia punktu odniesienia dla zachowań akceptowanych w trudnych, problematycznych sytuacjach. 
Celem tworzenia i stosowania kodeksów etycznych jest również przejrzystość wymogów oraz 
oczekiwań względem klienta i pracownika. Kodeks etyczny ma zapobiegać konfliktom intere-
sów, kradzieżom, przeciwdziałać nadużyciom mogącym występować w przedsiębiorstwach. Do 
najczęstszych zaliczyć możemy korupcję bądź nieprawidłowe wykorzystywanie zasobów firmy 
lub niekiedy nawet czasu pracy – do czego przyznają się pracownicy. 

W kodeksach etycznych znajdują się takie elementy, jak misja przedsiębiorstwa i jego cele: 
„Celem naszej działalności jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w transakcjach han-
dlowych, obrocie towarów krajowym, jak i międzynarodowym” (Kodeks 1). „Zasadniczym 
celem naszej firmy wynikającym z naszej strategii jest rozwijanie i umacnianie pozycji rze-
telnego partnera, terminowego dostawcy i solidnego wykonawcy w każdym z sektorów na-
szej działalności (Kodeks 2). W dokumencie takim podany jest również cel samego kodeksu: 
„Celem kodeksu etycznego jest kształtowanie właściwej kultury życia, szczególnie kultury 
pracy wewnątrz Firmy oraz pomiędzy Firmą a jej otoczeniem” (Kodeks 2). Podane rów-
nież są wartości, które przyświecają przedsiębiorcom prowadzącym swoje działalności takie 
jak np.: „Zadowolenie klienta i rozwój osobisty, uczciwość i rzetelność, profesjonalizm, 
zaufanie i współpraca” (Kodeks 2). „Uczciwe relacje biznesowe, motywująca i przyjazna 
atmosfera w pracy, rzetelny i odpowiedzialny kontrahent” (Kodeks 3). „Odpowiedzialność, 
zaangażowanie, praca zespołowa, profesjonalizm, wzajemny szacunek” (Kodeks 4), oraz 
motto: „Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązują-
cym prawem” (Kodeks 2). Kodeksy etyczne zawierają również zapisy dotyczące roli, jaką 
pełnią: „Kodeks dotyczy najważniejszych, oczekiwanych zasad postępowania pracowników 
w ich codziennej pracy zawodowej. Jego rolą jest wspieranie i kształtowanie właściwej kul-
tury organizacyjnej przedsiębiorstwa, szczególnie kultury pracy. Normuje również relacje 
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wewnątrz firmy oraz pomiędzy firmą i jej interesariuszami w zakresie stosunków społecz-
nych i szeroko rozumianej etyki zawodowej. Jego rolą jest ułatwienie wykonywania misji 
firmy oraz wspieranie realizacji jej strategii rozwoju” (Kodeks 3).

Poprawnie utworzony kodeks etyczny jest przydatny w momencie określenia dyscypli-
narnych działań w stosunku do zatrudnionych osób, które zachowują się w danym momen-
cie w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami lub skarg pracowników. Kodeksy 
mają za zadanie nie tylko poprawiać relacje między pracownikami, ale i wizerunek danego 
przedsiębiorstwa na zewnątrz. Mają stać na straży unikania takich zachowań, jak mobbing, 
dyskryminacja, zasad zachowania poufności wszelkich informacji.

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa to tworzenie podstaw etycznych w firmie. Wszystkie 
przedsiębiorstwa posiadają strukturę hierarchiczną, a więc rzeczą naturalną są narzucone 
zasady postępowania, reguły czy ścieżki przepływu informacji. W swojej strukturze przed-
siębiorstwa opierają się na pewnej kulturze. Dotyczy to przede wszystkim już funkcjonują-
cych przedsiębiorstw bądź tych, które wzorują się na znanych modelach organizacyjnych. 
Łatwiej jest kreować wizerunek, budować postawy etyczne i tworzyć kulturę w przedsię-
biorstwach, które funkcjonują od niedawna, bądź w tych, które dopiero powstają, niż zmie-
niać przyzwyczajenia ludzi, którzy zachowują się w dany sposób od kilku czy kilkunastu 
lat. Łatwiej jest wprowadzać nowe zasady do przedsiębiorstw, które mają liczne i częste 
kontakty z otoczeniem zewnętrznym niż w przedsiębiorstwach funkcjonujących w duchu 
izolacji od kontaktów ze światem zewnętrznym (Zbieg-Maciąg 1996, s. 34) i ta zasada nie 
zmienia się od lat. 

Wartości, normy i zwyczaje panujące w mikro- bądź małych przedsiębiorstwach pra-
cownikom przekazuje sam właściciel bądź osoba zarządzająca daną działalnością i to ta 
osoba przede wszystkim musi ich przestrzegać. W przedsiębiorstwach o liczbie zatrudnio-
nych powyżej 50 osób kreowanie kultury organizacyjnej oraz jej rozpowszechnianie doko-
nuje się przez przedstawienie pracownikom kodeksów pracy bądź zapoznanie pracownika 
z kodeksem etycznym: „Każdy pracownik Model Opakowania, bez względu na zajmowa-
ne miejsce w strukturze organizacyjnej, ma obowiązek zapoznać się z zapisami Kodeksu 
Postępowania Etycznego Model Opakowania i stosować się do nich. Kodeks Postępowania 
Etycznego Model Opakowania dostępny jest w Dziale Kadr oraz na stronie intranetowej 
Systemu Zarządzania Model” (Kodeks 5).

Etyka zarządzania z kolei obejmuje pewne normy zachowania, którymi kierują się kie-
rownicy/menadżerowie podczas wykonywania swojej pracy. Istotnym więc elementem etyki 
zarządzania jest sposób traktowania pracowników przez przedsiębiorstwo. Przede wszyst-
kim chodzi o tak ważne sprawy, jak proces zatrudniania pracowników, warunki pracy, wy-
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nagrodzenie czy rozwiązywanie umowy o pracę. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt 
okazywania szacunku przejawiający się poszanowaniem prywatnej, rodzinnej sfery życia 
każdego pracownika.

Menadżer zatrudniający nowych pracowników powinien postępować nie tylko zgodnie 
z literą prawa, ale również kierować się zasadą niedyskryminacji bez względu na wiek, płeć, 
kolor skóry, wyznanie czy pochodzenie etniczne. Powinien również zachowywać się, w mo-
mencie zatrudniania nowej osoby, etycznie, czyli brać pod uwagę przede wszystkim jego 
kompetencje, umiejętności praktyczne, wiedzę, doświadczenie czy pożądane wykształcenie 
kierunkowe, a nie kontakty osobiste i znajomość z daną osobą. Co prawda, zatrudnianie 
osób z grona najbliższego otoczenia rodziny czy przyjaciół nie jest zakazane, niemniej jed-
nak nie jest to zachowanie pożądane i odpowiednie pod względem etycznym. 

Warunki pracy i wynagrodzenia również mogą budzić kontrowersje, jeśli chodzi o wymiar 
etyczny, mimo że są zwykle poddawane są ścisłej kontroli. Zachowania nieetyczne względem 
pracownika dotyczą przeważnie płac. Przedsiębiorcy notorycznie zatrudniają pracowników 
oferując im minimalną podaną przez państwo stawkę, aby redukować tym samym koszty za-
trudnienia, a pozostałą cześć wynagrodzenia pracownicy otrzymują „do ręki”. Pracodawcy do-
skonale zdają sobie sprawę z obecnej sytuacji na rynku, dlatego też czują się bezkarni. Z kolei 
pracownik nie zgłasza niezadowolenia, przyjmuje taką formę wynagrodzenia, ponieważ wie, 
że nie może sobie pozwolić ani na porzucenie pracy (w końcu lepiej mieć taką niż żadną), ani 
na roszczenie pretensji wobec pracodawcy z uwagi na obawę utraty zatrudnienia. Problem 
ten będzie się utrzymywał tak długo, dopóki na rynku będzie notowane wysokie bezrobocie. 
Warto zwrócić uwagę, że taka sytuacja widoczna jest zwykle w mikro- i małych przedsiębior-
stwach, w których liczba zatrudnionych osób nie przekracza 20. 

Innym nieetycznym zachowaniem pracodawców względem ich podwładnych jest brak 
poszanowania prywatnej sfery życia. Zachowania nieetyczne z tym związane mogą prze-
jawiać się np. przez ścisłe kontrolowanie poczty elektronicznej, informowanie pracownika 
na koniec tygodnia pracy o konieczności przyjścia do pracy w dzień wolny od pracy. Do 
zachowań nieetycznych zaliczyć również można nagrywanie na video pracowników przy 
pracy, mimo ich sprzeciwów bądź też bez ich wiedzy.

Nie tylko nieetyczne, ale i niezgodne z prawem jest zatajanie przez pracodawców nie-
szczęśliwych wypadków w pracy bądź też pozwolenie na wykonywanie pracy bez formal-
nego zatrudnienia. Takie praktyki, niestety, występują na rynku choć bardzo często trudno 
je udowodnić. 

Problemy etyczne w przedsiębiorstwie można również rozpatrywać od strony podejścia 
do pracy przez pracowników. Tu warto poruszyć takie kwestie, jak dyskrecja, uczciwość, 
a czasem nawet konflikt interesów, do którego dochodzi w momencie podjęcia decyzji ko-
rzystnej dla osoby decyzyjnej w przedsiębiorstwie, ale mogącej narazić na koszty przedsię-
biorstwo, w którym dana osoba pracuje. Wystarczy, że pracownik zamówi towar czy usługę 
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w przedsiębiorstwie, które prowadzi osoba zaprzyjaźniona w zamian za korzyść finansową. 
Takie zachowanie może być nawet powszechnie akceptowane w korporacjach czy dużych 
przedsiębiorstwach, ponieważ po pierwsze nie jest możliwe szybkie wykrycie takiej dzia-
łalności, po drugie nie są to odosobnione przypadki i dzięki takiej działalności przy „świetle 
dużego przedsiębiorstwa ogrzewa się kilka małych firm”. Im więcej takich sytuacji, tym 
problem pod względem etycznym staje się coraz mniej widoczny. Oczywiście, można takie 
sytuacje tłumaczyć kiepską kondycją małych firm, trudną sytuacją na rynku czy wysokimi 
kosztami prowadzenia działalności gospodarczej, ale zachowania takie są nieetyczne nawet 
wtedy, gdy są wymuszane przez sytuację rynkową. 

Do zachowań nieetycznych zaliczyć należy również ujawnianie tajemnicy firmy, w któ-
rej się pracuje. Z kolei „podkupywanie” pracowników z danego przedsiębiorstwa działają-
cego w tej samej branży i proponowanie im większego wynagrodzenia w firmach konkuren-
cyjnych tylko po to, aby poznać ich plany produkcyjne czy technologiczne również nie jest 
dobrze widziane. Pod względem etycznym jest to zachowanie niewłaściwe, jednak na rynku 
jest to praktyka często stosowana. 

Kolejnym elementem, który może interesować pod względem etyki w przedsiębiorstwie, 
w rezultacie którego pracodawca ponosi wysokie koszty działalności jest uczciwość pra-
cowników, a dokładnie jej brak przejawiający się chociażby w odbywanych przez pracow-
ników podróżach służbowych. Pracownicy celowo dopisują liczbę przebytych kilometrów, 
pewne kwoty do rachunków za hotel czy posiłki, tym samym w sposób nieetyczny zwięk-
szając swój dochód. 

Poniżej przedstawiono wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone 
w 1997 roku na temat etycznego zachowania pracowników na próbie 1324 respondentów. 
Wyniki badania przedstawiono dnia 4 kwietnia 1997 roku w „USA Today” (Griffin 2013,  
s. 113), lecz dziś, po 18 latach wydają się nadal aktualne. 

Na schemacie 2 przedstawiono główne typy zachowań, które mogą skłonić pracowników 
przedsiębiorstwa do tego, aby działali nie tylko nieetycznie, ale i w sposób niezgodny z pra-
wem. W wynikach badania podano, że niespełna połowa z 1324 respondentów przyznaje 
się, że w ciągu roku podejmowała nieetyczne działania lub działała w sposób niezgodny 
z prawem. W drugiej części schematu przedstawiono pięć głównych typów zachowań, które 
są nieetyczne bądź niezgodne z prawem, do których przyznają się ankietowani, a które były 
wywołane przez któryś z 10 powyższych czynników. Ankietowani podali, że przyczyną naj-
częstszych nieetycznych zachowań było niedbałe przeprowadzanie kontroli jakości.

Na potrzeby niniejszego artykułu Autorka w czerwcu 2015 roku przeprowadziła 37 wy-
wiadów z pracownikami przedsiębiorstw prywatnych. Ich celem było sprawdzenie, czy pra-
cownicy zachowują się w sposób nieetyczny bądź niezgodny z prawem, a jeśli tak, to jakie 
są tego przyczyny i w czym się przejawiają zachowania nieetyczne bądź niezgodne z pra-
wem w ostatnich 12 miesiącach pracy. 
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Do najczęściej podawanych przypadków nieetycznych zachowań w pracy należy spraw-
dzanie prywatnej poczty elektronicznej oraz korzystanie ze sprzętu biurowego typu xero czy 
drukarka do swoich celów. Pracownicy również okłamują swoich pracodawców, aby wcze-
śniej wyjść z pracy oraz wynoszą „po cichu” (kradną) artykuły biurowe (papier do drukarki, 
długopisy). Rzeczą istotną jest również to, że pracownicy nie przyjmowali żadnych korzyści 
majątkowych, nie mieli do czynienia z korupcją, nie zgłaszali również konfliktu interesów. 
Dwóch pracowników podało, że w ostatnim roku pracy zdarzyło im się złożyć niemoralną 
propozycję koleżance z pracy. 

Odpowiedzi pracowników zapytanych o zachowania nieetyczne w miejscu pracy po-
krywają się z prezentowanymi w innych badaniach dotyczących nieetycznych zachowań 
pracowników w stosunku do pracodawców. Dla przykładu w tabeli 1 podano odpowiedzi 
pracowników na pytanie: Które z wymienionych zachowań miało miejsce w Państwa przed-
siębiorstwie?

Schemat 2
Etyka w miejscu pracy

Źródło: Grifin (2013, s. 113).
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Tabela 1
Nieetyczne zachowania (N=1324; w %)

NIEETYCZNE ZACHOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE  Udział
 100%=1324

Niepełne wykorzystanie czasu pracy przez pracownika  41
Wykorzystywanie sprzętu firmowego do celów prywatnych  36
Częste niedotrzymanie zobowiązań przez współpracowników  26
Konflikt interesów  25
Nadużywanie zwolnień chorobowych  24
Agresja słowna wobec współpracowników  16
Kradzieże  13
Mobbing  9
Korzystanie z nielegalnych programów komputerowych  7
Korupcja lub łapówkarstwo  4
Dyskryminacja  3 
Molestowanie seksualne  0,65
Przemoc fizyczna  0,39
Żadne z powyższych  21

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sroka (2011/2012).

Wykres 1
Nieetyczne zachowania pracowników

Źródło: badania własne 2015.
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W związku z tym pojawia się pytanie, czy warto kolejny raz pochylać się nad tymi za-
gadnieniami? Zdaniem Autorki, ciągłe monitorowanie zachowań pracowników i pracodaw-
ców jest jak najbardziej uzasadnione z uwagi na notorycznie wręcz powtarzające się złe 
praktyki, których dopuszczają się pracownicy, co skutkuje ponoszeniem strat finansowych 
przez przedsiębiorców. Z drugiej zaś strony pracodawcy w obecnej sytuacji czują się bezkar-
ni traktując swoich podwładnych przedmiotowo. 

Na wykresie 2 zaprezentowano odpowiedzi pracowników na temat przyczyn zachowań, 
do których przyznali się, a które zaprezentowano na wykresie 1. 

Pracownicy zapytani o przyczyny nieetycznych zachowań podali, że nie są odpowiednio 
traktowani przez swoich przełożonych, którzy próbują załatwić sprawy krzykiem i agresją 
słowną. Problemem dla pracowników, który jak gdyby zaakceptowali podczas zatrudnienia, 
jest umowa o pracę. Pracownicy odpowiadali, że jest to przyczyna nieetycznych zachowań, 
które najczęściej przejawiały się w wykorzystywaniu sprzętu firmowego do własnych ce-
lów, a nawet załatwiania podczas pracy swoich osobistych spraw. Również pojawiająca się 
okazja była przyczyną (podawaną najczęściej, bo 17 razy) podawaną jako powód przywłasz-
czania sobie własności przedsiębiorstwa, w którym pracują badani. 

Co zrobić, aby zapobiegać takim zjawiskom? Bardzo ważna jest rozmowa z pracownikami 
na tematy etyczne, szczególnie uzasadniona w momencie przyjmowania do pracy osób, które 

Wykres 2
Nieetyczne zachowania pracodawców podane przez pracowników  
jako przyczyna nieetycznych zachowań

Źródło: jak w wykresie 1.
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dopiero wchodzą na rynek pracy po skończonej edukacji lub podejmują pracę po raz pierwszy. 
Menadżerowie nie powinni unikać takich rozmów ze „świeżym personelem”, aby nie zaprze-
paścić szansy na wczesne kształtowanie odpowiednich postaw etycznych. Osoby podejmujące 
pierwszą pracę powinny otrzymać odpowiednie wzorce postępowania wobec trudnych, kłopo-
tliwych sytuacji, z którymi przyjdzie im się spotkać, ponieważ utrwalone dobre, akceptowane 
przez ogół pracowników w przedsiębiorstwie zachowania czy dobre praktyki, przekładają się na 
zachowania całej społeczności. Menadżerowie w czasie takich rozmów tworzą kulturę organi-
zacyjną, minimalizują ryzyko wystąpienia podawanych wyżej nieetycznych zachowań. Młody, 
etycznie postępujący pracownik wpływa pozytywnie na pozostałych zatrudnionych w danym 
przedsiębiorstwie oraz zmniejsza ryzyko występowania konfliktów w danej organizacji. 

Oprócz rozmów z pracownikami duże znaczenie ma również dopełnienie wszelkich for-
malności związanych z wprowadzaniem kodeksów w miejscu pracy. W momencie, gdy każda 
zatrudniana osoba zapozna się z takim dokumentem, złoży stosowny podpis, który potwierdzi 
fakt zapoznania się z nim oraz zobowiąże się do przestrzegania zasad panujących w danej orga-
nizacji, wówczas kodeks etyczny zyskuje wymiar praktyczny. Dobrym rozwiązaniem jest po-
zwolenie pracownikom, aby sami proponowali rozwiązania trudnych problemów. „Pracownik 
ma prawo i powinien proponować własne rozwiązania trudnych problemów, pomysły na wy-
eliminowanie nieefektywnych procedur lub niewłaściwych zachowań występujących w fir-
mie” (Kodeks 5). Aby przedsiębiorstwo budowało swoją renomę, pozycję na rynku i markę 
wymagane są działania na szeroką skalę, wymagane jest zaangażowanie wszystkich pracow-
ników, a nie tylko kadry zarządzającej. Rzeczą ważną jest, aby do tworzenia dobrych praktyk 
i zachowań etycznych w przedsiębiorstwie, a następnie skodyfikowania włączyć wszystkich 
do których jest adresowany. Takie działanie powoduje (Kuchenbeker 2009):
 - większe zaangażowanie pracowników we wspólną realizację powierzonych im zadań;
 - przekonanie o możliwości realizacji swoich indywidualnych celów;
 - lepszą atmosferę skutecznie zachęcającą do dalszej pracy i zatrudnienia się w danej or-

ganizacji;
 - przeświadczenie kontrahentów, że z tym podmiotem warto współpracować i można to 

robić bez obaw o bezpieczeństwo interesów;
 - bardziej pozytywną ocenę ze strony szeroko rozumianych interesariuszy, w tym inwesto-

rów, akcjonariuszy.

Podsumowanie

W momencie, kiedy menadżerowie wszystkich szczebli w przedsiębiorstwach świado-
mie budują kulturę organizacyjną, tworząc wzorce zachowań etycznych, a następnie je ko-
dyfikując i wprowadzając do codzienności organizacyjnej, przyczyniają się do lepszej at-
mosfery w miejscu pracy. Na wszystkich szczeblach w hierarchii organizacyjnej zwiększają 
świadomość pracowników odnośnie do takich zagadnień, jak ich prawa, zachowania niepo-
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żądane, nieetyczne i nietolerowane w danej firmie, ograniczają bądź też eliminują sytuacje, 
które mogą budzić kontrowersje z punktu widzenia zagadnień etycznych, przyczyniają się 
do zwiększenia wiarygodności przedsiębiorstwa na zewnątrz. Firma staje się dobrym part-
nerem, z którym warto nawiązać współpracę, poza tym staje się pożądanym miejscem pracy, 
przyciągającym osoby chcące utożsamiać się z daną firmą, wyznające podobne zasady, które 
szybko odnajdą się w danej organizacji i bez problemu nawiążą współpracę w zespole który 
jest otwarty na ludzi. 
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Ethical Dimension of Management at an Enterprise

Summary

For what purpose do we consider ethics in management, not only of an enterprise? Well, the an-
swer is inscribed in the last five columns of the back part of the stele containing the epilogue, at the 
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end of which already Hammurabi had found an answer introducing his Code, “that the strong might 
not oppose the weak” (Stępień 1996, p. 59).

Ethical conduct in the working place should be primarily perceived in actions and behaviours of 
owners or people managing a given enterprise. In small firms, ethical norms or adequate behaviours 
are passed to employees by owners, while in bigger firms, there appear codes of ethics which are 
of a great importance for setting up the corporate culture. Such codes should contain not only the 
desired behaviours but also such which are not tolerated in a given firm. The employee must exactly 
know what he or she can do, where find assistance, and be sure they will receive such assistance. The 
enterprises, which have ethical norms internally codified and which are observed by them in their 
activities, become a good partner in business, though only when the code of ethics has its practical 
dimension. The trustworthy enterprise attracts not only investors or trade partners but it also becomes 
a desirable working place. 

In her article, the author undertook an attempt to present unethical on-the-job behaviours, both 
those committed by employees but also those committed by employers. Unethical behaviours of em-
ployees, as the presented data reveal that, are caused by non-ethical behaviours of employers. To 
avoid such situations or to minimise them one should not only talk to employees and set up codes of 
ethics, but, first of all, implement ethical behaviours to the economic and social life. 

Key words: ethics, ethics in business, management.
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