
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu: Etyka biznesu 

Charakter przedmiotu: humanistyczny, wybieralny 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 
 Rok studiów/Semestr IV/7    IV/7 
 Liczba godzin w semestrze  15/15    15/15 
 Forma zaliczenia zal. na ocenę    zal. na ocenę 
 Liczba punktów ECTS 1    2 
 
WYKŁAD  
 
Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Etyka biznesu i etyka przedsiębiorcy są działami etyki zajmującym się zastosowaniem 
ogólnych zasad, reguł i kryteriów ocen etycznych do sytuacji gospodarczych, w których 
konieczne jest dokonanie wyboru. Celem kształcenia jest wprowadzenie słuchaczy 
w problematykę wyborów etycznych w gospodarowaniu, tj. zapoznanie ich z podstawowymi 
systemami etycznymi i metodami analizy etycznej sytuacji gospodarczych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład problemowy, konwersatoryjny, wzbogacony foliogramami, prezentacjami 
multimedialnymi oraz opisami przypadków. Zostaną wykorzystane takŜe róŜnorodne metody 
aktywizujące. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie wyników końcowego pisemnego kolokwium, 
którego część stanowią pytania testowe. Podstawą zaliczenia jest zdobycie min. 3 z 5 
moŜliwych punktów. 
 
Treści programowe:  

I. Wprowadzenie: biznes, moralność, etyka. 
1. Znaczenie moralności w biznesie. 
2. Moralność a etyka. 

II.  Systemy etyczne i ich wykorzystanie. 
1. Podział systemów etycznych: konsekwencjalizm i deontologizm. 
2. Utylitaryzm. 
3. Etyka obowiązku Kanta. 
4. Etyka odpowiedzialności. 
5. Personalizm katolicki. 
6. Wykorzystywanie systemów etycznych. 
7. Rozwiązywanie dylematów moralnych w biznesie. 



III.  Problemy etyczne w biznesie. 
1. Etyka celów działalności gospodarczej. 
2. Irracjonalność konsumenta i prawdziwa uŜyteczność dóbr - aspekty etyczne. 
3. Etyka konkurencji rynkowej. 
4. Etyczne aspekty informacji i własności intelektualnej w biznesie. 
5. Etyka marketingu i reklamy. 
6. Konflikty interesów. 
7. Konflikty pomiędzy wartościami osobistymi a celami firmy. 
8. Konflikt pomiędzy lojalnością wobec firmy a odpowiedzialnością społeczną. 
9. Etyka zawodowa. 
10. Zawodowe kodeksy etyczne. 

IV.  Etyka finansów i rachunkowości. 
1. „Kreatywna księgowość”. 
2. Biegły rewident jako zawód zaufania publicznego. 
3. Odpowiedzialność powiernicza i etyczne aspekty ryzyka. 
4. Problem poufności informacji. 
5. Etyka rynków finansowych. 
6. Odpowiedzialność moralna inwestora. 

V. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
1. Społeczna odpowiedzialność firmy jako całościowa koncepcja zarządzania. 
2. Instytucjonalizacja etyki w organizacji. 

VI.  Etyka a umiędzynarodowienie biznesu. 
1. Etyczne aspekty zarządzania i interesów w środowisku wielokulturowym. 
2. Moralna i społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych. 

 
 
Literatura podstawowa:  

1. Klimczak B., Etyka gospodarcza. Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2006. 
2. Leo V. Ryan CSV, Sojka J. (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Polskiej Prowincji 

Dominikanów „W drodze”, Poznań 1997. 
3. Snihur S., Etyka biznesu. Zarys wybranych zagadnień. SGGW, Warszawa 2006. 
4. Chryssides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu. PWN, Warszawa 1999, 
5. Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu w działaniu. PWN, Warszawa 2001. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Lewicka- Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników. IFiS PAN, Warszawa 
1999. 

2. Kietliński K., Reyes V., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu. Oficyna 
Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Warszawa 2005. 

3. Pratley P., Etyka w biznesie. Gebethner i Ska, Warszawa 1998. 
4. Porębski C., Czy etyka się opłaca? ZNAK, Kraków 1998. 
5. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu. PWN Warszawa 2006. 
6. Igram D.B., Parks J.A., Etyka dla Ŝółtodziobów, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć 

o... Rebis, Poznań 2003. 
7. Ks. Zwoliński A., Owoc pracy: zarys etyki Ŝycia gospodarczego. Gotów, Kraków 

2000. 
8. Nowak M., Etyka w biznesie. Wydanie elektroniczne, ESCAPE Magazine, Warszawa 

2005. 
9. Teksty ustaw i kodeksów etycznych oraz innych druków skazanych przez 

prowadzącego. 
 



Efekty kształcenia: 
Oczekuje się, Ŝe ukończenie kursu zwiększy znajomość etycznych wartości słuchacza, 
uwraŜliwi go na problemy etyczne i nada im właściwy wymiar, m.in. poprzez: 

� umiejętność przeprowadzania analizy etycznej, 
� umiejętność identyfikacji dylematów etycznych i ich rozwiązywania, 
� umiejętność projektowania programów etycznych i kodeksów postępowania, 
� ukształtowanie postawy czynnego, odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki 

biznesu angaŜowania się w wykonywanie zadań organizatora i menedŜera. 
 
Język wykładowy: polski 
 
 
SEMINARIUM  
 
Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Zapoznanie studentów z zagadnieniami praktyki etyki Ŝycia gospodarczego, takŜe poprzez  
wskazanie i precyzyjne określenie zachowań nieetycznych. Oczekuje się, Ŝe zwiększy to 
znajomość etycznych wartości, uwraŜliwi na problemy etyczne i nada im właściwy, poŜądany  
wymiar, tzn. stosunek do zasad i przepisów, które powinny być faktycznie przestrzegane w 
stosunkach gospodarczych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Konwersatorium, samodzielne opracowywanie wybranych zagadnień - referaty, omawianie 
przypadków rzeczywistych problemów etycznych i dyskusja nad metodami 
zapobiegawczymi, omawianie wybranych kodeksów etycznych i przepisów prawnych 
regulujących pewne problemy. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu (łącznie) następujących warunków: 
- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu,  
- min. 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności na spotkaniach, 
- otrzymanie pozytywnych ocen z krótkich, wyrywkowych sprawdzianów. 

 
Treści programowe:  
Studenci w drodze prezentacji, symulacji oraz ćwiczeń zapoznają się z wybranymi aspektami 
etycznej i nieetycznej (a takŜe odpowiedzialnej i nieodpowiedzialnej) działalności 
gospodarczej. Tematy opracowywanych przez studentów referatów wybieranie są z listy 
podanej przez prowadzącego.   
Przykładowe obszary zagadnień dotyczące tematów prac seminaryjnych: 

1. Wybrane aspekty etyki: etyka utylitarystyczna (etyka skutków), etyka obowiązków 
(np. dylemat więźnia, tragedia wspólnego pastwiska), etyka praw, etyka zawodowa, 
etyka marketingu i reklamy. 

2. Etyka naboru i doboru personelu. Testowanie kandydatów na pracowników. 
3. Etyczne aspekty oceniania personelu. Prawa pracownika i pracodawcy.  
4. Etyczny wymiar konfliktów: interesów, pomiędzy wartościami osobistymi a celami 

firmy, pomiędzy lojalnością wobec firmy a odpowiedzialnością społeczną. 
5. Kodeksy przedsiębiorstw. Kodeks etyki menedŜera. Międzynarodowe kodeksy 

biznesu. Zasady, cele, procedury, budowa. 



6. Etyczne i prawne uwarunkowania ochrony tajemnicy (dyskrecja, tajemnica słuŜbowa; 
ochrona danych osobowych). 

7. Etyczny wymiar zachowań wobec klienta i wobec konkurenta. Etyczne prowadzenie 
negocjacji. 

8. Ekologiczne aspekty w działalności firmy. Zakres, narzędzia, procedury, 
interesariusze. 

9. Rozwiązywanie problemów etycznych w wielokulturowym (międzynarodowym) 
przedsiębiorstwie. Kultura organizacyjna. 

10. Społeczna odpowiedzialność firmy jako całościowa koncepcja zarządzania. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Barcik A., Etyka biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce 
rynkowej, Agencja wydawnicza Trio, Katowice 2000. 

2. Świniarski J., Kasperski M. (red.), Kodeksy etyczne jako zastosowanie etyki 
zawodowej w firmach, organizacjach i instytucjach, Agencja Reklamowo-Usługowa 
PAT, Warszawa 2002.  

3. Bittner B., Stępień J., Wprowadzenie do etyki zawodowej, eMPi2, Poznań 2000. 
4. Jackson J., Biznes i moralność, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Warszawa 

1999. 
5. Węgrzecki A. (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Wydawnictwo AE, 

Kraków 1999, 
6. Ks. Zwoliński A., Owoc pracy. Zarys etyki Ŝycia gospodarczego, Wydawnictwo 

WAM, Kraków 2000. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Rok B. (red.), Więcej niŜ zysk czyli Odpowiedzialny biznes: programy, strategie, 
standardy, Forum odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.  

2. Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia danego działania zawodowego,  
(podręcznik akademicki), Bellona, Warszawa 2001. 

3. Konstańczak S., Odkryć sens Ŝycia w swej pracy: wokół problemów etyki zawodowej, 
WyŜsza Szkoła Pedagogiczna, Słupsk 2000.  

4. Lewicka- Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników. IFiS PAN, Warszawa 
1999. 

5. Ks. Zwoliński A., Etyka bogacenia. Ewolucja rozumienia własności, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2002. 

6. Teksty ustaw i kodeksów etycznych oraz innych druków skazanych przez 
prowadzącego. 

 
Efekty kształcenia: 
Oczekuje się, Ŝe ukończenie kursu zwiększy znajomość etycznych wartości studenta, 
uwraŜliwi go na etyczne aspekty Ŝycia codziennego i gospodarczego, pozwoli zdobyć 
sprawność rzetelnej oceny etycznej zjawisk gospodarczych, a takŜe przygotuje do 
odpowiedzialnego i zgodnego z zasadami etyki prowadzenia dalszego Ŝycia zawodowego.  
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
doc. dr Danuta Fjałkowska 
 


