
 

ETYKA A MORALNOŚĆ 

  
 

 OGÓŁ ZASAD I NORM 
MORALNYCH (PODSTAWOWY 
PRZEDMIOT ETYKI), PRZYJĘTYCH 
W DANEJ EPOCE I ZBIOROWOŚCI 
SPOŁECZNEJ, MORALNOŚĆ 

 NAUKA O MORALNOŚCI 
ZAJMUJĄCA SIĘ OPISEM, 
ANALIZĄ I WYJAŚNIENIEM 
RZECZYWISTOŚCI ISTNIEJĄCEJ 
MORALNOŚCI (ETYKA OPISOWA)  
I USTALENIEM DYREKTYW 
MORALNEGO POSTĘPOWANIA 
(ETYKA NORMATYWNA) 

 

 ZESPÓL POGLĄDÓW NT. TEGO CO DOBRE, 

A CO ZŁE, CO SŁUSZNE, A CO NIESŁUSZNE, 

DOZWOLONE I NIEDOZWOLONE; 

 KAŻDY Z NAS MA JAKĄŚ MORALNOŚĆ 



ZARYS HISTORII ETYKI BIZNESU 

 
 Tomasz z Akwinu: Ziemia była jedyną formą sprawiedliwego 

dochodu, umożliwiającą prowadzenie cnotliwego życia. Inne 
źródła dochodu nie dawały takiej gwarancji. Potępiał handel 
dla zysku, polegający na tym, że taniej kupowano, a drożej 
sprzedawano. Zysk kupiecki mógł wystąpić tylko wtedy, gdy 
kupiec dołożył do towaru własną pracę, np. przewiózł go na 
inny rynek, przechował przez jakiś czas itp. Dochody z 
posiadanych pieniędzy pochodziły zawsze z krzywdy 
drugiego człowieka i były niezgodne z zasadą 
ekwiwalentnej wymiany. 

 Jałmużna (obowiązkowa!) stanowiła w pewnym sensie 
usprawiedliwienie bogactwa i nierówności społecznej. 

 Norma prawna musi mieć sankcję moralną; sprawiedliwe 
prawo musi być zgodne z etyką; zasada obywatelskiego 
nieposłuszeństwa  
 

 



ZARYS HISTORII ETYKI BIZNESU 
 

 Adam Smith (1723-1790) Teoria uczuć moralnych 

 David Hume, John Locke 
 kodeks etyczny oparty na zaniedbanej cnocie 

wzajemnego współodczuwania. Chodziło o to, by mieć 
wiele uczuć dla innych, być wielkodusznym  
i powstrzymywać egoizm. Pomocny w tym miał być 
rozwój handlu i przemysłu. Zdaniem Smitha handel  
i wytwórczość oderwały ludzi od wojen, wprowadziły 
ład i dobre rządy. Pozwoliły zbudować nowy etos dla 
nowej (kapitalistycznej) cywilizacji, oparty na 
poszanowaniu prawa oraz dotrzymywaniu krajowych i 
międzynarodowych umów, dzięki czemu mogła się 
podnieść stopa życiowa wszystkich obywateli. 

 



ZARYS HISTORII ETYKI BIZNESU 
 

• Smith uznawał interesy materialne tylko za środek 
wiodący do godziwego życia. Poświęcając wiele 
miejsca sprawom etycznym, uważał, że dziełem 
jego życia powinno być nauczanie moralności 
wśród nowej warstwy pracowników, 
przedsiębiorców, kupców i urzędników. 

 

 Między etyką a ekonomią Smitha – sprzeczność: 

 Na gruncie etyki przeważa sympatia,  

 na gruncie ekonomii – interes własny 

 



ZARYS HISTORII ETYKI BIZNESU 
 

• Smith – NATURA LUDZKA składa się z 3 wewnętrznych 
składników: 

• - egoizm 

• - racjonalność 

• - skłonność do wymiany. 
 

 Człowiek najpierw ocenia postępowanie innych, potem 
odnosi te cechy do samego siebie. Źródłem ocen jest 
pewien rodzaj uczuć. Ludzie są istotami moralnymi, 
ponieważ doznają uczuć i mogą współdoznawać z 
innymi. Smith przyjmuje istnienie specyficznej 
zdolności, przejawianej przez człowieka w życiu 
społecznym, jaką jest simpathy – fellowfeeling. 

 



ZARYS HISTORII ETYKI BIZNESU 
 

• A. Carnegie – 1899 – Ewangelia bogactwa 

• Na doktrynę społecznej odpowiedzialności biznesu składają 
się 2 zasady: 

• - dobroczynności (CHARITY) – wspomagać tych, którym się nie 
powiodło 

• - powierniczości (STEWARDSHIP) – bogacze zarządzają 
dobrem wspólnym w imieniu innych ludzi 
 

 M. Friedman – Nobel – business of business is business – nie 
ma sensu inne nastawienie firmy niż zysk, reszta to 
nieuprawniony socjalizm 

 E. Sternberg – CSR – złodziejstwo – odbieranie właścicielom 
ich własności i nieuprawniony nepotyzm i inne patologie... 

 



ZARYS HISTORII ETYKI BIZNESU 
 

 Immanuel Kant (1724-1804) 
 IMPERATYW KATEGORYCZNY 

 (IMPERATYW HIPOTETYCZNY) 

 Krytyka czystego rozumu – cel filozofii: nie poszerzenie 
wiedzy o świecie, ale pogłębienie wiedzy o człowieku; 
PRAWO MORALNE JEST NAJGŁĘBSZĄ MOŻLIWOŚCIĄ 
NASZEGO BYTU 

 moralność w pewnym zakresie zależy od ludzkiej 
motywacji: DZIAŁANIE PODEJMOWANE Z A) 
POCZUCIA OBOWIĄZKU I B) SKŁONNOŚCI 

 moralność nie jest po prostu kwestią gustu, skłonności 
czy preferencji, ale jest czymś obiektywnym /TAK JAK 
POCZUCIE OBOWIĄZKU/ 

 



IMPERATYW KATEGORYCZNY 
 

• - istotą moralności jest posiadanie motywów postępowania – 
odcięcie się od utylitarystów; Nigdzie na świecie, ani nawet w ogóle 
poza jego obrębem, niepodobna pomyśleć sobie żadnej rzeczy, którą 
bez ograniczenia można by uważać za dobrą, oprócz jedynie wolnej 
woli. 
 

• - np. Człowiek, który spłaca długi z poczucia roztropności, obawiając 
się konsekwencji, nie jest człowiekiem moralnym. Jeśli robi to z 
poczucia zobowiązania finansowego – jest to inna sprawa… 

 

• - I. K. - zachowuj się tak, jakby twoje zachowanie miało stać się 
prawem powszechnym 

 

• - ostatecznie SENSUS MORALIS – nie czyń drugiemu co tobie 
niemiłe  
 

 

 



ZARYS HISTORII ETYKI BIZNESU 

 

J.S. Mill (1806-0873) – O wolności – ZASADA NIE-KRZYWDZENIA 

 

Ordoliberalizm (1932); główne cele: 
 harmonia i sprawiedliwość społeczna, 

 zapewnienie wzrostu i wysokiej efektywności 
gospodarczej, 

 interwencja państwa w gospodarkę zawsze wtedy, 
gdy wymagał tego interes społeczny, 

 zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego  
i udzielania pomocy osobom potrzebującym, 

 ograniczanie nadmiernych dysproporcji w 
dochodach  

 poprawa statusu społecznego 

 



Etyka definiowanie pojęcia  

 

• w sensie potocznym — etyka to ogół norm 
moralnych uznawanych w pewnym czasie przez 
jakąś zbiorowość społeczną jako punkt odniesienia 
dla oceny i regulacji postępowania w celu integracji 
grupy wokół pewnych wartości, synonim 
moralności;  

• w sensie filozoficznym — etyka to nauka dotycząca 
moralności, rozpatrywana odrębnie w aspektach: 
normatywnym jako nauka moralności (tzw. etyka 
normatywna lub etyka właściwa) oraz opisowo-
wyjaśniającym jako nauka o moralności 

 



Etyka definiowanie pojęcia  

 
• Etyka, wywodząca się od greckiego słowa oznaczającego obyczaj, 

definiowana jest jako nauka „o obyczajach, zwyczajach, czyli o tym, co 
przystoi w postępowaniu, co jest godne czynienia” 

• Jest to swoista teoria wartości moralnych, przy czym M. Migoń uważa, że 
moralność stanowi w tym przypadku pojęcie pierwotne i niedefiniowalne, 
rozumiane jako pewna racjonalna właściwość każdego świadomego  
i wolnego czynu ludzkiego oraz osoby ludzkiej – spełniacza i sprawcy tego 
czynu 

• na poziomie ogólnym, etyka rozważa warunki postępowania moralnego, 
odnosi się do ocen, norm tego postępowania oraz kryteriów moralności 

• należy pamiętać, iż etyka sama w sobie nie wskazuje konkretnych norm, 
a jedynie nakreśla drogę, którą możemy śledzić, aby do tych norm 
dotrzeć 

• Etyka jako nauka stanowi pewien dyskurs, cechujący się wolnością  
i równością wyrażanych poglądów, a ocenie podlega tu wyłącznie zasadność 
przytaczanych argumentów 

• Etyka zatem, ściśle związana z moralnością, jest czymś w pełni zależnym od 
człowieka i wynikającym z jego wolności wyboru. 

 



Etyka definiowanie pojęcia  

 
• Morf, Schumacher i Vitell, definiując etykę jako „moralne zasady 

poszczególnych jednostek, wszczepione w ich procesy decyzyjne, które 
pozwalają pogodzić ostateczny ich rezultat z ogólnospołecznymi normami”, 
wskazują, iż etyka stanowi istotną determinantę decyzji podejmowanych  
w kontekście społecznym. Te zasady etyczne pełnią bardzo istotną funkcję, 
zwiększając przewidywalność zachowań poszczególnych osób 

• w kontekście polityczno-prawnym termin ten odnosi się głównie do 
legalnych reguł postępowania urzędników, które podkreślają przede 
wszystkim konieczność unikania szeroko rozumianego konfliktu interesów 

• w świecie gospodarczym oznacza stosowanie się (compliance) do 
istniejących przepisów prawnych i wymogów 

• w nauce jest rozważany jako odrębny dział filozofii lub też rozpatrywany jest 
jako etyka stosowana (obszar, w jakim etyka odpowiada na etyczne pytania w 
danej dziedzinie) 

• w odniesieniu branżowym np. jako etyka kliniczna, etyka w administracji 
publicznej czy też etyka biznesu 

 

 



SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU  





Corporate Social Responsibility 

 

 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 

 Inwestowanie przedsiębiorstw w zasoby 

ludzkie, w ochronę środowiska, relacje  

z otoczeniem firmy i informowanie o tych 

działaniach, co przyczynia się do wzrostu 

konkurencyjności przedsiębiorstwa  

i kształtowania warunków dla 

zrównoważonego rozwoju społecznego  

i ekonomicznego 
 

 

 



DEFINICJE… 
 

 

• Inną aktualną definicją jest definicja zawarta w normie Normie PN-ISO 26 
000 - "odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na 
społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne 
postępowanie które: 
 

•     - przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia 
społeczeństwa; 

•     - uwzględnia oczekiwania interesariuszy; 

•     - jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi 
normami postępowania; 

•     - jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej 
relacjach." 
 

• CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych 
inicjatyw czy procedur. Najlepiej obrazują go obszary tematyczne, 
wyróżnione w Normie PN-ISO 26 000, o czym szerzej później 

 



Definicja 

 

• W literaturze przedmiotu jest przynajmniej 
kilkaset definicji CSR.  

 

• Najczęściej traktuje się ją jako koncepcję 
opartą na wysokich standardach 
etycznych, dzięki której przedsiębiorstwa 
dobrowolnie uwzględniają w swoich 
działaniach ochronę środowiska, a także 
tworzą pozytywne relacje z różnymi 
grupami interesariuszy.  

 

 



INTERESARIUSZE 

• Do ich grona należą:  

 

• pracownicy 

• społeczności lokalne 

• inwestorzy 

• akcjonariusze czy partnerzy 

 

• Są to podmioty, które mogą mieć faktyczny wpływ na 
sukces działalności gospodarczej firmy, zatem 
kształtowanie korzystnych relacji z nimi 
przedsiębiorstwo powinno traktować jak inwestycję, a 
nie koszt.  

 

 



Definicja – Komisja Europejska 

• Podobne stanowisko przyjęła Komisja 
Europejska w Green Paper z 2001 roku, 
gdzie stwierdza, że: 

 

•  „CSR jest ideą, w ramach której firmy 
dobrowolnie wbudowują kwestie 
społeczne i środowiskowe w swoje 
działania biznesowe oraz w relacje  
z grupami interesariuszy”.  

 



Definicja – Komisja Europejska 

 

• Jednak w 2011 roku nastąpiła podejścia Komisji do CSR, która 
uwidacznia się w pominięciu w nowej definicji określenia 
„dobrowolność”.  

 

• Tym samym uznaje się, że CSR to po prostu 
odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na 
społeczeństwo.  

 

• Kluczowym warunkiem przyjęcia zasad CSR jest poszanowanie 
obowiązującego prawa, odpowiadanie zaś za wpływ na 
środowisko czy społeczeństwo ma na celu maksymalizację 
wartości dla interesariuszy oraz minimalizację negatywnych 
skutków oddziaływania danej organizacji. 

 



Definicja - ISO  

 

• Jedną z najszerszych definicji CSR przedstawiła 
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO 
w opublikowanej w 2010 roku normie ISO 26000 
Guidance on social responsibility.  

 

• Zgodnie z ni CSR to „odpowiedzialność 
organizacji za wpływ podejmowanych przez nią 
decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko 
poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, 
które:. 

 



Definicja - ISO  

 

• przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w 

tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;  

• uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub 

grup, które są zainteresowane decyzjami lub 

działaniami organizacji);  

• jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z 

międzynarodowymi normami postępowania;  

• jest zintegrowane z działaniami organizacji i 

praktykowane w jej działaniach podejmowanych 

w obrębie jej sfery oddziaływania 

 



Polecam do poczytania  

i pooglądania 

• Forum Odpowiedzialnego Biznesu - 

https://odpowiedzialnybiznes.pl/  

 

https://odpowiedzialnybiznes.pl/


 
 
 

Dziękuję za uwagę  
 
 
 
 
 
 

Zimowy Zjazd PIPT, Dźwirzyno 1-3 grudzień 2021 


