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KODYFIKACJA STANDARDÓW ETYCZNYCH, 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM 

KODEKSÓW ETYCZNYCH BANKÓW

WST P

Kodeksy etyczne stanowi  element programów etycznych w ramach realizowa-
nej przez firmy polityki odnosz cej si  do koncepcji spo ecznej odpowiedzialno ci 
biznesu. Kodeksy etyczne maj  wielowiekow  tradycj . Zazwyczaj uznaje si , e 
jednym z pierwszych by  kodeks Hammurabiego, wydany w Babilonie w XVIII w. 
p.n.e. Do pocz tków historii etyki i zarazem kodeksów etycznych zalicza si  tak e 
przysi g  Hipokratesa obowi zuj c  staro ytnych lekarzy (primum non nocere – 
po pierwsze nie szkodzi )1. Kodeksy etyczne stopniowo uzyskiwa y coraz wi ksze 
uznanie i stawa y si  coraz bardziej popularne, o czym wiadczy fakt, e obecnie 
wyst puj  nie tylko w biznesie, ale s  równie  opracowywane i wdra ane w jednost-

* Iwona Dorota Czechowska jest pracownikiem Katedry Bankowo ci na Wydziale Ekonomiczno-
-Socjologicznym Uniwersytetu ódzkiego.

1 Grecki lekarz Hipokrates (460–377). Niektórzy autorzy wykazuj , e tre  przysi gi jest starsza 
i pochodzi z Egiptu. A. Tulczy ski, Polskie lekarskie kodeksy deontologiczne, Warszawa 1975, 
s. 10. Cyt. za A. Sikora, Poj cie, rozwój i struktura polskich kodeksów etyki lekarskiej na tle 
etyki zawodowej, „Pozna skie Studia Teologiczne”, t. 13 (2002), s. 95. Prawdopodobnie zasady 
zawarte w przyrzeczeniu mia  okre li  egipski architekt i lekarz Imhotep, królewskiego rodu, 
kanclerz faraona i najwy szy kap an boga Ra w Heliopolis. J. Klimek, Etyka biznesu, Teoretyczne 
za o enia, praktyka zastosowa , Difin, Warszawa 2014, s. 190; H. Markel, Becoming a Physi-
cian: “I Swear by Apollo” – On Taking the Hippocratic Oath, „The New England Journal of 
Medicine” 2004, Vol. 350, s. 2026–2029. 
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kach pa stwowych2 i organizacjach pozarz dowych. Pocz tkowo kodyfikacja stan-
dardów etycznych wyst powa a w du ych firmach, ale wzrost wiadomo ci CSR 
wp yn  na dostrzeganie potrzeby istnienia takich dokumentów równie  w sektorze 
MSP3. Z funkcjonowaniem kodeksów etycznych czy si  wiele dylematów, wynika-
j cych z ich zawarto ci i sposobów opracowania. Cz sto podnoszona kwestia to gór-
nolotno  i banalno  tre ci kodeksów etycznych. Pojawiaj  si  tak e w tpliwo ci, 
czy kodeksy s  w ogóle potrzebne. Jak zauwa a J. Konieczny, wspó cze ni morali ci 
kwestionuj  sens istnienia kodeksów etycznych, które maj  za zadanie przejmo-
wa  odpowiedzialno  za ocen  dobra i z a w miejsce osobistej odpowiedzialno ci 
jednostki przed w asnym sumieniem4. Pomimo tych opinii kodeksy etyczne staj  
si  elementem infrastruktury etycznej przedsi biorstw reprezentuj cych ró ne 
bran e. Intuicyjnie wydaje si , e powinny by  obecne tak e w dzia alno ci pod-
miotów sektora finansowego, zw aszcza banków, b d cych instytucjami zaufania 
publicznego, dla których kwestia wizerunku i etycznego dzia ania ma bardzo du e 
znaczenie. Jak zauwa a np. M. Wi niewska, zaufanie to podstawa egzystencji ban-
ków5. W interesie bran y bankowej le y przestrzeganie zasad dobrych praktyk 
prowadzenia biznesu, szczególnie poszanowania interesów klientów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kodeksów etyki banków 
w szerszym kontek cie kodeksów etycznych firm. Problem badawczy stanowi usta-
lenie: czy na stronach internetowych banków s  umieszczone kodeksy etyczne; jacy 
interesariusze wyst puj  w kodeksach etycznych banków; jakie tre ci dotycz ce 
klientów s  umieszczone w kodeksach etycznych banków. Przedmiotem analiz s  
tre ci kodeksów etycznych. Opracowanie sk ada si  z trzech cz ci: w pierwszej 
zostanie przedstawiona istota kodeksów etycznych, w drugiej zaprezentowana ty-
pologia oraz tre ci kodeksów, natomiast w cz ci trzeciej – ukazane zostan  kodek-

2 Zob. D. B k, Instrumenty kreowania standardów etycznych w organizacji: projektowanie i oce-
na, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/...c72b.../ZZL_HRM__2-2010_Bak_D_11-27.pdf (dost p: 31.01.2015); 
K. Mizera, Kodeksy etyczne na gruncie rodowisk akademickich, [w:] Zarz dzanie szko  wy sz : 
dylematy i wyzwania, Prace Naukowe Wy szej Szko y Bankowej w Gda sku, 2011, s. 373–385. 

3 K. Przyby , Po co nam kodeksy etyczne. Dokument szyty na miar , „Gazeta Finansowa”, 22–28 li-
stopada 2013 r. Zob. tak e R. Sroka, Kodeksy etyczne w najwi kszych firmach w Polsce, http://
sa8000.pl/kodeksy-etyczne-w-najwiekszych-firmach-w-polsce/ (dost p: 30.01.2015). 

4 J. Konieczny, Wst p do etyki biznesu, Konsalnet, Warszawa 1998, s. 87. W literaturze przedmiotu 
wyst puje tzw. sytuacjonizm, etyka bez potrzeby formu owania kodeksu, zalecaj ca podejmowa-
nie decyzji w odniesieniu do rozumu, faktów i sumienia. E. Klimowicz, Sytuacjonizm, [w:] Ma y 
s ownik etyczny, S. J dryka (red.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999, s. 257–258. 
Przeciwnikiem kodeksów etycznych by  m.in. L. Ko akowski, ze wzgl du na os abianie moralnej 
wra liwo ci. L. Ko akowski, Etyka bez kodeksu, „Twórczo ” 1962, 7 (18), s. 73–76; 83. Cyt. za 
A. Sikora, Poj cie, rozwój i struktura..., op. cit., s. 102.

5 M. Wi niewska, Kodeks dobrej praktyki bankowej jako zbiór norm etycznych i wa ny element 
kultury bankowego rodowiska zawodowego. Etyka biznesu i etyka zawodowa, „Annales. Etyka 
w yciu gospodarczym” 2003, Vol. 6.
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sy etyczne rodowiska bankowego oraz kodeksy etyki znajduj ce si  na stronach 
internetowych banków.

1. ISTOTA KODEKSÓW ETYCZNYCH

Dla dalszych rozwa a  zwi zanych z prezentacj  kodeksów etycznych banków 
wskazane jest przedstawienie poj cia, celu, znaczenia kodeksów etycznych, a tak e 
ich tre ci. Kodeksy etyczne wyst puj  pod ró nymi nazwami, jak: kodeksy etyczne 
(code of ethics), kodeksy warto ci (code of value), kodeksy praktyki (code of practice), 
czasami z dodatkiem „dobrej praktyki”, kodeksy post powania (code of conduct), 
równie  kodeksy przestrzegania norm i zasad post powania (code of compliance)6. 
Trzeba odnotowa , e pojawia si  tak e w rodowisku stanowisko, przywo ywane 
przez A. Klimczuka, e nale y odchodzi  od stosowania okre lenia kodeks, co uza-
sadnia negatywne kojarzenie z kodeksem karnym i jego sankcjami7. Zainteresowanie 
tego rodzaju instrumentami samoregulacji wzros o pod koniec ubieg ego stulecia8. 
Kodeksy etyczne s  przedmiotem analiz ró nych dziedzin, m.in. filozofii i etyki. Dla-
tego te  mo na rozpocz  przedstawienie definicji kodeksów, powo uj c si  na wy-
ja nienie tych poj  zawarte w encyklopedii filozofii i s owniku etycznym. Zgodnie 
z definicj  E. Grendeckiej (filozofia) kodeks etyczny jest systemem norm, regulu-
j cych sfer  moraln  ycia cz owieka9. Definicja L. Zdybela (etyka) jest szersza od 
poprzedniej. Pojawia si  w niej, obok okre lenia, e jest to system norm dla sfery mo-
ralnej, tak e uzupe nienie, e powy sze normy dotycz  jednostki, a tak e wyst puj  
w relacjach z innymi podmiotami, grup , a w ramach kodeksu religijno-etycznego 
(dekalog) przede wszystkim w odniesieniu do Boga10. Natomiast w ekonomii, zazwy-
czaj kodeksy etyczne prezentowane s  jako pewien rodzaj dokumentu, drogowskaz 
moralny11, zawieraj cy okre lone zasady, regu y post powania. Powy sze zasady s  

 6 W. Gasparski, Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie (na wybranym 
przyk adzie), „Annales. Etyka w yciu Gospodarczym”, Salezja ska Wy sza Szko a Ekonomii 
i Zarz dzania, ód  2000, tom 3, s. 136. 

 7 A. Klimczuk, Podej cie umiarkowane w sporze o mo liwo  i u yteczno  moraln  kodyfikacji 
norm etycznych, „Annales. Etyka w yciu Gospodarczym” 2014, Vol. 17, No. 1, s. 54.

 8 M. Wyrwi ski, Kodeksy dobrych praktyk, [w:] Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, 
red. E. Nowi ska, D. Kasprzycki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego, Kraków 2012, 
s. 267; M. Schwartz, A Code of Ethics for Corporate Code of Ethics, „Journal of Business Ethics” 
2002, 41, 27–43.

 9 E. Grendecka, Kodeks etyczny, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, tom 5, S. Bafia, A. Ma-
ryniarczyk (red.), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 680–681.

10 L. Zdybel, Kodeks etyczny, [w:] Ma y s ownik etyczny, S. Jedynak (red.), Oficyna Wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz 1999, s. 131.

11 J. Klimek, Etyka biznesu..., op. cit., s. 213.
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obowi zuj ce dla danej organizacji czy spo eczno ci12. Pojawia si  tak e uszczegó o-
wienie tej definicji, zgodnie z któr  jest to uporz dkowany i zarejestrowany system 
norm etyki zawodowej13. W tym przypadku wyst puje ju  odniesienie do okre lonych 
grup zawodowych. Mo na w takim razie, zaw aj c obszar rozwa a  do podmiotów 
rynkowych i organizacji, zauwa y  za B. Kryk, e kodeksy etyczne zawieraj  zasady 
post powania firm wobec otoczenia zewn trznego, a tak e wobec grup wewn trz-
nych14. Powy sze etyczne standardy s  obowi zuj ce wobec pracowników, bez wzgl -
du na zajmowane przez nich stanowiska15. Wyja niaj c poj cie „kodeks etyczny”, 
G. Polok podkre la, e charakteryzuje go16: 

 Uzupe nianie podstawowych warto ci zasadami szczegó owymi, które s  aktu-
alne i uaktualniane. 

 Osadzenie regu  i zasad w „zakorzenionym systemie warto ci pracowników 
i w kulturze organizacyjnej”.

 Wskazanie zastosowania ogólnych moralnych zasad odnosz cych si  do specy-
fiki firmy.

 Wyodr bnienie po czonych elementów, stanowi cych spójn  ca o , odnosz -
cych si  do: misji firmy, celów strategicznych firmy, kultury organizacyjnej, 
standardów etycznych dla mened erów, jak i pracowników.

 Przynale no  do szerszego systemu, który stanowi  programy etyczne17, za-
wieraj ce obok kodeksów etycznych zasady firmowe, strategi  dzia ania, stan-
dardy zachowa , a tak e system oceny dzia a  pod wzgl dem etycznym.
Wa nym elementem zwi zanym z funkcjonowaniem kodeksów etycznych jest 

cel ich ustanawiania. W. Gasparski, definiuj c kodeksy etyczne, zwraca uwag , e 

12 Zarz dzanie ró norodno ci  zwi ksza konkurencyjno  firmy, z Agnieszk  Koz owsk -Rajewicz, 
pe nomocnik rz du ds. równego traktowania, rozmawia Kamil Ciepie ko. „Gazeta Finansowa”, 
22–28 listopada 2013 r. 

13 I. Lazari-Paw owska, Etyka zawodowa, „Etyka”, 1969, s. 58. Cyt. za A. Sikora, Poj cie, rozwój 
i struktura..., op. cit., s. 95. 

14 B. Kryk, Czy kodeks przedsi biorstwa mo e stanowi  rozwi zanie firmy, [w:] Etyka biznesu 
w dzia aniu, W. Gasparski, J. Dietl (red.), Warszawa 2001, s. 641–642. Cyt. za G. Polok, Kodeksy 
etyczne jako jedno z narz dzi regulacji zachowa  podmiotów rynkowych, [w:] Etyczny wymiar 
dzia alno ci gospodarczej – wybrane zagadnienia, „Studia Ekonomiczne” 2005, Nr 35, Akade-
mia Ekonomiczna w Katowicach, www.ue.katowice.pl/jednostki/...i...i.../ks-dr-grzegorz-polok.
html

15 G. Polok, Kodeksy etyczne jako jedno z narz dzi..., op. cit.
16 Ibidem.
17 Zdaniem W. Gasparskiego programy etyczne firm powinny obejmowa  oprócz kodeksu etyczne-

go: opracowanie podr cznika standardów zawodowych, program kszta cenia etycznego, utwo-
rzenie stanowiska/komórki do spraw etyki, promowanie zachowania etycznego, sta e monitoro-
wanie przestrzegania norm etycznych i standardów zawodowych, utworzenie etycznej infolinii, 
systematyczne przeprowadzanie audytu etycznego, korygowanie, w miar  potrzeb, kodeksu 
etycznego i podr cznika standardów zawodowych W. Gasparski, Kodeksy etyczne…, op. cit., 
s. 136. 
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jest to jeden z najprostszych sposobów przekazu pracownikom zasad i sposobów 
post powania w danej organizacji18. Oprócz ogólnego uzasadnienia, wynikaj ce-
go z potrzeby dopasowania tradycji, zasad moralnych, przekona  filozoficznych, 
religijnych, standardów prawnych do warunków dzia ania przedsi biorstwa lub 
grupy zawodowej19 autorzy „Gazety Finansowej”, zwi zani z praktyk , cz sto zaj-
muj cy si  zarz dzaniem personelem, opisuj c cel tworzenia kodeksów etycznych, 
wskazywali na konsekwencje wynikaj ce z jasnego okre lenia zasad i standardów 
post powania etycznego, jak20:

 Ustalenie jak nale y post powa  w danej sytuacji i czego unika .
 Minimalizowanie ryzyka zwi zanego z niew a ciwym zachowaniem i przekro-

czeniem ustalonych zasad, standardów, warto ci, którymi kieruje si  dana kor-
poracja oraz jej pracownicy.

 Mo liwo  wyeliminowania przypadków nieakceptowanych postaw, popraw  
komunikacji i wspó pracy mi dzy pracownikami i partnerami biznesowymi.

 Zabezpieczenie organizacji przed niebezpiecze stwami wynikaj cymi z konflik-
tów czy nadu y . 

 Mo liwo  poprawy reputacji, a przez to wizerunku firmy. Zwi kszenie zaufania 
klientów, kontrahentów, partnerów, wiarygodno ci personelu, lojalno ci pracow-
ników w kontek cie spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu.
Ciekawe podsumowanie rozwa a  dotycz ce roli kodeksów etycznych w regu-

lacji firm prezentuje G. Polok, który wskazuje na ich znaczenie na poziomie we-
wn trznym i zewn trznym firmy21. Na poziomie wewn trznym kodeks u wiada-
mia pracownikom cele firmy, stanowi oparcie w sytuacjach konfliktowych, prowadzi 
do zmniejszenia kosztów i zwi kszenia zysków (dzi ki zmniejszeniu np. korupcji, 
defraudacji i innych z ych praktyk), ogranicza sytuacje wyst powania konfliktu 
interesów, pog bia wiarygodno  i lojalno  personelu. Daje mo liwo  odwo ania 
si  w przypadku nieetycznego post powania kadry kierowniczej22. Na poziomie 
zewn trznym kodeksy etyczne buduj  dobre imi  firmy i jej pozytywny wizeru-
nek, wp ywaj  korzystnie na reputacj , mog  dawa  przewag  konkurencyjn , wy-
nikaj c  tak e z poprawy kultury organizacyjnej. Przyj to bowiem, e wyst puje: 
dodatnia korelacja mi dzy nieetycznymi praktykami firm a liczb  restrykcyjnych 

18 Ibidem, s. 131–138.
19 J. Klimek, Etyka biznesu…, op. cit., s. 211. 
20 J. Ha aczkiewicz, Zdrowy kodeks, „Gazeta Finansowa”, 22–28 listopada 2013 r.; G. Bar, War-

to  dla firmy, „Gazeta Finasowa”, 22–28 listopada 2013; A. Zieli ska, Niezb dne standardy, 
„Gazeta Finasowa”, 22–28 listopada 2013; N. Witkowska, Kodeks etyczny z dusz , „Gazeta 
Finansowa”, 22–28 listopada 2013 r.; U. Steger, W. Amann, Corporate Governance. How to Add 
Value, Wiley, Chichester, 2008, s. 131–160.

21 G. Polok, Kodeksy…, op. cit. 
22 G. Vinten, WhistleBlowing: Corporate Help or Hindrance?, „Management Decision” 1992, 

Vol. 30, Iss: 1. DOI http://dx.doi.org/10.1108/00251749210008687; J. Nogala, Sygnalista czy 
donosiciel, „Gazeta Finansowa”, 22–28 listopada 2013 r.
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przepisów rz dowych, maj cych na celu ograniczanie tych praktyk23. Maj c na uwa-
dze powy sze rozwa ania J. Klimek, powo uj c si  na W. Gasparskiego, upraszcza 
spraw  funkcji kodeksów etycznych i wskazuje, e pe ni  one cztery podstawowe 
funkcje: informacyjn , doradcz , wychowawcz  i kontroln 24. Kodeksy etyczne 
mog  wi c stanowi  jeden ze sposobów dyscyplinowania pracowników i przynosi  
efekty finansowe oraz spo eczne dla firmy i jej otoczenia.

2. RODZAJE KODEKSÓW ETYCZNYCH I ICH TRE

Kodeksy etyczne s  samorz dnie wypracowane przez zrzeszaj ce podmioty 
bran owe organizacje. S  tak e przez te podmioty zaakceptowane. Wzorem dla 
opracowania kodeksów etycznych by a uchwalona w USA w 2002 r. ustawa Sarba-
nes-Oxley Act25, nak adaj ca obowi zek wdra ania procedur przejrzystego, etycz-
nego post powania przez spó ki gie dowe26. 

Istnieje kilka rodzajów kodeksów27. Najbardziej popularny podzia  to taki, 
w którym wyst puj  kodeksy o charakterze ogólnym, adresowane do wszystkich 
przedstawicieli danego rodowiska czy grupy zawodowej oraz kodeksy etyczne 
szczegó owe utworzone na potrzeby konkretnej firmy. Przyk adem kodeksu ogól-
nego jest Kodeks etyki w dzia alno ci gospodarczej opracowany przez Krajow  Izb  
Gospodarcz  w 1994 r., a z drugiej strony np. Kodeks etyczny firmy Comarch S.A. 
Oprócz tych dwóch rodzajów funkcjonuj  tak e kodeksy ogólne bran owe, np. Ko-
deks dobrej praktyki bankowej. Kodeksy etyki zawodowej, inaczej deontologiczne, 
obowi zuj  w okre lonych rodowiskach zawodowych28, a ich tradycja jest bardziej 
odleg a ni  kodeksów etycznych firm29. Kodeksy mog  mie  ró n  form , oprócz do-
kumentu tak e posta  odpowiedniego sformu owania przysi gi czy lubowania. In-
teresuj c  klasyfikacj  kodeksów etycznych przedstawia T. Czakon, który ró nicuje 
kodeksy etyczne firm ze wzgl du na zawarte w nich dominuj ce postawy wobec 
praw pracowników, w tym uj ciu s  to kodeksy: autorytarne (charakteryzuj ce si  
narzucaniem woli przez kierownictwo firmy, niebraniem pod uwag  opinii i praw 
pracowniczych), restrykcyjne (zawieraj ce nadmierne wymagania wobec pracowni-
ków, wykraczaj ce ponad to, co przyj te w prawie, zwyczajach) czy paternalistyczne 

23 G. Polok, Kodeksy…, op. cit., s. 6.
24 J. Klimek, Etyka…, op. cit., s. 213, 223.
25 https://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf (dost p: 15.02.2015).
26 C. Lipi ski, Etyka w bankowo ci – dylematy pracownika bankowego, „Annales. Etyka w yciu 

Gospodarczym” 2008, Vol. 11, nr 2, s. 88.
27 G bsza analiza typologii kodeksów etycznych nie jest przedmiotem tego opracowania.
28 Por. W. Gasparski, Kodeksy etyczne…, op. cit., s. 133.
29 Zob.: S. Opara, Jak y ? Wyk ady z etyki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Bellona, 

Pu tusk–Warszawa 2011, s. 38–39. Cyt. za J Klimek, Etyka..., op. cit., s. 195. 
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(daj ce pracownikom prawa, ale niepozwalaj ce na samodzieln  aktywno ), part-
nerskie (z dominacj  dialogu i wspó dzia ania)30.

Opisuj c budow  kodeksów etycznych, mo na wyró ni  cz  wst pn , inaczej 
wprowadzenie, w której opisane s  ogólne zasady post powania organizacji, na-
st pnie adres podpisany przez prezesa oraz preambu a. Kolejny element to: dzia y, 
rozdzia y, cz ci dotycz ce okre lonych zagadnie , które mog  by  uporz dkowa-
ne wed ug rodzajów interesariuszy. W tre ci kodeksów etycznych firm wyst pu-
j  w zró nicowanej cz stotliwo ci nast puj ce grupy interesariuszy: pracownicy, 
klienci, w a ciciele (akcjonariusze, inwestorzy), pa stwo, dostawcy, rodowisko 
przyrodnicze, spo eczno ci lokalne31. W kodeksach etycznych firm odnotowane s  
zazwyczaj prawa i obowi zki pracowników, w kontek cie wizji i misji firmy. Okre-
lone s  równie  zasady obowi zuj ce w relacjach mi dzy pracownikami a praco-

dawc . Cz sto zasady zwi zane z usytuowaniem pracowników w firmie s  zgro-
madzone w wielu miejscach, np. opisuj cych zasady polityki antykorupcyjnej czy 
konflikt interesów. W literaturze przedmiotu wskazuje si  na korzy ci wynikaj ce 
z przestrzegania standardów etycznych i prawnych w odniesieniu do pracowników, 
jak np.: kszta towanie otoczenia przyci gaj cego wysoko kwalifikowanych pracow-
ników, w którym nie ma dyskryminacji, mobbingu, zapewnienie dost pu wszystkich 
pracowników do szkole , a w przypadku zaistnienia w tpliwo ci natury etycznej – 
dost pu pracowników do kadry mened erskiej. Kolejn  korzy ci  dla pracowników 
jest wyst powanie tendencji ukierunkowanej na osi gni cie sukcesu po czonej 
z konkurencyjnym systemem wynagrodze  i cyklicznym systemem obiektywnych 
ocen32. Jednym z elementów programu etycznego, opisanego w niektórych kodek-
sach etycznych, jest instytucja whistleblower, inaczej sygnalista, demaskator, in-
formator w dobrej wierze, donosiciel w interesie publicznym, pracownik, który 
publicznie ujawnia nielegalne operacje firmy. Osoba w dobrej wierze informuj ca 
pracodawc  o nieprawid owo ciach w zachowaniu pracowników, np. o korupcji lub 
pogwa ceniu prawa w miejscu pracy. W Polsce sygnalista ma s ab  pozycj , zwol-
niony lub zdegradowany mo e si  jedynie broni  w s dzie pracy33.

Kolejn  wa n  grup  interesariuszy s  klienci, którym po wi ca si  cz sto 
pocz tkowe fragmenty w kodeksach etycznych, gdzie wyst puje opis misji fir-
my. Podobnie jak w przypadku pracowników tekst po wi cony klientom znajduje 
si  w ró nych miejscach kodeksów. Cz sto s  to wznios e zapisy, cz ce dba o  

30 T. Czakon, Mi dzy paternalizmem a restrykcyjno ci . Prawa pracownicze w kodeksach etycznych 
firm, Dom Wydawniczy Duet, Toru  2013, s. 9, 171–184.

31 Ibidem, s. 59.
32 Ibidem, s. 60–61.
33 J. Nogala, Sygnalista..., op. cit.; A.C. Leiter, Soft Whistleblowing (February 1, 2013). 48 Geor-

gia Law Review 425 (2014); American University School of Public Affairs Research Paper 
No. 2014-43. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2407095 or http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.2407095 
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o klientów z podstawowymi celami sygnatariuszy kodeksów etycznych. Firmy po-
wo uj  si  w kodeksach na to, e ich sukces opiera si  na zaufaniu klientów, których 
traktuj  z szacunkiem, a celem jest realizacja ich oczekiwa  i wymaga  (w niektó-
rych kodeksach etycznych mo na nawet znale  formu , e firma wykracza poza 
oczekiwania klientów) oraz realizacja us ug o najwy szych standardach. O podej-
ciu do klientów wiadczy pisanie tego wyrazu du  liter 34. 

W kodeksach etycznych usytuowane jest tak e odniesienie do pa stwa, prawa 
(zw aszcza krajowego i mi dzynarodowego) oraz w adz pa stwowych, równie  
w adz lokalnych. Wa nym elementem w kodeksach etycznych s  sprawy rodowi-
ska przyrodniczego i deklaracje dotycz ce jego ochrony. Firmy w tym przypadku 
powo uj  si  na zasady spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu CSR, zlecaj  przepro-
wadzanie odpowiedniego raportu i informuj  o jego publikacji. Bywa, e do ochrony 
rodowiska zach ca si  poprzez odwo anie do zasad moralnych35, albo wykorzystu-

je w tym celu metody nakazowe, poprzez zapisy, e pracownicy s  zobowi zani36 
do przestrzegania procedur chroni cych rodowisko. W dokumentach kodeksów 
etycznych interesariuszami s  tak e spo eczno ci lokalne, wyst puj ce w pobli u 
siedzib firm. Odnosz ce si  do nich zapisy zazwyczaj maj  ogólnikowy i wznio-
s y charakter, mog  dotyczy : wspierania kultury, poprawy jako ci ycia czy celów 
charytatywnych. Ponadto w kodeksach etycznych s  obecni, jako interesariusze, 
w a ciciele firm, wyst puj cy pod ró nymi nazwami, np. akcjonariusze, inwestorzy, 
udzia owcy37. Tre ci kodeksów etycznych w za o eniach s  bardziej restrykcyjne 
i szczegó owe ni  w a ciwy dla danego sektora akt prawny, nie mog  zawiera  
sprzeczno ci wobec norm obowi zuj cego prawa czy kodeksów zawodowych, któ-
re cz sto obejmuj  „luki prawne”. Kodeksy etyczne, b d ce form  samoregulacji, 
powinny wspó gra  z normami prawnymi38. Sprawy zasadnicze jednak zazwyczaj 
s  zawarte w regulaminie.

34 T. Czakon, Mi dzy paternalizmem..., op. cit., s. 61–62.
35 Kodeks ma charakter deklaratywny. 
36 Taka cecha wskazuje, e jest to kodeks o charakterze normatywnym. D. B k uwa a, e „formu a 

kodeksu etycznego i sposób jego wprowadzania” ma korespondowa  ze stopniem dojrza o ci pra-
cowników. W przedsi biorstwie z wysokim morale pracowników kodeks ma mie  form  deklara-
tywn . W przedsi biorstwie z pracownikami post puj cymi nieetycznie – kodeks normatywny, 
uwzgl dniaj cy sankcje. D. B k, Instrumenty kreowania..., op. cit., s. 18–19.

37 T. Czakon, Mi dzy paternalizmem..., op. cit., s. 65–72.
38 L. Senden, Soft Law Self-regulation and Co-regulation in European Law: Where Do They Meet?, 

„Electronic Journal of Comparative Law”, Vol. 9.1, January 2005. 
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3. KODEKSY ETYCZNE BANKÓW 

Banki to instytucje rynku finansowego odgrywaj ce istotn  rol  w gospodarce, 
dla których funkcjonowania bardzo wa ne jest zaufanie powi zanych z nimi inte-
resariuszy. Od banków oczekuje si  dzia ania zgodnego z prawem, profesjonalizmu, 
stabilnych relacji z partnerami, ale tak e rzetelno ci, przejrzysto ci, odpowiedzial-
no ci i przestrzegania zasad etycznych39. Obok w adz nadzorczych banki równie  
uruchamiaj  mechanizmy, których celem jest eliminacja nieuczciwych praktyk 
rynkowych. Przyk adami rozwi za  deontologii zawodowej o istotnym znaczeniu 
dla banków s  przede wszystkim regulacje o charakterze ogólnym, jak40: Kanon 
Dobrych Praktyk Rynku Finansowego41, Zasady Dobrej Praktyki Bankowej42. 

Do regulacji szczegó owych nale  Rekomendacje Zwi zku Banków Polskich 
dotycz ce np.:

 Dobrych praktyk obs ugi osób z niepe nosprawno ciami przez banki. (Druga 
edycja dokumentu, zaktualizowana i uzupe niona (2014) w stosunku do pierw-
szej edycji (2012)43;

 Systemu zarz dzania skargami/reklamacjami dobre praktyki (2012)44;

39 Zob.: zasady opracowane przez European Banking Federation dla sektora bankowego i nad-
zorców w celu budowy nowego adu finansowego, http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/upload-
s/2014/03/10-0190-EBFFinalversion.pdf (dost p: 10.02.2015).

40 Interesuj cy opis powy szych regulacji w kontek cie nieuczciwych praktyk rynkowych zob.: 
E. Rutkowska-Tomaszewska, Zasady dobrych praktyk na rynku us ug bankowych i ich znaczenie 
w dzia alno ci Bankowego Arbitra u konsumenckiego, „Kwartalnik ADR” 2010, nr 4, s. 63–78.

41 Opracowanie, które powsta o w rezultacie wspó pracy organizacji zrzeszaj cych podmioty ofe-
ruj ce produkty i us ugi finansowe, organizacji i instytucji reprezentuj cych interesy klientów 
i innych instytucji rynkowych, przy udziale ekspertów ze rodowiska akademickiego. Kanon za-
wiera 16 uniwersalnych zasad dla ca ego rynku finansowego, wskazuje na podstawowe warto ci 
i idea y etyczne w a ciwe dla podmiotów finansowych, w szczególno ci w relacjach z klientami, 
nale  do nich m.in.: uczciwo , staranno , kompetencje, zaufanie, wykorzystywanie zaso-
bów i procedur w dobrej wierze, zapewnianie odpowiednich warunków wykonywania czynno ci 
przez pracowników, zapobieganie konfliktom interesów, a je eli, pomimo zachowania nale ytej 
staranno ci, konflikt wyst puje, zaleca si  d enie do jego rozwi zania w sposób zapewniaj cy 
uczciwe i rzetelne traktowanie klientów. Komunikat KNF z 13.03.2008, w sprawie og oszenia 
Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, www.knf.gov.pl. http://www.knf.gov.pl/Images/
komunikat_Kanon_13_03_08_tcm75-7085.pdf

42 Kodeks etyki bankowej (Zasady dobrej praktyki bankowej), przyj ty na XXV Walnym Zgroma-
dzeniu Zwi zku Banków Polskich 18 kwietnia 2013 r., Warszawa. Zaakceptowany przez banki 
komercyjne, cz onków ZBP na WZ ZBP, 09.05.2001. Zawiera zbiór kilku rozdzia ów po wi co-
nych: m.in. zasadom post powania banków w stosunkach z klientami, zasadom reklamy, zasa-
dom post powania ze skargami i reklamacjami, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/
prawo/komisja_etyki_bankowej/KEB_final_WZ.pdf

43 http://zbp.pl/public/repozytorium/Newsletter/2013/czerwiec/Dobre_Praktyki_obsuga_osob_z_
niepenosprawnociami.pdf 

44 http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/komitet_ds_juf/Dobre_Prakty-
ki_skargi_reklamacje.pdf 
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 Dobrych praktyk na polskim rynku Bancassurance (Trzy rekomendacje)45;
 Dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszcz dno ciowo-rozlicze-

niowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym (2011)46.

W przypadku regulacji o charakterze deontologicznym zauwa ono wyst powa-
nie problemu ich efektywno ci, która jest niska w przypadku, gdy wdra anie tego 
typu norm etycznych nie wynika z subiektywnego prze wiadczenia o ich s uszno ci, 
ale z zalece  nadzorców czy obawy przed konkurencj 47. W ustawodawstwie pol-
skim wprowadzono poj cie „kodeks dobrych praktyk” na mocy ustawy z 2007 r., 
w której zosta  zdefiniowany jako: zbiór zasad post powania, w szczególno ci norm 
etycznych i zawodowych przedsi biorców, zobowi zuj cych si  do ich przestrzega-
nia48. Kodeksy dobrych praktyk s  zaliczane do instrumentów o charakterze samo-
regulacyjnym (samoregulacja soft-regulatory system SRO), tzw. mi kkiego prawa 
soft law. Takie przypisanie wynika z dobrowolno ci przyj cia (ustanawiane przez 
przedsi biorców lub ich zrzeszenia tzw. self-regulatory system) i kontroli przestrze-
gania przez ich sygnatariuszy, przez organy wewn trzne organizacji ustanawiaj cej 
te normy49. Warte odnotowania jest tak e wskazanie w ustawie o przeciwdzia aniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym nieuczciwych praktyk rynkowych zwi zanych 
ze stosowaniem kodeksów dobrych praktyk. Nale y do nich: stosowanie kodeksu 
dobrych praktyk sprzecznego z prawem; nieprzestrzeganie kodeksu dobrych prak-
tyk, pomimo informacji o jego stosowaniu; przekazywanie informacji, e przedsi -
biorca zobowi za  si  do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, je eli nie jest to 
zgodne z prawd 50. Powy sze przepisy daj  mo liwo  oceny, czy przedsi biorca nie 
wykorzystuje kodeksu dobrych praktyk jedynie do celów marketingowych, próbuj c 
w ten sposób poprawi  swoj  reputacj 51. Analizuj c regulacje mi kkiego prawa 
opisuj cego funkcjonowanie instytucji bankowych warto zwróci  uwag  na to, e 

45 https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Rekomendacje/I%20Rekomendacja%20Bancas-
surance.pdf; http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/II_rekomendacja_ba.pdf; http://www.piu.
org.pl/public/upload/ibrowser/Bancassurance/Rekomendacje/III%20Rekomendacja%20Bancas-
surance%20-final.pdf 

46 http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/bankowosc_detaliczna/Ocena_
wdrozenia_Rekomendacji_ZBP_w_zakresie_przenoszenia_rachunkow_bankowych_03.2011.pdf

47 C. Lipi ski, Etyka w bankowo ci..., op. cit., s. 88. Zob.: A. Klimczuk, Podej cie umiarkowane..., 
op. cit., s. 47–59. A. Klimczuk, Mo liwo  i u yteczno  moralna kodyfikacji norm etycznych. 
Przegl d stanowisk etycznych, „Polskie Towarzystwo Profesjologiczne” 2013, nr 2, Uniwersytet 
Zielonogórski, s. 69–82.

48 Art. 2. pkt 5 Ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdzia aniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
(Dz. U. nr 171, poz. 1206).

49 E. Rutkowska-Tomaszewska, Zasady…, op. cit., s. 64, 72.
50 Ibidem, s. 72.
51 Ibidem.
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banki maj  okre lone obowi zki informacyjne, ustalone przez nadzorc  rynku fi-
nansowego Komisj  Nadzoru Finansowego52.

W celu sprawdzenia standardów wyst puj cych w kodeksach etycznych podj to 
prób  zbadania tre ci kodeksów banków komercyjnych. Badaniem kodeksów etycz-
nych zajmowali si  w Polsce m.in. M. Marcinkowska53 czy T. Czakon54. Badania 
kodeksów etycznych s  dosy  popularne w literaturze mi dzynarodowej, przy czym 
najcz ciej s  one odnoszone do spó ek notowanych na gie dach papierów warto-
ciowych. Celem niniejszego opracowania nie by o analizowanie kodeksów w kon-

tek cie ich zgodno ci z prawem ani ocena ich przestrzegania. Celem by o ustalenie 
wyst powania kodeksów etycznych na stronach internetowych banków i ustalenie 
rodzaju wyst puj cych w tych dokumentach interesariuszy oraz tre ci odnosz cych 
si  do klientów. Analizie poddano 39 banków wyst puj cych na li cie podmiotów 
sektora bankowego, zamieszczonych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego55. 
W ramach tej listy 38 banków mia o posta  spó ki akcyjnej i jeden banku pa stwo-
wego (Bank Gospodarstwa Krajowego). Z listy 39 banków dwa banki nie mia y 
strony internetowej (PKO Bank Hipoteczny SA oraz BPI Bank Polskich Inwesty-
cji)56. Zatem badano strony 37 banków, poszukuj c informacji o przedstawionych 
wy ej problemach, zwi zanych z kodeksami etycznymi. Nast pnie ustalono, e na 
stronach internetowych wy ej wymienionych banków w pi ciu przypadkach znaj-
duj  si  dokumenty, w których nazwach wyst powa o wyra enie kodeks etyki lub 
kodeks etyczny57. By y to nast puj ce banki:

52 Uchwa a 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szczegó owych zasad i sposobu 
og aszania przez banki informacji o charakterze jako ciowym i ilo ciowym dotycz cych ade-
kwatno ci kapita owej oraz zakresu informacji podlegaj cych og aszaniu. Dz. Urz. KNF nr 8, 
poz. 39 z pó n. zm. Uchwa a nr 259/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4.10.2011 r. 
zmieniaj ca uchwa  w sprawie szczegó owych zasad i sposobu og aszania przez banki infor-
macji o charakterze ilo ciowymi i jako ciowym dotycz cych adekwatno ci kapita owej oraz za-
mieszczania informacji o charakterze ilo ciowym, jak i jako ciowym podlegaj cych og oszeniu. 
Dz. Urz. KNF nr 11, poz. 43.

53 M. Marcinkowska, Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu ódzkiego, 2014. 

54 T. Czakon, Mi dzy paternalizmem..., op. cit.
55 http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/index.html 

(dost p: 9–12.02.2015).
56 Prezentacja tego banku jest zamieszczona, jako podstrona g ównej strony Powszechnej Kasy 

Oszcz dno ci Bank Polski SA. www.pkobp.pl. BBPI Bank Polskich Inwestycji znajduje si  
w strukturach Getin Noble Bank SA informacja pod has em www.dexiabank.pl strona w przy-
gotowaniu.

57 Kodeks Etyki BGK Kodeks Etyczny Grupy Banku Millennium, Kodeks Etyki Credit Agrico-
le Bank Polska SA, 12 Zasad Kodeksu Etycznego BG , Kodeks etyczny Duch i Litera BPH. 
W ostatnim przypadku nie jest to kodeks etyczny banku, ale kodeks etyczny jego g ównego ak-
cjonariusza GE. Zosta  uwzgl dniony w tym miejscu w analizie, poniewa  bank BPH na swojej 
stronie internetowej powo uje si  na ten dokument. Odnaleziono równie  informacje o Kodeksie 
Etyki PKO Banku Polskiego (dokument stanowi cy za cznik nr 1 do uchwa y nr 509/C/2014 



Bezpieczny Bank
1(58)/2015

108

1. Bank BPH SA58,
2. Bank Gospodarki ywno ciowej SA59,
3. Bank Gospodarstwa Krajowego60,
4. Bank Millennium SA61,
5. Credit Agricole Bank Polska SA62.

Drug  grup  banków (7) stanowi  te, które na swoich stronach internetowych 
mia y zamieszczone dokumenty zawieraj ce deklaracje postaw etycznych, ale wy-
st puj ce pod innymi nazwami ni  kodeks etyczny63. By y to nast puj ce banki:
1. Bank Handlowy w Warszawie SA64,
2. Credit Agricole Bank Polska SA65,
3. Fiat Bank Polska SA66,
4. Getin Noble Bank SA67,
5. Raiffeisen Bank Polska SA68,
6. Santander Consumer Bank SA69,
7. SGB-Bank SA70.

Na li cie 37 banków maj cych stron  internetow  wyst puje tak e grupa 
21 banków, na których stronach znajduje si  odwo anie do kodeksu etyki bankowej, 

Zarz du Banku z dnia 28 sierpnia 2014 r.) ale Autorce nie uda o si  odnale  jego tre ci na 
stronie internetowej tego banku i w wyszukiwarce internetowej. 

58 http://www.bph.pl/repo/bph/bank/dokumenty/Kodeks_etyczny_Duch_i_Litera.pdf (dost p: 
15.02.2015).

59 https://www.bgz.pl/downloads/Sponsoring/kodeks_12_zasad_final.pdf (dost p: 15.02.2015).
60 http://www.bgk.com.pl/kodeks-etyki (dost p: 15.02.2015).
61 http://www.bankmillennium.pl/documents/10184/84940/Kodeks_Etyczny_Grupy_Banku_Mil-

lennium_2014.pdf/2f2f14e1-09b3-4804-b0d6-87efa7eec8b7 (dost p: 15.02.2015).
62 http://static.credit-agricole.pl/asset/k/o/d/kodeks-etyki-ca_6356.pdf (dost p: 15.02.2015).
63 W przypadku Credit Agricole Bank Polska SA jest to drugi dokument zawieraj cy opis standar-

dów etycznych. W przypadku Mercedes-Benz Bank Polska SA wyst puje Kodeks Zasad odno-
sz cy si  do firmy, a nie banku.

64 Zasady post powania 2013, http://www.citigroup.com/citi/investor/data/codeconduct_plc.pdf 
(dost p: 15.02.2015).

65 Karta Etyki Grupy Credit Agricole, http://static.credit-agricole.pl/asset/k/a/r/karta-etyki-grupy-
-ca_5294.pdf

66 http://www.fcabank.pl/templates/fga_fiat/images/docs/new/kodeks_postpowania_grupy_fga_ca-
pital.pdf (dost p: 15.02.2015). 

67 Kodeks etyki pracowników Noble Bank SA, https://www.getinbank.pl/files/uploads/file/Ko-
deks%20etyki%20Pracownik%C3%B3w%20GNB.pdf (dost p: 15.02.2015).

68 Code of Conduct. Kodeks postepowania Grupy RZB, http://raiffeisenpolbank.com/c/document_
library/get_file?uuid=76d631fd-a045-4bac-a90e-b1fcad44c4b0&groupId=30393755 (dost p: 
15.02.2015).

69 Generalny Kodeks Postepowania, http://static3.bzwbk.pl/asset/g/e/n/generalny_kodeks_poste-
powania_pl_27278.pdf

70 Zasady dobrych praktyk Banku, http://www.sgbbank.com.pl/pub/files/Lad_korporacyjny/Zasa-
dy_dobrych_praktyk.pdf (dost p: 15.02.2015). 



Problemy i pogl dy

109

opracowanego przez ZBP71 i Kanonu Dobrych Praktyk72. Podsumowuj c przedsta-
wione wy ej informacje mo na stwierdzi , e na stronach badanych banków jedynie 
u oko o 1/3 (31%) zauwa ono kodeksy etyczne73, za  przesz o po owa z nich (57%) 
odwo ywa a si  do g ównego dokumentu rodowiska bankowego, przedstawionego 
przez organizacj  bran ow  Zwi zek Banków Polskich. W pozosta ej grupie, obej-
muj cej 2/3 banków, nie odnaleziono informacji o kodeksach etycznych. 

Kolejnym etapem w badaniu by a analiza rodzajów interesariuszy wyst puj -
cych w kodeksach etycznych74 banków zamieszczonych na stronach internetowych 
(patrz tabela 1). 

Z informacji zamieszczonych w tabeli 1 wynika, e we wszystkich kodeksach 
etycznych by y podejmowane zagadnienia dotycz ce pracowników (w cz ci by y 
to odniesienia do kadry zarz dzaj cej) i klientów. Nast pn  grup  interesariuszy 
pod wzgl dem cz stotliwo ci wyst powania i udzia u w badanych kodeksach etycz-
nych byli kontrahenci oraz rodowisko naturalne. Warto tak e zwróci  uwag , e 
w po owie kodeksów etycznych badanych firm wyst powa a instytucja/osoba odpo-
wiedzialna za sprawy etyki, np. specjalista ds. zachowania zgodno ci Compliance 
Oficer (Credit Agricole Bank Polska SA; Fiat Bank Polska SA), Departament Za-
pewnienia Zgodno ci (Bank Millennium SA), Ombudsperson korporacji GE (Bank 
BPH SA), Infolinia ds. Etyki (ró ne j zyki), Biuro ds. Etyki (NY), linia etyczna 
Banku Handlowego SA w Polsce, Komisja Etyki Biznesu (Santander Consumer 
Bank SA), Dyrektor Compliance Grupy (Raiffeisen Bank Polska SA).

Nast pnie badano zawarte w kodeksach etycznych zasady odnosz ce si  do jed-
nej z grup interesariuszy, tzn. klientów banków. W tabeli 2 przedstawiono zagad-
nienia/problemy uj te w kodeksach i odnosz ce si  do klientów. Przede wszystkim 
warto zauwa y , e we wszystkich kodeksach klienci wyst puj  jako jedna z grup 
interesariuszy. Nie we wszystkich kodeksach po wi cono im wyodr bniony frag-
ment tekstu. Niew tpliwie w kodeksach etycznych banków s  opisywane relacje 

71 S  to strony nast puj cych banków. Bank BPH SA, Bank Millennium SA, Bank Ochrony ro-
dowiska SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Zachodni WBK SA, BNP 
Paribas Bank Polska SA, Credit Agricole Bank Polska SA, DnB Bank Polska SA, FM Bank PBP 
SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank l ski SA, mBank Hipoteczny SA, mBank SA, Plus Bank 
S.A, Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski SA, SGB-Bank SA, Toyota Bank Polska SA, 
VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fiat Bank Polska SA.

72 Bank Ochrony rodowiska SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, Credit Agricole Bank Polska SA, 
Fiat Bank Polska SA.

73 Na stronach internetowych banków (zamieszczonych na li cie KNF) poszukiwano dokumentów 
wpisuj c do wyszukiwarki has o: kodeks etyki bankowej, kodeks etyczny, zasady post powania. 
W przypadku, gdy nie by o wyszukiwarki, odnajdywano informacje w zak adce „o banku”. No-
tabene na stronach 6 banków nie odnaleziono wyszukiwarki: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 
(Polska) SA, DnB Bank Polska SA, HSBC Bank Polska SA, Idea Bank SA, Toyota Bank Polska 
SA, VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA.

74 Inspiracj  do takiego toku post powania by o badanie przedstawione w T. Czakon, Mi dzy pa-
ternalizmem..., op. cit., s. 59.
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z klientami, zwi zane z zakazem dyskryminacji, uwzgl dnieniem ich potrzeb i inte-
resów, unikaniem celowego wprowadzania w b d czy nieprzekazywania informacji 
o ryzyku zwi zanym z transakcjami finansowymi. W kodeksach etycznych banków 
podkre la si  równie  kwesti  ochrony danych klienta, podejmuje w tek dotycz cy 
rozstrzygania sporów i procesu reklamacji. Pracownicy, oprócz zobowi za  wobec 
klientów, musz  im si  tak e dok adnie „przygl da ”, eby dzi ki temu unika  re-
alizacji transakcji niezgodnych z prawem, w kontek cie prania brudnych pieni dzy 
czy finansowania transakcji zwi zanych z terroryzmem.

Tabela 1. Rodzaje interesariuszy wyst puj cych w kodeksach etycznych 
na stronach internetowych banków

Rodzaj interesariuszy Wyst powanie 
w kodeksach

Udzia  
procentowy

 1. Pracownicy 12a 100

 2. Zarz d, kierownictwo 6 50

 3. Klienci 12 100

 4. Kontrahenci, dostawcy, partnerzy biznesowi 12 100

 5. Konkurenci 10 82

 6. Akcjonariusze, udzia owcy 5 42

 7. Otoczenie spo eczne, lokalna spo eczno 8 64

 8. rodowisko naturalne 10 83

 9. Organy publiczne 8 67

10. Partie polityczne 5 42

11.  Organ/ osoba odpowiedzialna za sprawy etyki 
banku 7 58

a W ramach 12 badanych kodeksów wyst pi y dwa z jednego banku Credit Agricole Bank Polska SA.
ród o: opracowanie w asne na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych: 

Bank BPH SA, Bank Gospodarki ywno ciowej SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millen-
nium SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Fiat Bank Polska SA, 
Getin Noble Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Santander Consumer Bank SA, SGB-Bank SA.

Analizuj c tre ci kodeksów etycznych po wi conych klientom, mo na zauwa y  
zarówno górnolotne, wznios e sformu owania, jak i powtarzaj ce si  zasady etycz-
ne. Na przyk ad bank: Koncentruje si  na budowaniu d ugoterminowych relacji 
poprzez oferowanie klientom wysokiej jako ci obs ugi i pe nego zakresu przejrzy-
stych produktów bankowych (BG  SA). Albo Relacje z klientami (…) polegaj  na 
wzajemnej lojalno ci, zaufaniu i poszanowaniu danego s owa. Ka dy pracownik 
(…) zwraca szczególn  uwag  na potrzeby klientów i dok ada wszelkiej staranno ci, 
aby sprosta  ich oczekiwaniom (…) Ka dy klient traktowany jest z jednakow  uwa-
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g  (…) wszelkie rady udzielane w dobrej wierze (Credit Agricole Bank Polska SA). 
Czy bank: Przestrzega wysokiej kultury obs ugi w celu przewy szania oczekiwa  
klientów. (…) us ugi b d  zawsze wiadczone w najlepszy mo liwy sposób w intere-
sie naszych klientów (Raiffeisen Bank Polska SA). Kolejny przyk ad odnosi si  do 
jednej z warto ci banku, któr  jest: doskona o  (Bank Millennium SA).

Tabela 2. Tre ci zawarte w kodeksach etycznych banków 
dotycz ce ich klientów

Rodzaj tre ci, zagadnienia umieszczone 
w kodeksach etycznych

Wyst powanie 
w kodeksach

Udzia  
procentowy

Wyst powanie i umieszczenie w kodeksie tre ci 
po wi conych klientom 12 100

Wyodr bnienie fragmentu po wi conego klientom 7 58

Relacje z klientami:

Nieprzyjmowanie od klientów prezentów i korzy ci 
finansowych 4 33

Unikanie zbyt bliskich relacji (wymóg bezstronno ci) 1 8

Zakaz dyskryminacji ze wzgl du m.in. na: p e , kolor 
skóry, pochodzenie, wiek, orientacj  seksualn , stan 
cywilny, status spo eczny

6 50

Zachowanie balansu mi dzy interesem banku i klienta 4 33

Realizacja potrzeb klienta 7 58

Zmiana danych wy cznie za zgod  klienta 3 25

Reklama/promocja 6 50

Unikanie nieuczciwych zachowa , celowego 
nieujawniania istotnych informacji, niewprowadzanie 
w b d

4 33

Charakter informacji/rekomendacji 5 42

Bezstronny, dok adny, uczciwy, obja niaj cy ryzyko 4 33

Zgodny z zaleceniem MIFID, test wiedzy 
i do wiadczenia 1 8

Zachowanie poufno ci i ochrona informacji o kliencie, 
ograniczony przep yw informacji 7 58

Reklamacje i skargi 5 42

Poznanie klienta w celu unikania transakcji niezgodnych 
z prawem, przez rodki niewiadomego pochodzenia 
(pranie brudnych pieni dzy, finansowanie terroryzmu) 

5 42

ród o: jak do tabeli 1. 
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Natomiast powtarzaj cy si  w tekstach kodeksów etycznych opis zasad, którymi 
maj  si  kierowa  pracownicy banków w relacjach z klientami, to: profesjonalizm, 
rzetelno , uczciwo , solidno , partnerskie traktowanie klienta, odpowiedzial-
no , poszanowanie godno ci ludzkiej, nale yty szacunek, staranno , terminowo , 
rozwa no , dok adanie wszelkich stara , realizacja uczciwego obrotu i dobrych 
obyczajów, a tak e dbanie o reputacj  instytucji zaufania publicznego. Udzielane 
przez banki informacje s  okre lane takimi przymiotnikami jak: pe ne, rzetelne, 
precyzyjne, zrozumia e, przejrzyste, obiektywne, proste, odpowiedzialne. 

W tre ci kodeksów etycznych banków skierowanych do klientów poruszony jest 
tak e w tek reklamacji i sk adania skarg. Trzeba przyzna , e problematyka przyj-
mowania i rozpatrywania skarg jest cz sto elementem wyodr bnionym na stronach 
internetowych banków. Wyst puj  takie przypadki, e bank nie umieszcza na swo-
jej stronie kodeksu etycznego, ale prezentuje zasady, regulaminy czy instrukcje 
zwi zane z procesem reklamacji75. Ponadto na stronach internetowych banków 
umieszczone s  tak e odwo ania do Bankowego Arbitra u Konsumenckiego76, 
który zajmuje si  rozstrzyganiem sporów mi dzy konsumentami a bankami oraz 
wskazanie innych pozas dowych cia  rozjemczych, zajmuj cych si  alternatywnymi 
sposobami rozstrzygania sporów. Mo na tak e podkre li , e cz  banków stosuje 
nowatorskie rozwi zanie i informuje, poprzez strony internetowe, o funkcjono-
waniu w ich placówce rzecznika konsumentów77. Powy sze dzia ania oraz tre ci 
zamieszczone w kodeksach etycznych na stronach internetowych banków mog  
wiadczy  o uwidaczniaj cym si  trendzie do prokonsumeckich przemian na rynku 

us ug bankowych. Jednak nadal brak przejrzysto ci informacji stawia pod znakiem 
zapytania uczciwo  intencji bankowych i deklaracji o zachowaniu balansu mi dzy 
interesem ekonomicznym banku i jego klienta.

PODSUMOWANIE

W ramach próby realizacji celu opracowania przedstawiono przegl d zagad-
nie  zwi zanych z kodeksami etycznymi. Powy sza prezentacja pozwala wyci gn  
wniosek, e s  to dokumenty wa ne, stanowi ce odzwierciedlenie procesu prze-
mian dotycz cego rozszerzania etycznej wra liwo ci firm. W XXI w. nikt ju  nie 
w tpi, e banki nie mog  wykorzystywa  swojej przewagi i d y  do powi kszania 
ekonomicznej efektywno ci bez brania pod uwag , w dzia aniach gospodarczych, 
warto ci etycznych w relacjach ze swoimi klientami oraz pracownikami. Takiemu 

75 Na przyk ad Alior Bank SA.
76 Na przyk ad Santander Consumer Bank SA.
77 Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Zachodni WBK SA, Getin Noble Bank 

SA, Idea Bank SA, Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski SA. 
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celowi maj  s u y  kodeksy etyczne banków. Maj  wp ywa  na wizerunek firm, 
zwi ksza  zaufanie klientów, by  przejawem wiadomo ci moralnej i odzwiercie-
dla  stopie  rozwoju kultury korporacyjnej. Analiza informacji zamieszczonych na 
stronach banków dost pnych dla klientów wskazuje, e kodeksów etycznych jest 
jeszcze stosunkowo niewiele. W istniej cych kodeksach czasami prezentowane tre-
ci maj  wznios y, ma o konkretny charakter, np. relacje z klientami w tych opisach 

oscyluj  od podej cia partnerskiego do podej cia z szacunkiem. Ponadto wyst puj  
takie dysonanse, jak to, e z jednej strony banki deklaruj  udzielanie odpowiedzi 
w najkrótszym czasie, a z drugiej instruuj  klientów, e czas odpowiedzi wynosi 
do 30 dni. Albo opowiadaj  si  za ochron  rodowiska naturalnego, a sporz dzaj  
kilkunastostronicowe kodeksy etyczne, w których na jednej stronie wyst puje tyl-
ko jedno zdanie. Dla lepszego wykorzystania kodeksów etycznych dobrze by oby, 
eby by y publicznie dost pne, aby interesariusze mogli pozna  ich tre  i w miar  

potrzeby mogli si  na nie powo a , gdyby banki nie przestrzega y narzuconych 
sobie standardów. 

Mimo niedoci gni  i uchybie  wyst puj cych w kodeksach etycznych, warto i  
drog  rozwoju kultury korporacyjnej i tworzy  kodeksy etyczne, nie wspominaj c 
ju  o tym, e wypada ich tak e przestrzega .

S owa kluczowe: kodeksy etyczne firm, kodeksy etyki bankowej

Abstract

The purpose of this paper is to present a code of ethics of banks, in the broader 
context of ethical codes of companies. The research problem is to determine whe-
ther the websites of banks feature codes of ethics, what kind of stakeholders are 
present in the ethical codes of banks, and what content on clients is located in the 
ethical codes of banks. The subjects of analysis are the contents of codes of ethics. 
The paper consists of three parts: the first explains the importance of codes of 
ethics; the second, the typology and the content of codes; while in the latter part 
of the third – the codes of ethics and codes of conduct found on the websites of 
banks, shown by the banking sector.

Key words: corporate codes of ethics, codes of banking ethics
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kowych_03.2011.pdf 

http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/komitet_ds_juf/Dobre_
Praktyki_skargi_reklamacje.pdf 

http://zbp.pl/public/repozytorium/Newsletter/2013/czerwiec/Dobre_Praktyki_obsuga_
osob_z_niepenosprawnociami.pdf 

https://www.bgz.pl/downloads/Sponsoring/kodeks_12_zasad_final.pdf 
https://www.dexiabank.pl strona w przygotowaniu.
https://www.getinbank.pl/files/uploads/file/Kodeks%20etyki%20Pracownik%C3% 

B3w%20GNB.pdf 
https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Rekomendacje/I%20Rekomendacja%20

Bancassurance.pdf 
https://www.pkobp.pl
https://www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf
www.knf.gov.pl. http://www.knf.gov.pl/Images/komunikat_Kanon_13_03_08_tcm75-7085.

pdf


