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T. Etyka Zawodowa. Metody walki z korupcją. 

  

Słowo etyka pochodzi od z greckich słów éthikós [wym. etikos] – 'zwyczajny' oraz éthos 

[wym. etos] – 'obyczaj, zwyczaj'. Współcześnie mianem etyki nazywamy zespół norm i ocen 

moralnych charakterystycznych dla danego społeczeństwa. Etyczne postępowanie dotyczy 

zarówno relacji międzyludzkich, jak i relacji zachodzących między przedsiębiorstwami a ich 

klientami, dostawcami i konkurentami. Niestety, niektóre osoby nie przestrzegają ustalonych 

zasad zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Gdy w pracy nie są 

zachowywane normy etyczne, dochodzi do zjawisk patologicznych, takich jak korupcja czy 

mobbing. Czy wiesz, na czym one polegają? 

Etyka zawodowa 

Etyka zawodowa to zespół zasad i norm określających, w jaki sposób, z moralnego punktu 

widzenia, powinni zachowywać się przedstawiciele danego zawodu. Jest ona określana w 

specjalnych kodeksach, a także w formie przysiąg czy ślubowań. Najczęściej o etyce 

zawodowej mówi się w obniesieniu do: prawników, których obowiązują zasady etyki 

adwokackiej, lekarzy, którzy składają przysięgę Hipokratesa, maklerów, przestrzegających 

kodeksu dobrej praktyki maklerskiej, i polityków. 

Zachowania etyczne powinny też występować w działaniach firm. Postępowanie etyczne 

przedsiębiorstw przejawia się m.in. w: 

• tworzeniu realnego (prawdziwego) wizerunku firmy, 

• tworzeniu takich reklam, które zawierają prawdziwe informacje, 

• niewyzyskiwaniu pracowników, lecz w zapewnianiu im godnych warunków pracy 

i godziwych wynagrodzeń. 

Na to, by firmę można było nazwać etyczną, mają wpływ czynniki zewnętrzne (system 

gospodarczy, prawo, polityka i etyka społeczna [Etyka społeczna jest rozumiana jako poziom 

moralny społeczeństwa i ogólne normy moralne, które są podstawą zachowań i działań w 

gospodarce.]) oraz wewnętrzne (sytuacja, misja i polityka firmy, moralność pracowników). 

Spośród wielu nieetycznych zachowań w biznesie najczęściej spotyka się działania 

korupcyjne i mobbing. 

Korupcja 

Korupcją nazywamy nadużywanie zajmowanego stanowiska publicznego w celu uzyskania 

prywatnych korzyści. O zachowaniach korupcyjnych mówimy zarówno w odniesieniu do 



drobnych przypadków (np. faworyzowanie kogoś w zamian za przysługę), jak i w odniesieniu 

do spraw dużej wagi (np. umożliwienie komuś korzystnego zakupu działki budowlanej w 

zamian za korzyść majątkową). 

Korupcja obejmuje nadużycia takie jak: przekupstwo (łapownictwo), wymuszenie 

(handlowanie wpływami), płatna protekcja lub oszustwo (w tym kradzież, defraudacja 

[Defraudacja – inaczej „kradzież w białych rękawiczkach" –to przestępstwo polegające na 

tym, że ktoś przywłaszcza sobie cudze pieniądze lub mienie, którymi miał się opiekować.]). 

Do najczęściej występujących przyczyn korupcji zalicza się: 

• brak jasnych przepisów prawnych, czyli przepisów, które nie regulują zbyt wielu 

dziedzin życia, 

• dużą uznaniowość decyzji urzędników przy niewielkiej odpowiedzialności karnej za 

podejmowane decyzje i zbyt niskie pensje dla urzędników, 

• zbyt dużą liczbę świadczeń, dotacji i zasiłków wypłacanych przez państwo, 

• słabe więzy społeczne, 

• przyzwalanie na obecność w polityce osób nieuczciwych. 

Do skutków działań korupcyjnych zalicza się m.in.: 

• szkodzenie finansom publicznym przez ich marnotrawienie, 

• odstraszanie zagranicznych inwestorów, 

• rozwój zorganizowanej przestępczości. 

Mobbing 

Innym nieetycznym zjawiskiem występującym w pracy jest mobbing, czyli długotrwałe, 

systematyczne prześladowanie psychiczne jednostki przez jedną lub kilka osób, przy 

milczącej zgodzie lub obojętności pozostałych członków grupy. Zwykle dotyczy ono działań 

przełożonego względem podwładnego, ale może też występować w innych relacjach, np. 

między pracownikami na równoległych stanowiskach. 

Mobbing przejawia się w takich działaniach, jak: 

• manipulacja uczuciami danej osoby, w celu jej emocjonalnego wyniszczenia, które 

w konsekwencji powoduje u niej lęk, poczucie winy lub uczucie poniżenia. 

Manipulacja ta jest związana m.in. z wyśmiewaniem i upokorzeniami. 

• zastraszanie na wiele sposobów, np. przez aluzyjne lub bezpośrednie komunikaty 

dotyczące zagrożenia pozycji zawodowej i/lub społecznej danej osoby, a nawet 

zagrożenia jej bezpieczeństwa fizycznego. Zastraszenie jest formą mobbingu 

stosunkowo łatwą do rozpoznania, często bardzo prostą i prymitywną, przejawiającą 

się często w otwartym używaniu agresji i pogróżek. 

• obwinianie danej osoby. Jest to forma mobbingu trudna do rozpoznania, gdyż można 

ją pomylić ze słusznym pociąganiem do odpowiedzialności, podporządkowywaniem 

dyscyplinie (subordynowaniem) lub uzasadnionym karaniem. Pociąganie do 

odpowiedzialności jest uzasadnione i prawidłowe wówczas, gdy pracownik miał 

przydzielone jasno określone i odpowiednie do jego możliwości zadanie, z którego się 

nie wywiązał. W przeciwnym wypadku pracownik jest wpędzany w poczucie winy za 

coś, do czego nie został zobowiązany, jest niesłusznie karany. Mobbing przez 



obwinianie ofiary może się wyrażać także w: niesprawiedliwym traktowaniu jej w 

sprawach premii, nagród, podwyżek, awansów itp., nadmiernym, nieuzasadnionym 

kontrolowaniu jej pracy, zmuszaniu jej do zostawania po godzinach, nadmiernym 

przypominaniu jej, jak wiele firma dla niej zrobiła, ostentacyjnym i niesprawiedliwym 

chwaleniu innych; 

• poniżanie i upokarzanie, które mogą być okazywane mniej lub bardziej 

bezpośrednio. Mogą być one wyrażane słownie, np. przez nadmierne krytykowanie 

pracy danej osoby wprost, czasem z użyciem krzyku i poniżających wyrażeń, lub 

przez powoływanie się na inne osoby, przytaczanie ich negatywnej opinii (prawdziwej 

lub nie). Poza tym prześladowca może poniżać ofiarę swoimi decyzjami i swoim 

działaniem, np. przez odebranie przyznanej nagrody, niesprawiedliwe nagradzanie 

innych, zlecanie zadań niemożliwych do wykonania lub odwrotnie – zdecydowanie 

zbyt łatwych zadań, nieuzasadnione nadmierne kontrolowanie jej pracy itp. Poniżanie 

często uderza w poczucie wartości danej osoby nie tylko jako pracownika, lecz także 

jako osoby prywatnej (przez oczernianie, obmawianie, insynuacje dotyczące zdrowia i 

problemów osobistych, izolowanie od kolegów, utrudnianie kontaktowania się z nimi, 

upokarzające zachowanie się niewerbalne wobec ofiary, np. miny i uśmieszki, różnego 

rodzaju ośmieszające dowcipy). 

Skutki mobbingu, niezależnie od jego przyczyn i form, są zawsze negatywne dla danej osoby, 

a przeważnie również dla grupy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Osoba taka bardzo często 

czuje się odizolowana, osamotniona, niezrozumiana i odrzucona. Ponadto może u niej dojść 

do wyniszczenia emocjonalnego, depresji i obniżenia samooceny. 

  

 Grupa społeczna i jej istota 

1.   Życie społeczne 

2.   Rola społeczna  

3.   Grupa zawodowa 

4.   Normy społeczne i ich istota 

-         Zwyczaje 

-         Moralność 

-         Religia  

-         Prawo 

5.   Kontrola społeczna i jej cel 

6.   Zasady postępowania etycznego 

-         reguły moralne 

-         własność 

-         wolność 

-         punktualność 



-         sprawiedliwość 

-         odpowiedzialność 

  

Grupa społeczna tj. każdy zbiór ludzi, których zachowania 

wskazują na przynależność do określonej grupy (naród, 

państwo, zakład pracy, szkoła, rodzina). Grupa ta wskazuje 

swoim członkom jak należy bądź nie należy się zachowywać, 

oraz o nagrodach i karach stojących na straży tych norm. 

Życie społeczne to rola jaką gra jednostka zgodnie z cechami 

swojej osobowości i umiejętności ale za zgodą i pod dyktando 

grupy społecznej do której przynależy 

. 

Rola społeczna to wzór zachowań i oczekiwanych przez 

grupę od osoby zajmującej w niej określone miejsce ,pozycje.  

  

Zachowania te wywodzą się z wartości jakie grupa sobie ceni 

i miejsca jakie przypisuje jednostce wśród innych. 

  

Normy społeczne  wyznaczają sposób zachowania się 

jednostki wobec innych, obcych lub swoich. ( np. zachowanie 

się: w szkole, domu, pracy, u lekarza, w urzędzie, na 

zakupach) 

  

Zwyczaje, wskazują na przyjęty w grupie i uznany przez nią 

jako właściwy sposób zachowania w określonych sytuacjach. 

  



Moralność daje podstawę do oceny zachowania w 

kategoriach dobra, zła, słuszności, sprawiedliwości. 

  

Religia ocenia zachowania ze względu na ich stosunek do 

Boga świętości i norm religijnych (kwalifikuje je jako grzech, 

złamanie Boskiego zakazu lub nakazu) 

  

Prawo wskazuje na zobowiązania wobec kogoś oraz na 

zachowania zakazane, grożące represjami. 

  

Kontrola społeczna jest najsilniejsza w małych grupach gdzie 

komunikowanie się członków jest intensywne a zachodzące 

inereakcje maja charakter osobisty i bezpośredni. W wielu 

przypadkach człowiek podejmując własne decyzje przyjmuje 

potrzeby i wartości grupy z którą się identyfikuje. W małych 

grupach występuje najczęściej formalny lub nieformalny 

przywódca, lider tj ktoś kto reprezentuje grupę na zewnątrz, 

określa działanie grupy i zachowanie jej członków. 

  

Etyka to przyjęte przez daną społeczność normy, które 

powinny kierować ludzkim postępowaniem. 

  

Etyka w biznesie to normy postępowania przedsiębiorców w 

kontaktach z klientami, pracownikami, wspólnikami i innymi 

podmiotami zgodnie z obowiązującym prawem i regułami 

moralnymi. 



  

Własność to podstawowy filar na  którym opiera się i rozwija 

gospodarka rynkowa. Prawo własności tłumaczy dążenie ludzi 

do posiadania , użytkowania i pomnażania swojej własności.  

  

Wolność to brak jakichkolwiek przeszkód w prowadzeniu 

działalności gospodarczej zgodnej z obowiązującym prawem , 

a także do gromadzenia dóbr materialnych, podejmowania 

inicjatyw, zaspokajania potrzeb 

. 

Sprawiedliwość  tj przyznanie człowiekowi  tego co należy 

mu się z tytułu jego pracy, zasług i praw. Człowiek 

sprawiedliwy to osoba oceniająca obiektywnie innych i 

postępująca zgodnie z normami moralnymi. 

  

Odpowiedzialność to świadome podejmowanie decyzji z 

uwzględnieniem ich konsekwencji. W gospodarce rynkowej 

każdy odpowiada indywidualnie za skutki prowadzenia 

działalności gospodarczej , przed prawem, instytucjami 

skarbowymi i  kontrahentami 

  

Zalecane materiały do opanowania w/w materiału: 

1.   Podstawy Przedsiębiorczości Tomasz Rachwał; 

wydawnictwo Nowa Era. 

2.   Podstawy Przedsiębiorczości Zbigniew Smutek; 

wydawnictwo Operon. 



3.   Podstawy Przedsiębiorczości Małgorzata Biernacka; 

wydawnictwo Operon. 

4.   Materiały dostępne w sieci, oraz wszelkie dostępne 

źródła na w/w temat. 

  

Pozdrawiam życzę przyjemnej lektury, zapraszam na 

zajęcia zdalne zgodnie z planem zajęć.  

  

Opracował: 

Czesław Cielecki 

 


