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Etyka ogEtyka og óólnielnie

Czym jest etyka?Czym jest etyka?

ZespZespóółł norm i ocen moralnych norm i ocen moralnych 
charakterystyczny dla danej zbiorowocharakterystyczny dla danej zbiorowośści ci 
spospołłecznej np. grupy zawodowejecznej np. grupy zawodowej

Etyka z greckiego oznacza zwyczajny, Etyka z greckiego oznacza zwyczajny, 
obyczaj, zwyczajobyczaj, zwyczaj

Etyka biznesu jest poczuciem Etyka biznesu jest poczuciem 
odpowiedzialnoodpowiedzialnośści menci meneeddŜŜereróów i w i 
pracownikpracownikóów za zgodnow za zgodnośćść sposobsposobóów i w i 
rezultatrezultatóów dziaw działłania przedsiania przedsięębiorstwa z biorstwa z 
obowiobowiąązujzująącymi w danym cymi w danym 
spospołłeczeeczeńństwie normami etycznymistwie normami etycznymi

Prawo ogranicza przedsiPrawo ogranicza przedsięębiorstwo od biorstwo od 
zewnzewnąątrz natomiast etyka od wewntrz natomiast etyka od wewnąątrztrz



Etyka ogEtyka og óólnielnie

Czym jest etyka?Czym jest etyka?

SpoSpołłeczna odpowiedzialnoeczna odpowiedzialnośćść
przedsiprzedsięębiorstw oznacza obowibiorstw oznacza obowiąązek zek 
wprowadzenia spowprowadzenia społłecznych kryteriecznych kryterióów do w do 
procesprocesóów podejmowania decyzji oraz w podejmowania decyzji oraz 
ich realizowania, zapewniajich realizowania, zapewniająąc c 
kojarzenie szeroko rozumianych kojarzenie szeroko rozumianych 
korzykorzyśści zewnci zewnęętrznego oraz trznego oraz 
wewnwewnęętrznego trznego śśrodowiska z interesem rodowiska z interesem 
wwłłasnym jednostek gospodarczych asnym jednostek gospodarczych 

Etyka wymaga jednoznacznej oceny, co Etyka wymaga jednoznacznej oceny, co 
jest dobre, o co zjest dobre, o co złłe w e w śświetle wartowietle wartośści ci 
wyznawanych przez przedsiwyznawanych przez przedsięębiorstwo, biorstwo, 
menadmenadŜŜereróów, pracownikw, pracownikóów oraz w oraz 
interesariuszyinteresariuszy
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Etyka ogEtyka og óólnielnie

Czym sCzym sąą Relacje Inwestorskie?Relacje Inwestorskie?

�� Relacje inwestorskie majRelacje inwestorskie mająą chronichronićć
spospołłeczeeczeńństwo przed nadustwo przed naduŜŜyciami w yciami w 
emisji i obrocie papierami emisji i obrocie papierami 
wartowartośściowymiciowymi

�� Jest to prJest to próóba zniwelowania luki ba zniwelowania luki 
pomipomięędzy tym, jak jest firma dzy tym, jak jest firma 
postrzegana, a rzeczywistym obrazem postrzegana, a rzeczywistym obrazem 
-- zagwarantowanie, zagwarantowanie, ŜŜe akcje osie akcje osiąągngnąą
wwłłaaśściwciwąą cencenęę rynkowrynkowąą (nie za nisk(nie za niskąą
ani nie za wysokani nie za wysokąą))

�� Konieczne jest zachKonieczne jest zachęęcanie do canie do 
nabywania, utrzymywania walornabywania, utrzymywania waloróów w 
firmy i ogfirmy i ogóólne przekonywanie do lne przekonywanie do 
zainteresowania sizainteresowania sięę walorami firmywalorami firmy
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Etyka ogEtyka og óólnielnie

�� Realizacja celRealizacja celóów kierownictwa w kierownictwa 
wymaga silnego oparcia w wymaga silnego oparcia w 
inwestorach inwestorach -- wysokiego kursu akcji wysokiego kursu akcji 
(np. w celu zagwarantowania (np. w celu zagwarantowania 
ppłłynnoynnośści finansowej dla inwestycji)ci finansowej dla inwestycji)

�� SpSpóółłki ski sąą zobligowanie do zobligowanie do 
publicznego informowania o swoich publicznego informowania o swoich 
wynikach, ktwynikach, któóre to informacje mogre to informacje mogąą
wywrzewywrzećć rróóŜŜny wpny wpłływ na decyzje yw na decyzje 
inwestorinwestoróóww

�� Konieczne jest podawanie tylko Konieczne jest podawanie tylko 
istotnych informacji, ktistotnych informacji, któóre mogre mogąą
wpwpłłynynąćąć na decyzje inwestycyjnena decyzje inwestycyjne

Czym sCzym sąą Relacje Inwestorskie?Relacje Inwestorskie?
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Etyka ogEtyka og óólnielnie
Czym jest etyka?Czym jest etyka?

Etyka biznesu, a tym samym dziaEtyka biznesu, a tym samym działłania ania 
departamentdepartamentóów IR i CPR wymagajw IR i CPR wymagająą::

•• Moralnego postMoralnego postęępowaniapowania

•• LojalnoLojalno śścici

•• UczciwoUczciwośścici

•• RzetelnoRzetelnośścici

•• PartnerstwaPartnerstwa

•• ProfesjonalizmuProfesjonalizmu

DziaDziałłania tych departamentania tych departamentóów w 
szczegszczegóólnie powinny podlegalnie powinny podlegaćć regulacji regulacji 
kodekskodeksóów etycznych, poniewaw etycznych, poniewaŜŜ istniejistniejąą
wysokie mowysokie moŜŜliwoliwośści manipulacji oraz ci manipulacji oraz 
silnsilnaa pokuspokusaa łłamania norm prawnychamania norm prawnychi i 
moralnych moralnych 
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Kto, gdzie, Kto, gdzie, kiedykiedy……ii po co etyka ???po co etyka ???

Etyka ogEtyka og óólnielnie

NajczNajczęśęściej wykorzystywane akty do ciej wykorzystywane akty do budowania budowania 
korporacyjnych korporacyjnych kodekskodeksóów etycznych, kodeksw etycznych, kodeksóów w 
postpostęępowania oraz dobrych zasad:powania oraz dobrych zasad:

�� MiMi ęędzynarodowa Karta Praw Czdzynarodowa Karta Praw Człłowiekaowieka

�� Karta RzymskaKarta Rzymska

�� Europejska Karta Socjalna Europejska Karta Socjalna 

�� Traktat AmsterdamskiTraktat Amsterdamski

�� Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej z 2000 roku. Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej z 2000 roku. 

�� Deklaracja o Prawach CzDeklaracja o Prawach Człłowieka z 1991 rokuowieka z 1991 roku

�� InneInne......
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Kto, gdzie, Kto, gdzie, kiedykiedy……ii po co etyka ???po co etyka ???

NajczNajczęśęściej wykorzystywane zbiory dokumentciej wykorzystywane zbiory dokumentóów w 
przedsiprzedsięębiorstw regulujbiorstw regulująące obszary etycznece obszary etyczne::

�� Korporacyjny Kodeks EtykiKorporacyjny Kodeks Etyki

�� Kodeks postKodeks postęępowania (powania (CodeCodeofof ConductConduct))

�� ŁŁad Korporacyjnyad Korporacyjny

�� Deklaracja ZrDeklaracja ZróównowawnowaŜŜonego Rozwoju (CSR)onego Rozwoju (CSR)

�� Karta Zdrowia i BezpieczeKarta Zdrowia i Bezpieczeńństwastwa

�� OdpowiedzialnoOdpowiedzialnośćść informacyjnainformacyjna

�� Oraz dokumenty pod innymi nazwami regulujOraz dokumenty pod innymi nazwami regulująące podobne ce podobne 
obszary jak wyobszary jak wyŜŜej wymienioneej wymienione
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Kto, gdzie, Kto, gdzie, kiedykiedy……ii po co etyka ???po co etyka ???

Etyka ogEtyka og óólnielnie

FIRMAFIRMA

Akcjonariusze

MenedŜerowie

Środowisko natur.

Wspólnicy

Stow.zawodowe

Interesariusze
Klienci

Społeczność
Partnerzy

Dostawcy

Zw. Zawodowe

Wielu innych…



Elementy przedsiElementy przedsięębiorstwa, z ktbiorstwa, z któórymi ma rymi ma 
stycznostycznośćść IR, a w kontaktach z ktIR, a w kontaktach z któórymi niezbrymi niezbęędne dne 
jest szczegjest szczegóólne zachowanie zasad etykilne zachowanie zasad etyki……

Etyka ogEtyka og óólnielnie

Relacje Inwestorskie Relacje Inwestorskie 
oraz CPRoraz CPR

Akcjonariusze

MenadŜerowie

Zarząd

Interesariusze

Finanse
Raporty

Pracownicy

Partnerzy Inni...
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Wymiary etykiWymiary etyki ……Etyka w zakresie relacji inwestorskich oraz PR Etyka w zakresie relacji inwestorskich oraz PR 
korporacyjnego wystkorporacyjnego wystęępowapowaćć powinna w 3 wymiarach, powinna w 3 wymiarach, 
ktktóóre powinny zostare powinny zostaćć uregulowane odpowiednimi uregulowane odpowiednimi 
kodeksami oraz wsparte ogkodeksami oraz wsparte ogóólnonarodowlnonarodowąą edukacjedukacjąą

ETYKA 
PRACOWNIKA

ETYKA 
PRZEDSIĘBIO

RSTWA

EYKA W 
SKALI 

NARODOWEJ

Dobry kodeks Dobry kodeks 
etyczny etyczny 
przyczynia siprzyczynia sięę
do zmniejszenia do zmniejszenia 
kosztkosztóów i w i 
zwizwięększenia kszenia 
zyskzyskóów...w...

WewnWewnęętrzne wartotrzne wartośści, ci, 
edukacja, kodeksy etyki edukacja, kodeksy etyki 

zawodowejzawodowej
(Etyka pracownik(Etyka pracownikóów jest w jest 
odzwierciedleniem etyki odzwierciedleniem etyki 

spospołłeczeeczeńństwa)stwa)

Kultura oraz Kultura oraz 
filozofia filozofia 

organizacji, organizacji, 
regulaminy, dobre regulaminy, dobre 

pratykipratyki , kodeks , kodeks 
etycznyetyczny

Edukacja, Edukacja, 
rozwirozwiąązania zania 

popierajpopierająące etyczne ce etyczne 
dziadziałłania, regulacje, ania, regulacje, 

sugestie itp.sugestie itp.

Image Bank Sweden



MichaelMichaelMilkenMilken, Martin Armstrong to , Martin Armstrong to 
przykprzykłłady osady osóób, ktb, któóre w latach 90re w latach 90--tych w spostych w sposóób b 
nieetyczny posnieetyczny posłłuuŜŜyyłły siy sięę informacjami informacjami --
nielegalnie zdobywali je od pracowniknielegalnie zdobywali je od pracownikóów w 
organizacji/sporganizacji/spóółłek wykorzystujek wykorzystująąc do obrotu c do obrotu 
akcjamiakcjami

Sprawa amerykaSprawa amerykańńskiego przedsiskiego przedsięębiorstwa biorstwa 
ENRON, zaistniaENRON, zaistniałła poniewaa poniewaŜŜ zostazostałły y 
przekroczone normy etyczne i prawneprzekroczone normy etyczne i prawne

Wiele innych Wiele innych -- majmająących miejsce w Polsce i na cych miejsce w Polsce i na 
śświeciewiecie……

A etyka ma pomA etyka ma pom óócc……

DziaDziałłania nieetyczneania nieetyczne……



Charakter pracy dziaCharakter pracy działłu IR oraz CPR u IR oraz CPR 
powoduje, powoduje, ŜŜe istnieje pokusa wykorzystywania e istnieje pokusa wykorzystywania 
posiadanych informacji dla prywatnych celposiadanych informacji dla prywatnych celóóww

Polityka informacyjna wymaga balansu Polityka informacyjna wymaga balansu 
pomipomięędzy uczciwodzy uczciwośściciąą, rzetelno, rzetelnośściciąą a a 
wymogami prawnymi wymogami prawnymi –– NaleNaleŜŜy my móówiwićć
wywyłąłącznie prawdcznie prawdęę,, ale nie zawsze wszale nie zawsze wszęędzie dzie 
trzeba mtrzeba móówiwićć wszystkowszystko

Profesjonalizm Profesjonalizm –– rzetelnorzetelnośćść, dok, dokłładnoadnośćść oraz oraz 
terminowoterminowośćść ssąą elementami krytycznymi w elementami krytycznymi w 
pracy departamentpracy departamentóów IRw IR

RRóównorzwnorzęędnodnośćść wszystkich akcjonariuszy i wszystkich akcjonariuszy i 
ineresariuszyineresariuszymusi stamusi staćć ponad emocjami ponad emocjami 
pracownikpracownikóóww i kadry zarzi kadry zarząądzajdzająącejcej

Etyka pracownikaEtyka pracownika

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka pracownikapracownika

Image Bank Sweden



Ujawnianie informacji w najszerszy Ujawnianie informacji w najszerszy 
momoŜŜliwy sposliwy sposóób, aby umob, aby umoŜŜliwiliwi ćć jednakowy jednakowy 
dostdostęęp do informacji p do informacji -- a przeciea przecieŜŜ ssąą
momoŜŜliwoliwośści wybici wybióórczego informowania rczego informowania 
inwestorinwestoróów np. podczas wideo konferencjiw np. podczas wideo konferencji

Powstaje rPowstaje róówniewnieŜŜ problem prognoz i problem prognoz i 
odpowiedzialnoodpowiedzialnośści z tytuci z tytułłu wprowadzania u wprowadzania 
opinii publicznej i inwestoropinii publicznej i inwestoróów w bw w błąłądd

Indywidualne spotkania mogIndywidualne spotkania mogąą sprzyjasprzyjaćć
nieuczciwej konkurencji inwestornieuczciwej konkurencji inwestoróów w 
instytucjonalnych wobec indywidualnychinstytucjonalnych wobec indywidualnych

Etyka pracownikaEtyka pracownika

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka pracownikapracownika
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Problem korupcji, przekupstwa oraz Problem korupcji, przekupstwa oraz 
wartowartośściowych prezentciowych prezentóów wystw wystęępuje w dziale puje w dziale 
relacji inwestorskich, relacji inwestorskich, poniewaponiewaŜŜ informacje informacje 
posiadane przez ten dziaposiadane przez ten działł majmająą ogromne ogromne 
znaczenie dla inwestorznaczenie dla inwestoróów (problem wartow (problem wartośści ci 
prezentprezentóóww……))

Problem precyzyjnego komunikowania Problem precyzyjnego komunikowania 
wynikwynikóów finansowych oraz sytuacji w finansowych oraz sytuacji 
kryzysowej w przedsikryzysowej w przedsięębiorstwie, a takbiorstwie, a takŜŜe ze złłych ych 
wynikwynikóów finansowych w finansowych –– zawsze istnieje zawsze istnieje 
momoŜŜliwoliwośćść manipulacji niezgodnej z przyjmanipulacji niezgodnej z przyjęętymi tymi 
powszechnie zasadami etykipowszechnie zasadami etyki

Przygotowywanie raportPrzygotowywanie raportóów oraz materiaw oraz materiałłóów do w do 
raportraportóów mow moŜŜe re róówniewnieŜŜ podlegapodlegaćć manipulacji manipulacji ––
przestrzeganieprzestrzeganieregulacjregulacjii prawnprawnychych, a tak, a takŜŜe e 
kodekskodeksóów wewnw wewnęętrznych trznych jjest niezbest niezbęędnedne

Etyka pracownikaEtyka pracownika

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka pracownikapracownika
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Departament IR posiada informacjDepartament IR posiada informacjęę z caz całłej ej 
spspóółłki ki –– pojawia sipojawia sięę problem monopolizacji i problem monopolizacji i 
centralizacji posiadanych informacji, a co za centralizacji posiadanych informacji, a co za 
tym idzie motym idzie moŜŜliwoliwośści wykorzystania informacji ci wykorzystania informacji 
do realizacji wdo realizacji włłasnych celasnych celóów w w w 
przedsiprzedsięębiorstwie biorstwie –– np. awanse. np. awanse. WystWystęępuje puje 
mmooŜŜliwoliwośćść zachwiania rzachwiania róównowagi w wnowagi w 
przedsiprzedsięębiorstwie oraz burzenibiorstwie oraz burzeniaa zasady zasady 
partnerstwa i kooperacji pracownikpartnerstwa i kooperacji pracownikóów w 

Ujawnianie wewnUjawnianie wewnęętrznych tajemnic zartrznych tajemnic zaróówno wno 
wewnwewnąątrz jak i na zewntrz jak i na zewnąątrz przedsitrz przedsięębiorstwa biorstwa 
jest istotnym zagadnieniem w przypadku IRjest istotnym zagadnieniem w przypadku IR

Ochrona danych, szczegOchrona danych, szczegóólnie w konteklnie w kontekśście cie 
elektronicznych kanaelektronicznych kanałłóów informacyjnychw informacyjnych

Etyka pracownikaEtyka pracownika

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka pracownikapracownika
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Pracownik IR i CPR powinien byPracownik IR i CPR powinien byćć zobowizobowiąązany do zany do 
zachowania szczegzachowania szczegóólnej starannolnej starannośści, rzetelnoci, rzetelnośści i uczciwoci i uczciwośści ci 
w pracy zawodowej wobec adresatw pracy zawodowej wobec adresatóów swoich dziaw swoich działłaańń ……

Etyka pracownikaEtyka pracownika ……propozycjapropozycja



Aby zachowaAby zachowaćć szczegszczegóólnlnąą starannostarannośćść, rzetelno, rzetelnośćść i uczciwoi uczciwośćść
pracownik IR i CPR zobowipracownik IR i CPR zobowiąązany jest do przestrzegania zany jest do przestrzegania 
zasad prawdomzasad prawdomóównownośści, a w szczegci, a w szczegóólnolnośści do ci do 
relacjonowania faktrelacjonowania faktóów w ich ww w ich włłaaśściwym kontekciwym kontekśście i bez cie i bez 
znieksztazniekształłceceńń……

Etyka Etyka pracownikapracownika ……propozycjapropozycja



Pracownik IR i CPR powinien byPracownik IR i CPR powinien byćć zobowizobowiąązany do nie zany do nie 
rozpowszechniania tych informacji, ktrozpowszechniania tych informacji, któóre zgodnie z jego re zgodnie z jego 
wiedzwiedząą i  doi  dośświadczeniem, swiadczeniem, sąą nieprawdziwe, nienieprawdziwe, nieśściscisłłe lub e lub 
mogmogąą wprowadzawprowadzaćć w bw błąłąd odbiorcd odbiorcęę……

Etyka Etyka pracownikapracownika ……propozycjapropozycja



Pracownik IR i CPR nie moPracownik IR i CPR nie moŜŜe reprezentowae reprezentowaćć sprzecznych lub sprzecznych lub 
konkurencyjnych intereskonkurencyjnych interesóów, chyba, w, chyba, ŜŜe zainteresowane strony, e zainteresowane strony, 
po przedstawieniu im wszystkich faktpo przedstawieniu im wszystkich faktóów wyraw wyraŜąŜą na to zgodna to zgodęę……

Etyka Etyka pracownikapracownika ……propozycjapropozycja



Pracownik IR i CPR jest zobowiPracownik IR i CPR jest zobowiąązany do ochrony dzany do ochrony dóóbr br 
osobistych czosobistych człłowieka, a w szczegowieka, a w szczegóólnolnośści do ochrony ci do ochrony 
prywatnoprywatnośści, czci i godnoci, czci i godnośści osobistej swoich pracodawcci osobistej swoich pracodawcóów, w, 
wspwspóółłpracownikpracownikóów i adresatw i adresatóów swoich dziaw swoich działłaańń informacyjnychinformacyjnych……

Etyka Etyka pracownikapracownika ……propozycjapropozycja



Pracownik IR i CPR jest zobowiPracownik IR i CPR jest zobowiąązany do ochrony tajemnic zany do ochrony tajemnic 
aktualnych i byaktualnych i byłłych pracodawcych pracodawcóów i nie mow i nie moŜŜe podejmowae podejmowaćć dziadziałłaańń
wymagajwymagająących ujawnienia tych tajemnic, chyba, cych ujawnienia tych tajemnic, chyba, ŜŜe osoby kte osoby któórych rych 
tajemnica dotyczy lub kttajemnica dotyczy lub któóre je powierzyre je powierzyłły wyray wyraŜąŜą na to zgodna to zgodęę……

Etyka Etyka pracownikapracownika ……propozycjapropozycja



Pracownik IR i CPR nie moPracownik IR i CPR nie moŜŜe angae angaŜŜowaowaćć sisięę w w ŜŜadnadnąą
dziadziałłalnoalnośćść, kt, któóra zmierza do korumpowania ra zmierza do korumpowania śśrodkrodkóów w 
masowego przekazumasowego przekazu……

Etyka Etyka pracownikapracownika ……propozycjapropozycja



Informacje przekazywane Informacje przekazywane śśrodkom masowego przekazu rodkom masowego przekazu 
powinny bypowinny byćć dostarczone do publikacji i wykorzystania bez dostarczone do publikacji i wykorzystania bez 
opopłłat i ukrytych korzyat i ukrytych korzyśści majci mająątkowych btkowych bąąddźź osobistych osobistych 
oferowanych odbiorcomoferowanych odbiorcom……

Etyka Etyka pracownikapracownika ……propozycjapropozycja



JeJeśśli konieczne jest utrzymanie inicjatywy i kontroli li konieczne jest utrzymanie inicjatywy i kontroli 
rozpowszechniania informacji, pracownik IR i CPR ma prawo rozpowszechniania informacji, pracownik IR i CPR ma prawo 
wykupu miejsca lub czasu emisyjnego zgodnie z wykupu miejsca lub czasu emisyjnego zgodnie z 
obowiobowiąązujzująącym prawem odnoszcym prawem odnosząącej sicej sięę do dziado działłalnoalnośści ci 
reklamowej ...reklamowej ...

Etyka Etyka pracownikapracownika ……propozycjapropozycja



Pracownik IR i CPR nie moPracownik IR i CPR nie moŜŜe nieuczciwe konkurowae nieuczciwe konkurowaćć z innym z innym 
pracownikiem IR i CPR i szkodzipracownikiem IR i CPR i szkodzićć jego reputacji...jego reputacji...

Etyka Etyka pracownikapracownika ……propozycjapropozycja



Pracownik IR i CPR powinien zbieraPracownik IR i CPR powinien zbieraćć oraz selekcjonowaoraz selekcjonowaćć
informacje z poszanowaniem jednostek oraz grup informacje z poszanowaniem jednostek oraz grup 
spospołłecznych...ecznych...

Etyka Etyka pracownikapracownika ……propozycjapropozycja



Pokusa do przejaskrawiania faktPokusa do przejaskrawiania faktóów w 
pozytywnych, a dyskretnego komunikowania pozytywnych, a dyskretnego komunikowania 
negatywnych zdarzenegatywnych zdarzeńń w celu osiw celu osiąągnignięęcia korzycia korzyśści ci 
zarzaróówno finansowych jak i wizerunkowychwno finansowych jak i wizerunkowych

Manipulacja danymi finansowymi (przypadek Manipulacja danymi finansowymi (przypadek 
ENRON) w celu ukrycia rzeczywistej kondycji ENRON) w celu ukrycia rzeczywistej kondycji 
finansowej spfinansowej spóółłkiki

Wytyczne ZarzWytyczne Zarząądu spdu spóółłki dla departamentu IR ki dla departamentu IR 
bbęęddąące niezgodne z zasadami etycznymi oraz ce niezgodne z zasadami etycznymi oraz 
odpowiedzialnego biznesuodpowiedzialnego biznesu

Brak terminowoBrak terminowośści w raportowaniu wynikci w raportowaniu wynikóów w 
finansowychfinansowych

Przedmiotowe a nie podmiotowe traktowanie Przedmiotowe a nie podmiotowe traktowanie 
inwestorinwestoróów i w i interesariuszyinteresariuszy–– brak dialogubrak dialogu ??

Etyka firmyEtyka firmy

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka firmyfirmy

Image Bank Sweden



PrzykPrzykłład ad 
rozbudowanej sekcji rozbudowanej sekcji 
popośświwięęconej conej 
zagadnieniom etyki zagadnieniom etyki 
oraz oraz 
odpowiedzialnego odpowiedzialnego 
biznesu. Spbiznesu. Spóółłki ki 
skandynawskie oraz skandynawskie oraz 
amerykaamerykańńskie skie 
przykprzykłładajadająą
szczegszczegóólnlnąą uwaguwagęę
do etyki oraz swojej do etyki oraz swojej 
roli w roli w 
spospołłeczeeczeńństwie i stwie i 
spospołłecznoecznośści ci 
biznesowejbiznesowej

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka firmyfirmy



OkoOkołło 85% amerykao 85% amerykańńskich przedsiskich przedsięębiorstw posiada biorstw posiada 
wewnwewnęętrzne kodeksy etyczne, w europie trzne kodeksy etyczne, w europie śśrednia jest o porednia jest o połłowowęę
niniŜŜszasza……

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka firmyfirmy

Przyczyna? AmerykaPrzyczyna? Ameryka ńńskie skie FederalFederal
SentencingSentencing GuidelinesGuidelines –– łłagodniejsze agodniejsze 
orzekanie w sprawach przeciwko orzekanie w sprawach przeciwko 
firmom posiadajfirmom posiadaj ąącym wdrocym wdro ŜŜone one 
kodeksy etycznekodeksy etyczne ……



PrzedsiPrzedsięębiorstwa biorstwa 
skandynawskie skandynawskie 
przesiprzesiąąkniknięęte ste sąą
kulturkulturąą partnerstwa partnerstwa 
i etyki praktycznie i etyki praktycznie 
na styku kana styku kaŜŜdej z dej z 
dziedzindziedzin

WdraWdraŜŜanie zasad anie zasad 
etyki jest etyki jest 
uwarunkowane uwarunkowane 
kulturowokulturowo……

TraktujTraktująą siebie siebie 
jako kolektywnych jako kolektywnych 
obywateli obywateli 
spospołłecznoecznośści ci 
lokalnej jak i lokalnej jak i 
mimięędzynarodowejdzynarodowej

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka firmyfirmy



??

Etyka firmy Etyka firmy –– po po 
co kodeksy?co kodeksy?

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka firmyfirmy

Kodeksy postKodeksy postęępowania w przedsipowania w przedsięębiorstwach biorstwach 
wprowadza siwprowadza sięę, aby:, aby:

�� ZwiZwięększykszyćć zaufanie spozaufanie społłeczeeczeńństwastwa

�� ZmniejszyZmniejszyćć falfalęę regulacji (istniejregulacji (istniejąą uzasadnione uzasadnione 
nadzieje, nadzieje, ŜŜe kodeksy wewne kodeksy wewnęętrzne btrzne bęęddąą dziadziałłaaćć
samoregulacyjnie)samoregulacyjnie)

�� DoskonaliDoskonalićć dziadziałłania wewnania wewnęętrzne, zwitrzne, zwięększakszaćć
ich jednolitoich jednolitośćść oraz zarazem wydajnooraz zarazem wydajnośćść (sp(spóójne jne 
wewnwewnęętrzne zasady posttrzne zasady postęępowania)powania)

�� Jest to reakcja na zachowania niepoJest to reakcja na zachowania niepoŜąŜądane dane 
wystwystęępujpująące w przedsice w przedsięębiorstwiebiorstwie

Image Bank Sweden



Etyka firmy Etyka firmy –– po po 
co kodeksy?co kodeksy?

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka firmyfirmy

Coraz trudniej jest o dokCoraz trudniej jest o dokłładnoadnośćść, szczeg, szczegóólnie w lnie w 
kontekkontekśście zwicie zwięększajkszająących sicych sięę obowiobowiąązkzkóów w 
raportowych spraportowych spóółłek. Im wiek. Im więęcej danych jest w cej danych jest w 
nich zawartych, tym winich zawartych, tym więększe ksze 
prawdopodobieprawdopodobieńństwo pomystwo pomyłłki i nieki i nieśświadomego wiadomego 
wprowadzania opinii w bwprowadzania opinii w błąłądd

Paradoksalnie, moParadoksalnie, moŜŜe technologia be technologia bęędzie mogdzie mogłła a 
wesprzewesprzećć moralnomoralnośćść i etyki etykęę poprzez poprzez 
zautomatyzowanie raportowania np. zautomatyzowanie raportowania np. 
wykorzystujwykorzystująąc w przedsic w przedsięębiorstwach XBRL ( biorstwach XBRL ( 
ExtensibleExtensibleBusiness Business ReportingReportingLanguageLanguage). ). 
Niwelowanie moNiwelowanie moŜŜliwoliwośści manipulacji poprzez ci manipulacji poprzez 
restrykcjrestrykcjęę dostdostęępu i pu i łłatwoatwośćść udowodnienia udowodnienia 
pochodzenia niepochodzenia nieśściscisłłoośści oraz automatyzacja ci oraz automatyzacja 
procesuprocesu……

Image Bank Sweden



PaPańństwo czy stwo czy 
przedsiprzedsięębiorstwa na strabiorstwa na straŜŜy y 
etyki?etyki?

KoniecznoKoniecznośćść zabezpieczenie spozabezpieczenie społłeczeeczeńństwa stwa 
przed dziaprzed działłaniami nieetycznymi aniami nieetycznymi 
przedsiprzedsięębiorstw, bbiorstw, bąąddźź przez regulacje prawne przez regulacje prawne 
bbąąddźź poprzez aktywnie wspieranie tworzenia poprzez aktywnie wspieranie tworzenia 
kodekskodeksóów etycznych przedsiw etycznych przedsięębiorstwbiorstw

Jasne kryteria oceny zachowaJasne kryteria oceny zachowańń oraz oraz 
komunikowanie przedsikomunikowanie przedsięębiorstwom kar za biorstwom kar za 
postpostęępowanie nieetyczne wobec powanie nieetyczne wobec 
spospołłeczeeczeńństwa, stwa, interesariuszyinteresariuszyfirmy oraz firmy oraz 
akcjonariuszyakcjonariuszy

Zachowania podlegajZachowania podlegająące ocenie z punktu ce ocenie z punktu 
widzenia etyki wystwidzenia etyki wystęępujpująące w polityce i ce w polityce i 
krkręęgach wgach włładzy, majadzy, mająą bezpobezpośśrednie rednie 
przeprzełłooŜŜenie na zachowania etyczne biznesuenie na zachowania etyczne biznesu

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka narodowanarodowa

Image Bank Sweden



Drugi przykDrugi przykłład ad 
przedsiprzedsięębiorstwa biorstwa 
skandynawskiego o skandynawskiego o 
rozbudowanych rozbudowanych 
standardach standardach 
etycznych oraz etycznych oraz 
rozbudowanej rozbudowanej 
sekcji sekcji 
odpowiedzialnej za odpowiedzialnej za 
komunikacjkomunikacjęę tych tych 
standardstandardóóww

Etyka narodowa Etyka narodowa 
ma bezpoma bezpośśrednie rednie 
przeprzełłooŜŜenie na enie na 
standardy etyczne standardy etyczne 
przedsiprzedsięębiorstwbiorstw

Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka narodowanarodowa



Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka narodowanarodowa

PrzykPrzykłład strony ad strony 
korporacyjnej firmy korporacyjnej firmy 
IKEA, ktIKEA, któóra dziara działłajająąc w c w 
skali globalnej ma skali globalnej ma 
poszanowanie zarposzanowanie zaróówno wno 
dla lokalnych dostawcdla lokalnych dostawcóów w 
jak i jak i klientklientóów...etykaw...etyka
narodowa promieniuje w narodowa promieniuje w 
skali globalnej wskali globalnej włłaaśśnie nie 
poprzez manifestowanie poprzez manifestowanie 
poprawnopoprawnośści ci etyczonoetyczono--
biznesowejbiznesowej......



Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka narodowanarodowa

Uczciwa komunikacja, Uczciwa komunikacja, 
zarzaróówno w sytuacjach wno w sytuacjach 
korzystnych jak korzystnych jak 
niekorzystnych niekorzystnych 
(kryzysowych) jest (kryzysowych) jest 
moralnym obowimoralnym obowiąązkiem zkiem 
przedsiprzedsięębiorstwa, w biorstwa, w 
ktktóórym swoje udziarym swoje udziałły y 
posiada otoczenieposiada otoczenie

Odwaga komunikacyjna Odwaga komunikacyjna 
zazwyczaj przynosi wizazwyczaj przynosi więęcej cej 
korzykorzyśści wizerunkowych ci wizerunkowych 
niniŜŜ reklamy reklamy 
ukierunkowane na ten celukierunkowane na ten cel



Wymiary Wymiary etykietyki ……etykaetyka narodowanarodowa

TwTwóórzmy kodeksy, regulacje i standardy etyczne rzmy kodeksy, regulacje i standardy etyczne 
w Polsce dla relacji inwestorskich i komunikacji w Polsce dla relacji inwestorskich i komunikacji 
korporacyjnej, ale rkorporacyjnej, ale róówniewnieŜŜ zachzachęęcajmy polskie cajmy polskie 
przedsiprzedsięębiorstwa do rozwijania tego obszaru, bo jak biorstwa do rozwijania tego obszaru, bo jak 
pokazujpokazująą amerykaamerykańńskie badania skie badania „„ ……dobra etyka dobra etyka 
nadaje biznesowi dobrego znaczenianadaje biznesowi dobrego znaczenia……..””
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DziDzięękuje za uwagkuje za uwag ęę !!

PozostajPozostaj ęę do dyspozycji w przypadku dodatkowych pytado dyspozycji w przypadku dodatkowych pyta ńń: : 
maksymilian.pawlowski@home.semaksymilian.pawlowski@home.se


