
ETYKA BIZNESU 



ETYCZNE, CZYLI JAKIE? 

Za etyczne uznaje się postępowanie zgodne z obowiązującymi 
w danym społeczeństwie: 

 
 Regułami moralnymi – opierającymi się na powszechnie 

akceptowanymi wartościach (wynikających z tradycji i 
kultury) 

 Normami prawnymi o charakterze nakazów i zakazów, 
które ustalają odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie  

 



ETYKA W BIZNESIE  

 Etyka w biznesie to relacje 
pomiędzy 
przedsiębiorstwem a jego 
klientami, partnerami 
handlowymi, pracownikami 
oraz konkurencją. Relacje 
te muszą być zgodne z 
obowiązującym prawem 
oraz z podstawowymi 
wartościami moralnymi tj.: 

wolność, własność, 
sprawiedliwość, uczciwość 
czy odpowiedzialność  



ETYKA ZAWODOWA 

Dotyczy ona w szczególności 
osób niektórych profesji, 
np.: 

 
• Lekarzy 
• Prawników 
• Polityków 
 
Jest to zespół norm 

postępowania, które 
wynikają ze specyfiki 
danego zawodu. 



ETYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Przedsiębiorstwo powinno: 
 
• zapewnić pracownikom bezpieczeństwo w pracy 
• wypłacić godziwe wynagrodzenia 
• zapewnić odpowiednie relacje między między przełożonymi 

a pracownikami 
• przekazywać w reklamach rzetelne informacje o firmie i jej 

produktach 
• Regulować w terminie zobowiązania wobec swoich 

pracowników i kontrahentów. 



NIEETYCZNE ZACHOWANIA W BIZNESIE 

Do najczęściej nieetycznych a 
zarazem niezgodnych z 
prawem zachowań należą: 

 
 kreatywna księgowość 
 osiąganie dochodów z 

nieznanych źródeł 
 nieregulowanie zobowiązań 
 unikanie płacenia podatków 
 mobbing 
 zanieczyszczenie 

środowiska 



MOBBING 

 Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące 
pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, 
polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub 
zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną 
ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na 
celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go 
lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 



KODEKS ETYCZNY 

Kodeksy etyczne zawierają 
wykaz zachowań 
uznawanych w danym 
przedsiębiorstwie za 
właściwe oraz sankcji 
przewidzianych za 
niestosowanie się do 
określonych reguł.  



CO TO JEST KORUPCJA? 

 Powszechnie mówimy, że to łapówkarstwo, czyli 
przekupstwo. W rzeczywistości jest to bardziej złożony 
proceder. Może być to zawłaszczenie majątku publicznego, 
na przykład powieszenie na ścianie prywatnego domu 
drogocennego obrazu z publicznego muzeum. Albo 
jeżdżenie służbowym samochodem na prywatne wakacje.  



RODZAJE KORUPCJI 

 Łapownictwo 
 Płatna protekcja 
 Handel wpływami 
 Wykorzystywanie środków publicznych dla korzyści 

osobistych 



SKUTKI KORUPCJI 

 Korupcja zagraża zamożności państwa i każdego 
obywatela, prowadzi bowiem do podejmowania ł decyzji  
ekonomicznych. Ponadto korupcja narusza zasadę uczciwej 
konkurencji, która jest podstawą systemu wolnorynkowego i 
prowadzi do marnotrawienia środków publicznych.   



PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI 

 Ważną rolę w jej przeciwdziałaniu są organy państwowe, 
które ustanawiają prawo oraz stoją na jego straży. W 
zwalczaniu korupcji istotne znaczenie ma także 
indywidualna postawa KAŻDEGO OBYWATELA! 


