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Refleksja na temat wartości 
jest kwestią fundamentalną

„W poszukiwaniu wartości” 
to druga konferencja z cyklu 
„Ekonomia Kultura Wartości”, 
organizowana przez Wydział 

Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej we współpracy z  Gdańskim 
Klubem Biznesu. Wydarzenie to wpisu-
je się w obchody 110–lecia Politechniki 
Gdańskiej.

Idea konferencji zrodziła się z rozmów mię-
dzy innymi Ewy Sowińskiej (ESO Audit), 
Barbary Stepnowskiej (MBA PG),  
Grażyny Witkowskiej (Banque Privee Espiri-
to Santo), które aktywnie działając w swoich 
środowiskach często spotykały się z opi-
nią, że brakuje miejsc i okazji, by uważniej 
pochylić się nad tematyką wartości, etyki  
i zasad – przestrzeganych lub nie – zarów-
no w świecie biznesu, jak i w świecie aka-
demickim. O tym, że ziarno tej idei padło 
na podatny grunt, świadczy to, jak wie-
le autorytetów w dziedzinie zarządzania  
i etyki przyjęło zaproszenie do udziału  
w konferencji i jak wiele firm i instytucji 
włączyło się w jej organizację – jako partne-
rzy czy sponsorzy. Za wartość dodaną tego 
wydarzenia należy bez wątpienia uznać fakt 
– coraz bardziej świadomego i niosącego 
korzyści obydwu stronom – wzajemnego 
otwarcia się na siebie biznesu i nauki.

Główną ideą, która przyświe-
cała organizatorom cyklicznej 
konferencji zatytułowanej 
„Ekonomia Kultura Wartości” 

przygotowywanej przez Wydział Zarzą-
dzania i Ekonomii Politechniki Gdań-
skiej, jest zwrócenie uwagi na to, iż re-
fleksja na temat wartości, tradycyjnie 
będąca przedmiotem zainteresowania 
szeroko rozumianej humanistyki, jest 
kwestią fundamentalną również dla 
nauk ekonomicznych i biznesowych. 

W zeszłym roku, podczas pierwszej edycji, 
zajmowaliśmy się głównie metodologicznym 
statusem nauk ekonomicznych, w bieżącym – 
we współpracy ze środowiskami biznesowy-
mi, w szczególności zaś z Gdańskim Klubem 
Biznesu – chcielibyśmy skupić się na prak-
tycznej roli tych nauk w naszym życiu, pracy 
i edukacji.

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politech-
niki Gdańskiej od początku swego istnienia 
współpracuje ze środowiskiem biznesowym 
realizując wspólne projekty i wymieniając 

doświadczenia. Przy Wydziale funkcjonuje 
z powodzeniem Rada Konsultacyjna, w któ-
rej skład wchodzą głównie przedsiębiorcy 
z  obszaru Pomorza, w tym także absolwenci 
naszego Wydziału, doradzający w sprawach 
planowanych przedsięwzięć oraz ścieżek 
rozwoju Wydziału. Prowadzony na Wydzia-
le program MBA jest wysoko ceniony wśród 
przedsiębiorców, zaś kwalifikacje naszych 
absolwentów studiów pierwszego i drugiego 
stopnia znajdują uznanie w oczach praco-
dawców, co według najnowszych raportów 
przekłada się na jeden z najwyższych w Pol-
sce współczynników ich zatrudnienia.

Chcielibyśmy, aby dialog pomiędzy środowi-
skami przedsiębiorców a środowiskiem aka-
demickim owocował nie tyle wymuszonym 
dostosowywaniem sylwetki absolwenta do 
niestabilnych i z istoty swej nieprzewidy-
walnych wymogów labilnego rynku pracy, ile 
wspólnym kształtowaniem tego rynku w  taki 
sposób, by odpowiadał on wymaganiom  
i  potrzebom swego głównego adresata, czyli 
każdego z nas, z jego marzeniami i aspiracja-
mi, lecz przede wszystkim każdego z nas jako 
odpowiedzialnego obywatela. Druga edycja 
konferencji „Ekonomia Kultura Wartości” 
ma stanowić pole do wypracowania wspól-
nych standardów praktyk w podstawowych 
sferach życia społecznego, zwracając uwagę 
na wagę refleksji o wartościach, które współ-
cześnie pojmuje się nazbyt często wąsko czy 
zgoła instrumentalnie.

dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG
Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

U podstaw leży ludzka 
przyzwoitość

Porozmawiajmy o wartościach

Etyka biznesu – coraz częściej 
traktuje się ją jako twardą zasa-
dę przedsiębiorczości. Wykłada 

w ramach studiów ekonomicznych. Kant, 
którego rozważania miały duży wpływ 
na stworzenie etyki w biznesie, twierdził, 
że jej istotą jest zajmowanie się tym, co 
powinno być, a nie tym, co jest. Praktycy 
jednak wiedzą doskonale, że interesy 
robi się na bazie wzajemnego zaufania. 

Budowanie dobrej marki jest procesem dłu-
gotrwałym, ale opartym na istotnych war-
tościach, których fundamentem jest etyka 
menedżerska i społeczna odpowiedzialność 
biznesu. Każdy przedsiębiorca powinien ro-
zumieć, jak wiele zależy od jego osobistej 
wiarygodności, szeroko rozumianej odpo-
wiedzialności wobec klientów, kontrahen-
tów, pracowników. Etyka biznesu to także 
odpowiedzialność pracownika wobec praco-
dawcy i bez jej zachowania nie można mó-
wić o zrównoważonym rozwoju, bez względu 
na skalę, w jakiej działamy. Zasady etyczne 
spisuje się w kodeksach dobrych praktyk, 
firmowych zasadach CSR. A przecież u ich 
podstawy leży zwykła, ludzka przyzwoitość, 
uczciwość i lojalność. 

W naszej części gospodarczego świata nie 
wszystko jest jednak takie proste, jak w kra-
jach, gdzie demokracja i kapitalizm miały 
więcej czasu i szans na zrównoważony rozwój  
i koegzystencję. Budując od nowa ekonomicz-
ną rzeczywistość, musimy budować od nowa 
zasady etyki biznesu jako bezwzględnego 
warunku sprawnego działania w gospodarce, 

przynoszącego korzyści tak społeczeństwu, 
jak i przedsiębiorstwu i jego właścicielom. 
Najwyższa pora przeciwstawiać się populi-
stycznym teoriom, że biznes w swej naturze 
jest nieetyczny i działa cudzym kosztem,  
a „pierwszy milion zarabia się nieuczciwie”.

Mając to wszystko na względzie, przedsię-
biorcy i menedżerowie skupieni w Gdańskim 
Klubie Biznesu tak chętnie podjęli się współ-
organizowania wraz z Politechniką Gdańską 
tej ważnej konferencji. Nasi klubowi koledzy 
podjęli się roli sponsorów, a niektórych po-
proszono do wystąpienia w roli panelistów, 
aby podzielili się swoimi doświadczeniami 
jako etyczni pracodawcy i przedsiębiorcy. 
Cieszy nas niezmiernie obecność plejady 
wybitnych naukowców, którzy zgodzili się 
zmierzać wspólnie z nami „ku wartościom” .

Jan Zarębski
Prezes Zarządu
Gdański Klub Biznesu

„Umysł człowieka szlachetne-
go [kun–tsy] podąża za prawo-
ścią, umysł prostaka [siao–żen] 
szuka korzyści” Konfucjusz, 

Pięcioksiąg, Tom IV, rozdz. XVI

Czy prawość wyklucza osiąganie korzyści? 
Czy osiąganie korzyści jednoznacznie wiąże 
się z łamaniem zasad? A może wręcz prze-
ciwnie – etyczne działanie jest bramą do 
zyskownej działalności, działalności, dzięki 
której wygrywają wszystkie zaangażowane 
strony. Naszą intencją, jako pomysłodawców 
konferencji, jest sprowokowanie dyskusji do-
tyczącej wartości funkcjonujących w bizne-
sie, nauce, edukacji. Zaproszone autorytety 
zapytamy między innymi, czy etyczny biznes, 
etyczna edukacja są możliwe i czy są właści-
wą drogą we współczesnej, globalnej cywi-
lizacji. Czy wzbogacają tylko duchowo, czy 
również materialnie?

Każda działalność biznesowa wymaga cią-
głego dokonywania ocen, podejmowania de-
cyzji, które nierzadko obciążone są ryzykiem 
niepowodzenia, poniesienia strat. Czy, by 
minimalizować te ryzyka, jesteśmy skłonni 

przymykać oko na łamanie zasad? Czy, prze-
ciwnie, będziemy bronić wyznawanych war-
tości, nawet kosztem doraźnego zysku? Które 
wartości są dla nas bezwzględnie nienaru-
szalne?

Niemalże każdego dnia media donoszą 
o  niegodziwościach, nieuczciwości, łamaniu 
prawa, manipulacji – dotyczących polityki, 
biznesu czy innych, codziennych między-
ludzkich relacji. Rzadko nagłaśniane przykła-
dy uczciwego postępowania, prezentowane 
są jako coś wyjątkowego, żeby nie powie-
dzieć sensacyjnego. W takich warunkach 
trudno o wzajemne zaufanie, które w świe-
cie, w którym na piedestale stawia się war-
tości, jest czymś naturalnym. Nie mamy za-
ufania do instytucji państwa, państwo zaś nie 
darzy zaufaniem swoich obywateli. Zaufania 
brakuje w relacjach biznesowych, relacjach 
na styku biznesu i nauki, a także w relacjach 
student – wykładowca. Jak to zmienić? Na-
szym zdaniem trzeba zacząć od otwarcia się 
na drugiego człowieka i od rozmowy – roz-
mowy o wartościach. Z uczestnikami kon-
ferencji poszukamy tych, na których można 
wspólnie budować.

Barbara Stepnowska
Dyrektor Programowy Konferencji
Dyrektor MBA Politechniki Gdańskiej

Ewa Sowińska
Partner ESO Audit
Partner Merytoryczny Konferencji



Przywróćmy wagę rozważaniom na temat moralności

Wartości a wyniki Czy zysk musi być celem firmy?

Nikogo nie trzeba przekony-
wać, że gospodarka jest jedną  
z kluczowych sfer życia spo-
łecznego.

Współcześnie przedsiębiorca jest odpowied-
nikiem średniowiecznego rycerza, renesan-
sowego kupca bądź żeglarza czy osiemna-
stowiecznego encyklopedysty, czyli figurą 
wyrażającą najpełniej „ducha” epoki, jej aspi-
racje, ideały oraz twórczy potencjał. Działal-
ność gospodarcza, której celem jest zaspo-
kojenie ludzkich potrzeb, nie odbywa się 
jednakże w społecznej próżni. Sfera biznesu 
tradycyjnie była zawsze jedną z tych sfer ży-
cia społecznego, od której oczekiwano, aby 
wyrażał się w niej właściwy danej wspólno-
cie aksjonormatywny ład, czyli zespół powią-
zanych ze sobą norm i wartości, regulujących 
życie społeczności i będących zarazem ma-
nifestacją jej kultury. Adam Smith, o czym 
często się zapomina, swoją słynną teorię 
niewidzialnej ręki rynku uzupełnił norma-
tywną koncepcją osobowości funkcjonalnie 
zestrojonej z liberalnym ideałem wolności 
gospodarczej, w której właściwe dyspozycje 

moralne poszczególnych jednostek przyczy-
niają się do ukształtowania odpowiedzialne-
go i przyzwoitego społeczeństwa.

Druga odsłona organizowanej na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
cyklicznej konferencji „Ekonomia Kultura  
Wartości”, zatytułowana „W poszukiwaniu 
wartości”, ma za zadanie przywrócić wagę 
rozważaniom na temat moralności, etyki 
i  odpowiedzialności w życiu gospodarczym, 
w pracy oraz w edukacji, jako wzajemnie po-
wiązanych i przenikających się wymiarach 
życia społecznego. Podstawowym punktem 
odniesienia będzie współczesna kondycja 
etyki biznesu, którą Wojciech Gasparski de-
finiuje jako nieustannie ponawianą próbę 
odpowiedzi na pytanie, jakie działania w ra-
mach szeroko pojętego życia gospodarczego 
są moralnie właściwe, a jakie niewłaściwe. 
Brak rzetelnej dyskusji nad wartościami oraz 
granicami odpowiedzialności ludzi biznesu 
może rodzić poważne konsekwencje. Dotąd 
przychodzi nam się mierzyć ze skutkami dłu-
gotrwałego kryzysu gospodarczego (wysokie 
bezrobocie, zmniejszony wzrost gospodar-

czy, wzrastające zadłużenie gospodarstw 
domowych, rosnący brak zaufania do insty-
tucji finansowych i państwowych itd.), za 
który częściową odpowiedzialność ponoszą 
m.in. motywowani chciwością prezesi dużych 
spółek finansowych. Wydaje się, że zbyt dłu-
go przez wartość w sferze gospodarczej ro-
zumiano wyłącznie wymierną korzyść finan-
sową, redukując tym samym aksjologiczny 
kontekst funkcjonowania biznesu do sfery 
instrumentalnie pojmowanego krótkotermi-
nowego zysku.

Rozważania nad filozoficznym i kulturowym 
umocowaniem wartości, nad ich przemia-
nami, nad tym, jakie postawy na współcze-
snym rynku pracy winny promować uczelnie 
wyższe czy system edukacji w ogóle oraz na 
czym współcześnie miałby polegać społecz-
nie odpowiedzialny biznes, mogą stanowić 
asumpt do zmiany naszego postrzegania 
tego, czym jest i czym powinien, być może, 
stać się współczesny biznes. Miejmy nadzie-
ję, że dzięki tej konferencji będziemy mogli 
przynajmniej sprecyzować nasze oczekiwa-
nia względem niego.

Rozmowa z Grażyną Witkow-
ską–Mrozek, Przedstawicielem 
Banque Privee Espirito Santo 
w Polsce

Czy etyka i wartości (pozafinansowe) to te-
mat chętnie podejmowany w branży banko-
wej czy szerzej instytucji finansowych?
Niestety, zbyt rzadko. Brakuje wydarzeń – 
konferencji, seminariów czy szkoleń – które 
choć w części poświęcone byłyby etyce za-
wodowej, pożądanym standardom, propago-
waniu etycznych postaw. Stąd też inicjatywa 
organizacji konferencji „W poszukiwaniu 
wartości”.

Przecież banki postrzegane są często jako 
instytucje zaufania publicznego, czyli takie, 
które ze swojej natury powinny być kojarzo-
ne z etycznym działaniem. 
Przeciętny klient często zdaje się nie widzieć 
w banku prywatnego przedsiębiorstwa czy 
globalnej korporacji, która nastawiona jest 
głównie na osiąganie zysku. Powierzając tej 
instytucji swoje oszczędności, zaciągając 
kredyt, liczy na uczciwe traktowanie, wia-
rygodną informację, rzetelne doradztwo. 
W  świecie, w którym rządzi pieniądz, pogoń 
za coraz wyższym i szybszym zyskiem, lep-
szymi wynikami, od których często zależy 
zawodowe być albo nie być bankowców, roz-
czarowania klientów nie należą niestety do 
rzadkości i mogą być bolesne. Nie oznacza 
to, oczywiście, że wszystkie banki i ich pra-
cownicy działają nieetycznie.

Czy ta pogoń za zyskiem i wynikami to cha-
rakterystyka ostatnich lat czy jest to po pro-
stu wpisane w tę branżę?
Mam to szczęście, że zawodu uczyłam się na 
początku lat 90., kiedy w bankach – w moim 
przypadku w Banku Gdańskim – pracowała  

jeszcze kadra „sprzed przełomu”, a także ka-
dra akademicka, a bank jako instytucja zasłu-
giwał na miano instytucji zaufania publiczne-
go. W naturalny sposób zatem było mi dane 
przesiąknąć wartościami, które dziś często 
wydają się „staroświeckie” – uczciwością  
i szacunkiem wobec drugiego człowieka. Wy-
daje mi się, że ta pogoń pojawiła się nie tak 
dawno. Dziś presja, by „wykazać się” przed 
akcjonariatem czy właścicielem i krótkie ka-
dencje zarządzających nie pozwalają na pro-
mowanie fundamentalnych wartości, które 
przecież przynoszą wymierne korzyści, ale  
w perspektywie długoterminowej, wymaga-
jącej cierpliwości i determinacji. 

Reprezentuje Pani szwajcarską instytucję  
finansową. Szwajcaria w kontekście banków 
kojarzy się nam jednoznacznie z solidnością 
i zaufaniem.
Szwajcarski system bankowy zdaje się pozo-
stawać w pewnym dystansie do tej pędzącej 
rzeczywistości. Wciąż w swych standardach 
silnie podkreśla wartości, dzięki którym 
przez stulecie pracował na swoją renomę. 
Szwajcaria była i jest krajem o dużej stabil-
ności ekonomicznej i politycznej. U podstaw 
rozwoju i sukcesu gospodarczego tego kraju 
leżą rzetelność, pragmatyzm rozwiązań i po-
szukiwanie konsensusu, a także pracowitość 
i harmonijne współistnienie ludzi należących 
do wielu kultur i grup językowych. Standardy 
szwajcarskiej bankowości wynikają też z  re-
gulacji prawnych – szwajcarskiej konstytucji 
(art. 13), które gwarantują wysoki stopień 
ochrony sfery prywatnej. 

Co należałoby zrobić, by polski sektor ban-
kowy, ponownie zasłużył na miano instytucji 
zaufania publicznego?
Powinniśmy głośno mówić o etyce i warto-
ściach, dyskutować o nich, przywrócić tym 
pojęciom należne im miejsce. Zagadnienia te 
mogłyby być treścią rekomendacji nadzoru 
finansowego, zapisów strategicznych, proce-
dur i regulacji wewnętrznych banków. Muszą 
stać się częścią kultury całego środowiska  
i  kultury korporacyjnej każdego banku i ban-
kowca z osobna.

Dziękuję za rozmowę.

Pogląd, że maksymalizacja zysku 
stanowi cel każdej firmy, wiąże 
się historycznie z epoką  
wczesnego kapitalizmu, choć już  

i wtedy wielu przedsiębiorców uważało, 
że co najmniej tak ważna jak zysk jest  
renoma firmy i uczciwość wobec klienta. 
Między innymi uważali tak kolejni właści-
ciele firm A. Blikle i E. Wedel, a  także  
Henry Ford, co jednoznacznie wyraził  
w swoich „czterech zasadach”.

W rzeczywistości to, czy zysk jest głównym ce-
lem każdej organizacji gospodarczej, nie jest 
prawem ekonomii, ale sprawą wyboru wła-
ścicieli firmy. W każdym cyklu gospodarczym 
typowa firma musi bowiem wynagrodzić: 

• dostawców surowców i usług
• pracowników
• skarb państwa
• dostawców kapitałów krótkoterminowych
•  dostawców kapitałów własnych (właści-

cieli).

To ostatnie wynagrodzenie, to właśnie zysk. 
Zysk jest więc jednym z kosztów prowadze-
nia firmy! Jednym – trzeba dodać – wśród 
wielu. Ale zysk nie jest nieważny. On jest 
koniecznością dla życia firmy, tak jak poży-

wienie jest koniecznością dla życia człowie-
ka. Aby żyć, trzeba jeść, kto jednak żyje, aby 
jeść, ten zwykle żyje krócej. Z firmami jest 
podobnie.

Wybór zysku jako głównego celu istnienia 
firmy nie jest oczywiście rzadkością, ale 
nie jest też regułą. Istnieją bowiem firmy –  
i prawdę mówiąc zawsze istniały – dla któ-
rych priorytetem jest wieloletnia obecność 
na rynku i  przynoszenie pożytków wszystkim 
swoim interesariuszom. Cele takie stawiają  
sobie m.in. firmy rodzinne. Coraz więcej 
menedżerów rozumie też, że realizowanie 
społecznie użytecznych celów jest lepszym 
gwarantem sukcesu na rynku niż oszukań-
cze kampanie marketingowe. Potwierdzają 
to i powszechnie już znane badania Instytu-
tu Gallupa, i  mniej znane badania związane 
z indeksem giełdowym Human Impact and 
Profit Paula Hermana (por. Paul R. Herman,  
J. Skylar, G.Keck, Inwestowanie dla zysku  
i korzyści społecznych, Wolters Kluwer 2013).  
O takich firmach pisze też Steven Young 
w  swojej książce „Etyczny kapitalizm. Jak na 
powrót połączyć prywatny interes z dobrem 
publicznym”, METAmorfoza 2005.

prof. Andrzej Blikle
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Wartości to nie tylko zapisana misja firmy

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”

Rozmowa z Rafałem Stepnow-
skim, Prezesem Zarządu Jeppe-
sen Poland Sp. z o.o..

Po co firmie, takiej jak Jeppesen, wartości?
Nie chodzi o jakiekolwiek wartości. Nie cho-
dzi tylko o sformułowanie dobrze brzmią-
cej misji, by firma sprawiała wrażenie atrak-
cyjnej, podążającej za trendami, takiej, 
która „dobrze się sprzeda” na rynku. Ważne jest,  
by jasno określone wartości wytyczały dro-
gę, po której cała firma, zarówno mana-
gement, jak i wszyscy pracownicy, zmie-
rzała do wyznaczonych celów. Wokół 
wartości, które mają rzeczywiste odzwiercie-
dlenie we wszystkim, co się w firmie dzieje, 
łatwiej budować autentyczne zaangażowanie  
zespołu i pojedynczych jego członków.     
Mówiąc o wartościach w firmie, trzeba też pa-
miętać, by nie koncentrować się tylko na sobie, 
ale brać pod uwagę również partnerów bizne-
sowych i klientów – ich potrzeby i oczekiwania.

W budowaniu zasad posługujecie się  
prostymi hasłami…
Tak, bo nie chodzi o to, by coś mądrze i gór-
nolotnie brzmiało, tylko by było zrozumiałe 
dla każdego. Zasady są po to, żeby się do nich 
odwoływać w chwilach, kiedy mamy wątpli-
wości, jak należy postąpić, jak rozwiązać pro-
blem, wybrnąć z trudnej sytuacji. Ponieważ 
działamy w międzynarodowym środowisku, 
nasze zasady sformułowane są w języku an-
gielskim. Mówimy, na przykład, „Team up”, 
czyli: pamiętaj, że nie jesteś tutaj sam, nale-
żysz do zespołu. I dalej: „Speak out” – Twoje 
zdanie ma dla nas znaczenie, Twój głos się 
liczy. Zasady są też motywujące: „Play fair” 
– do przestrzegania wysokich standardów 
etycznych czy „Stay sharp” – rozwijaj się, nie 
stój w miejscu.

Jest też „Have fun”…
To oczywiste. Praca powinna dawać nam 
nie tylko satysfakcję i dochód. Powinna 

przynosić radość. Pracując spędzamy więk-
szość naszego życia. Dlatego to takie ważne.  
W zespole, dla którego praca jest przyjem-
nością, którego członkowie dobrze czują się  
w swoim towarzystwie i chętnie ze sobą 
współdziałają, szybciej realizuje się wytyczo-
ne cele, łatwiej osiąga się sukcesy.

Doskonale to wszystko brzmi, ale czy nie 
zbyt idealistycznie?
Kultura organizacyjna nie tworzy sią sama  
z siebie. Trzeba nad nią pracować. Trzeba być 
uczciwym, najpierw wobec siebie, a zaraz 
potem wobec swoich współpracowników, 
podwładnych, partnerów, klientów. Potrzeba 
konsekwencji, wytrwałości i cierpliwości. Ale 
proszę mi wierzyć, to jest możliwe i, co wię-
cej, przynosi w długofalowej perspektywie, 
wymierne korzyści.

Dziękuję za rozmowę. 

Dobre praktyki w zakresie  
zarządzania wartościami  
w firmach

Głównymi wnioskami płynącymi z tegorocz-
nej edycji raportu „Odpowiedzialny Biznes 
w Polsce” są: zwiększenie znaczenia part-
nerstw międzysektorowych i ponadbranżo-
wych w rozwoju odpowiedzialnego biznesu 
oraz uwzględnianie w strategii biznesowej 
głosu nie tylko klientów, ale szerszej grupy 
interesariuszy – pracowników, dostawców, 
społeczności lokalnej. Co więcej, CSR stop-
niowo wkracza do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. W tegorocznej edycji publi-
kacji reprezentowany jest on przez 47 firm. 
Do wzmocnienia działań CSR w tym sektorze 
w znacznym stopniu mogły przyczynić się 
konkursy z dotacjami na wdrożenie społecz-
nej odpowiedzialności biznesu.

403 dobre praktyki CSR, czyli działania, pro-
gramy lub projekty realizowane przez firmy, 
pogrupowane są w raporcie zgodnie z ob-
szarami wymienionymi w normie ISO 26000: 
ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/
aspekty pracownicze, środowisko naturalne, 
uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia kon-
sumenckie oraz zaangażowanie i rozwój spo-
łeczności lokalnej.

Przykładowe praktyki zgłoszone 
przez firmy do najnowszej edy-
cji raportu

Leroy Merlin poprzedził stworzenie kodeksu 
etyki kompleksowymi konsultacjami z pra-
cownikami. Ostateczny dokument wspiera 
pracowników w podejmowaniu odpowie-

dzialnych decyzji w relacjach ze współpra-
cownikami, partnerami firmy, dostawcami  
i instytucjami. Jego istotną częścią jest 
aspekt współpracy z dostawcami opartej na 
wspólnym zaufaniu, uczciwości, zrozumie-
niu i  profesjonalizmie. Dodatkowo, 
w firmie powołano Komisję 
ds. Etyki, której zadaniem 
jest przeprowadzanie 
przeglądów etycz-
nych, wdrażanie  
i udoskonalanie 
procedur stoso-
wania zapisów 
kodeksu.

W firmie Pelion  
do tworzenia 
kodeksu etyki 
z a a n g a ż o w a n o  
zespół przedstawi-
cieli wszystkich linii 
biznesowych przedsię-
biorstwa, co miało na celu 
uwzględnienie kwestii etycznych 
dotyczących poszczególnych grup pracowni-
ków. Proces wdrażania kodeksu wspiera po-
wołany rzecznik ds. etyki, który upowszech-
nia i promuje postawy etyczne określone  
w kodeksie, przyjmuje i rozpatruje zgłosze-
nia o naruszeniach postanowień kodeksu,  
a także interpretuje jego zapisy i wyjaśnia 
wątpliwości.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie 
określa najważniejsze zasady etyki w miej-
scu pracy i zarazem fundamenty kultury or-
ganizacyjnej firmy CEMEX. Aby poznać treść 
i  strukturę kodeksu, pracownicy biorą udział 

w specjalnym e-szkoleniu. Firma współ-
pracuje także z niezależną organizacją non 
profit, Ethics Resource Center, która okreso-
wo bada świadomość etyczną pracowników 
CEMEX, m.in. pytając o znajomość kodeksu 

i poziom przestrzegania zasad etyki  
w konkretnych obszarach pracy.

Również w BZ WBK pra-
cownicy odbywają 

szkolenia e-lear-
ningowe z zasad 
Kodeksu Postępo-
wania. Firma zo-
bowiązuje kierow-
nictwo wszystkich 
szczebli zarządza-
nia do tworzenia  

w organizacji kul-
tury etycznego biz-

nesu i promowania 
najwyższych standardów 

postępowania.

W Grupie Kapitałowej ENEA wstępem 
do stworzenia kodeksu etyki było wyłonienie –  
w procesie konsultacji z  przedstawicielami 
wszystkich spółek Grupy oraz pracownikami 
– wartości firmowych: uczciwości, kompe-
tencji, odpowiedzialności i bezpieczeństwa. 
Wdrożenie kodeksu wsparte jest systemem 
szkoleń dla pracowników oraz dedykowaną 
stroną internetową. 

W proces opracowania Kodeksu Postępowa-
nia firmy NEUCA od początku włączeni byli 
nie tylko pracownicy, ale też partnerzy bizne-
sowi firmy (aptekarze, producenci) – wskazali 
oni kluczowe obszary działania. Równocze-

śnie z wprowadzeniem kodeksu, w celu po-
pularyzacji dokumentu oraz jako instytucje, 
do których można zgłaszać podejrzenie na-
ruszenia jego zapisów, powołano rzecznika  
ds. etyki, a także zespół ds. etyki.

T-Mobile Polska, aby przekazać pracow-
nikom wiedzę z zakresu wartości firmy, re-
gulacji wewnętrznych, etyki zawodowej,  
a także odpowiednich norm, ustaw praw-
nych i telekomunikacyjnych, zorganizowało 
dwudniową konferencję – DRC Days. Innym 
sposobem celebrowania kultury organiza-
cyjnej w T-Mobile jest Dzień Wartości Firmy,  
obchodzony raz do roku przez wszystkich  
pracowników Grupy Deutsche Telekom. Każde 
wydarzenie w szczególności promuje jedną  
z pięciu wartości firmy:

•  Wykraczamy ponad oczekiwania naszych 
klientów, oferując najprostsze rozwiązania.

•  Szanujemy siebie nawzajem i działamy 
etycznie.

•  Cenimy różne pomysły – działamy jako  
jeden zespół.

•  Tworzymy najlepsze warunki do osiągania 
wyników i rozwoju.

• T-Mobile to ja – możesz na mnie liczyć.

Więcej opisów znaleźć można w raportach 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre 
praktyki” oraz poprzez wyszukiwarkę do-
brych praktyk, które dostępne są na portalu 
www.odpowiedzialnybiznes.pl

Marcin Grzybek
Koordynator projektów
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest coroczną publika-
cją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przygotowywaną od 2003 roku, zawierającą 
opisy dobrych praktyk polskich firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Obszar tematyczny działań przedstawionych w publikacji jest bardzo szeroki 
– od strategii zarządzania CSR, poprzez praktyki pracownicze i kwestie środowisko-
we, do inicjatyw charytatywnych i filantropijnych. Co roku swoje zgłoszenia przy-
syłają także firmy, które chcą zaprezentować, w jaki sposób zarządzają wartościami 
czy promują je wśród pracowników. 

W poszukiwaniu wartości
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47 małych i  średnich firm 
reprezentowanych jest 

w  tegorocznym raporcie. 
Pogrupowano w nim  

403 dobre praktyki CSR 
realizowane przez firmy.



Partnerzy ESO Audit tworzą dosko-
nale zgrany zespół, dysponujący 
rozległą wiedzą oraz doświadcze-
niem w zakresie rachunkowości, 
finansów i rewizji finansowej. Jako 
ESO Audit działamy na rynku od 
pięciu lat i od początku istnienia 
wspieramy naszych klientów w roz-
woju ich działalności. Współpracę 
– zarówno z dojrzałymi, dużymi, 
często notowanymi na giełdzie 
spółkami czy też międzynarodo-
wymi grupami kapitałowymi, jak 
i z niewielkimi firmami, które do-
piero rozpoczynają działalność – 
budujemy w oparciu o partnerskie 
relacje.

Naszym głównym celem jest zrozu-
mienie potrzeb naszych klientów 

– wiedza 
i zaufanie

i zagwarantowanie im najwyższej 
jakości usług, spełniających jed-
nocześnie ich oczekiwania i wy-
mogi określone prawem. Dążymy 
do tego dbając o wzajemny kom-
fort współpracy oraz zaufanie, które 
tworzymy zapewniając: 
 
•  niezależność, która gwarantuje 

bezstronny i obiektywny wynik 
naszej pracy

•  bezpieczeństwo i poufność po-
wierzonych nam informacji

•  terminowość i rzetelność świad-
czonych usług.

Angażujemy się chętnie w inicja-
tywy nastawione na rozwój relacji 
pomiędzy różnymi środowiskami. 
W naszej ocenie współdziałanie na 

różnych płaszczyznach różnych śro-
dowisk (biznesowych, naukowych, 
społecznych) to szansa na wspól-
ny rozwój, dostrzeżenie nowych 
potencjałów, optymalne przygo-
towanie do wyzwań. Inicjujemy 
i angażujemy się w projekty łączące 
biznes i naukę, takie jak konferencja 
„W poszukiwaniu wartości”. Jeste-
śmy też aktywni w gremiach opi-
niotwórczych, np. w Radzie Konsul-
tacyjnej przy Wydziale Zarządzania 
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 
Radzie Programowej BPO Educa-
tion Center przy Sopockiej Szkole 
Wyższej czy Krajowej Radzie Bie-
głych Rewidentów. Wyznajemy za-
sadę, że działając wspólnie osiągnie 
się więcej, niż działając samemu. 

www.remontowaholding.pl


