Temat lekcji: Etyka zawodowa.

Etyka zawodowa to zespół zasad i norm określających, w jaki sposób, z moralnego
punktu widzenia, powinni zachowywać się przedstawiciele danego zawodu. Jest ona
określana w specjalnych kodeksach, a także w formie przysiąg czy ślubowań. Najczęściej o
etyce zawodowej mówi się w obniesieniu do: prawników, których obowiązują zasady etyki
adwokackiej, lekarzy, którzy składają przysięgę Hipokratesa, maklerów, przestrzegających
kodeksu dobrej praktyki maklerskiej, i polityków.
Zachowania etyczne powinny też występować w działaniach firm. Postępowanie etyczne
przedsiębiorstw przejawia się m.in. w:


tworzeniu realnego (prawdziwego) wizerunku firmy,



tworzeniu takich reklam, które zawierają prawdziwe informacje,



niewyzyskiwaniu pracowników, lecz w zapewnianiu im godnych warunków pracy
i godziwych wynagrodzeń.
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zewnętrzne (system gospodarczy, prawo, polityka i etyka społeczna [Etyka społeczna jest
rozumiana jako poziom moralny społeczeństwa i ogólne normy moralne, które są podstawą
zachowań i działań w gospodarce.]) oraz wewnętrzne (sytuacja, misja i polityka firmy,
moralność pracowników). Spośród wielu nieetycznych zachowań w biznesie najczęściej
spotyka się działania korupcyjne i mobbing.
Korupcją nazywamy nadużywanie zajmowanego stanowiska publicznego w celu
uzyskania prywatnych korzyści. O zachowaniach korupcyjnych mówimy zarówno w
odniesieniu do drobnych przypadków (np. faworyzowanie kogoś w zamian za przysługę), jak
i w odniesieniu do spraw dużej wagi (np. umożliwienie komuś korzystnego zakupu działki
budowlanej w zamian za korzyść majątkową).
Korupcja obejmuje nadużycia takie jak: przekupstwo (łapownictwo), wymuszenie
(handlowanie wpływami), płatna protekcja lub oszustwo (w tym kradzież, defraudacja
[Defraudacja – inaczej „kradzież w białych rękawiczkach” –to przestępstwo polegające na
tym, że ktoś przywłaszcza sobie cudze pieniądze lub mienie, którymi miał się opiekować.]).
Do najczęściej występujących przyczyn korupcji zalicza się:


brak jasnych przepisów prawnych, czyli przepisów, które nie regulują zbyt wielu dziedzin
życia,



dużą uznaniowość decyzji urzędników przy niewielkiej odpowiedzialności karnej za
podejmowane decyzje i zbyt niskie pensje dla urzędników,



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



słabe więzy społeczne,



przyzwalanie na obecność w polityce osób nieuczciwych.
Do skutków działań korupcyjnych zalicza się m.in.:



szkodzenie finansom publicznym przez ich marnotrawienie,



odstraszanie zagranicznych inwestorów,



rozwój zorganizowanej przestępczości.

Zadanie: Napisz notatkę.

