
INSTYTUCJONALIZACJA ETYKI BIZNESU 

Aby zrozumieć instytucjonalizację etyki biznesu, ważne jest, aby zrozumieć dobrowolne i prawnie 

wymagane wymiary praktyk organizacyjnych. Ponadto istnieją podstawowe praktyki, czasami 

nazywane najlepszymi praktykami najbardziej odpowiedzialnymi firmami - te, które próbują osiągnąć 

akceptowalne postępowanie - obejmują je i wdrażają. Skuteczna praktyka organizacyjna etyki 

biznesowej wymaga, aby wszystkie trzy wymiary (prawne, dobrowolne i podstawowe praktyki) zostały 

włączone do programu etyki i zgodności. Ta integracja tworzy kulturę etyczną, która skutecznie 

zarządza ryzykiem niewłaściwego postępowania. Instytucjonalizacja odnosi się do sił prawnych i 

społecznych, które zapewniają organizacjom zarówno nagrody, jak i kary na podstawie ocen 

interesariuszy dotyczących określonego postępowania. Instytucjonalizacja etyki biznesu odnosi się do 

ustalonych praw, zwyczajów i oczekiwanych programów organizacyjnych, które są normatywne dla 

budowania reputacji. Oznacza to, że odstępstwa od oczekiwanego postępowania są często uważane 

za kwestie etyczne i dlatego są przedmiotem troski interesariuszy. Instytucje zapewniają wymagania, 

strukturę i oczekiwania społeczne, które nagradzają i sankcjonują etyczne decyzje. Na przykład 

instytucje takie jak federalne agencje regulacyjne ustanawiają zasady właściwego postępowania, a 

nawet sugerują podstawowe praktyki dotyczące kultur etycznych. W tym rozdziale przyjrzymy się 

granicom etycznego postępowania i skupimy się na dobrowolnych i podstawowych praktykach oraz 

obowiązkowych wymaganiach dotyczących zgodności z prawem - trzech ważnych obszarach w rozwoju 

kultury etycznej. W szczególności koncentrujemy się na zgodności w określonych obszarach 

związanych z konkurencją, konsumentami i bezpieczeństwem. Bierzemy pod uwagę wymagania 

ustawy Sarbanes-Oxley, jej wdrażanie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz to, jak 

jej wdrożenie wpłynęło na przedsiębiorstwa. Analizujemy również prawodawstwo Dodda-Franka i jego 

przepisy dotyczące branży finansowej. Przedstawiamy przegląd federalnych wytycznych dotyczących 

kar dla organizacji (FSGO), wraz z zaleceniami i zachętami do rozwijania etycznej kultury korporacyjnej. 

FSGO, ustawa Sarbanes-Oxley i ustawodawstwo Dodda-Franka oraz branżowe stowarzyszenia 

branżowe, a także oczekiwania społeczne wspierają podstawowe praktyki. Wreszcie, przyjrzymy się 

dobrowolnym obowiązkom i przyjrzymy się, w jaki sposób marketing społeczny i filantropia 

strategiczna mogą być ważną podstawową kompetencją w zarządzaniu relacjami z interesariuszami. 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ETYCZNYM POPRZEZ PROGRAMY ZLECANE I DOBROWOLNE 

Poniżej mamy przegląd trzech wymiarów instytucjonalizacji. 

Dobrowolna granica: zainicjowana przez kierownictwo granica postępowania (przekonania, wartości, 

dobrowolne zasady i dobrowolne zobowiązania umowne) 

Podstawowa praktyka: wysoce odpowiednia i powszechna praktyka, która pomaga zapewnić zgodność 

z wymogami prawnymi, samoregulacją branży i oczekiwaniami społecznymi 

Obowiązkowa granica: Zewnętrznie nałożona granica postępowania (prawa, zasady, przepisy i inne 

wymagania) Dobrowolne praktyki obejmują przekonania, wartości i dobrowolne zobowiązania 

umowne firmy.  

Wszystkie firmy angażują się na pewnym poziomie w działania wolontariackie, przynoszące korzyści 

zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym interesariuszom. Google ciężko pracuje, aby zapewnić 

swoim pracownikom pozytywne środowisko pracy poprzez pakiet świadczeń. Oprócz tego, że słynie z 

doskonałego miejsca pracy, biura Google oferują takie udogodnienia jak baseny, siłownie, boiska do 

siatkówki, stoły do ping-ponga i zajęcia taneczne. Firma pozwala nawet pracownikom przyprowadzać 

swoje psy do pracy. Większość firm angażuje się w działalność filantropijną - oddając się 

społecznościom i celom. Istnieją mocne dowody sugerujące, że zarówno prawo, jak i poczucie etyki 



zwiększają dobrowolne praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto badania wykazały, że 

gdy przestrzegane są zarówno obowiązki etyczne, jak i prawne w ramach podstawowych praktyk, 

wyniki ekonomiczne są korzystne. Podstawowe praktyki to udokumentowane najlepsze praktyki, 

często promowane przez siły prawne i regulacyjne, a także branżowe stowarzyszenia handlowe. Better 

Business Bureau to wiodący organ samoregulacyjny, który udziela wskazówek dotyczących zarządzania 

sporami z klientami i opiniuje przypadki reklamowe. Podstawowe praktyki są odpowiednie i 

powszechne aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi i oczekiwaniami społecznymi. Chociaż 

praktyki te nie są egzekwowane, ich zaniechanie pociąga za sobą konsekwencje, gdy dojdzie do 

wykroczenia. Na przykład, Federalne Wytyczne Skazujące dla Organizacji (FSGO) sugerują, że organ 

zarządzający (rada dyrektorów) jest odpowiedzialny za działania organizacji w zakresie etyki i zgodności 

z przepisami i ocenia je. Rządowe organy regulacyjne nie wymagają raportowania ani dochodzenia, ale 

istnieją zachęty dla firm, które skutecznie wdrażają to zalecenie. Na przykład, jeśli dojdzie do 

niewłaściwego postępowania, firmy mogą mieć możliwość uniknięcia poważnych kar. Z drugiej strony, 

jeśli zarząd nie dołożył starań, aby nadzorować etykę i przestrzeganie przepisów, jego niepowodzenie 

może wzrosnąć i spotęgować poziom kary, na jaką cierpi firma. W ten sposób w instytucjonalizacji 

podstawowe praktyki rząd zapewnia organizacjom możliwość ukształtowania własnego podejścia i 

podejmuje działania tylko w przypadku naruszenia. Obowiązkowe granice to zewnętrzne granice 

postępowania, takie jak prawa, zasady, przepisy i inne wymagania. Przepisy antymonopolowe i 

dotyczące ochrony konsumentów wyznaczają granice, których firmy muszą przestrzegać. Organizacje 

muszą utrzymywać kulturę etyczną i zarządzać oczekiwaniami interesariuszy w zakresie właściwego 

postępowania. Osiągają te cele poprzez ład korporacyjny, zgodność, zarządzanie ryzykiem i działania 

wolontariackie. Rozwój tych sił napędowych kultury etycznej był wspierany instytucjonalnie przez 

inicjatywy rządowe i postulaty interesariuszy. Element zgodności reprezentuje obszary, które muszą 

być zgodne z istniejącymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Ustanowione przepisy i decyzje 

regulacyjne pozostawiają organizacjom ograniczoną elastyczność w przestrzeganiu tych standardów. 

Ład korporacyjny jest zorganizowany przez organ zarządzający, który zapewnia nadzór, a także 

kontrole i saldo, aby upewnić się, że organizacja spełnia swoje cele i zadania w zakresie etycznego 

działania. Zarządzanie ryzykiem analizuje prawdopodobieństwo lub prawdopodobieństwo wystąpienia 

niewłaściwego postępowania w oparciu o charakter działalności i jej narażenie na ryzykowne 

zdarzenia. Działania wolontariackie często reprezentują wartości i obowiązki, które firmy przyjmują, 

przyczyniając się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Rysunek 4–1 przedstawia 

kluczowe elementy kultury organizacyjnej. Te elementy obejmują wartości, normy, artefakty i 

zachowanie. Kultura etyczna tworzy środowisko do kształtowania zachowań ocenianych przez 

interesariuszy. Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, wartości są szerokie i postrzegane jako 

długoterminowe, trwałe przekonania dotyczące takich kwestii, jak uczciwość, zaufanie, otwartość, 

różnorodność oraz indywidualny szacunek i odpowiedzialność. Normy dyktują i wyjaśniają pożądane 

zachowania za pomocą zasad, reguł, polityk i procedur. Na przykład normy zawierają wytyczne 

dotyczące kwestii przeciwdziałania przekupstwu, zrównoważonego rozwoju i konfliktów interesów. 

Artefakty są widocznymi, namacalnymi zewnętrznymi symbolami wartości i norm. Strony internetowe, 

kodeksy etyczne, rytuały, język i ustawienia fizyczne to artefakty. Te trzy elementy mają  różny wpływ 

na zachowania. Decyzje organizacyjne w takich kwestiach, jak ład korporacyjny, kodeksy etyczne, 

szkolenia z etyki i zgodność z prawem są kształtowane przez kulturę etyczną. 

WYMAGANIA ZGODNOŚCI Z PRAWEM 

Rządy ustanawiają prawa i regulacje w celu ustanowienia minimalnych standardów odpowiedzialnego 

zachowania - kodyfikacji społeczeństwa dotyczącej tego, co jest dobre, a co złe. Przepisy regulujące 

postępowanie biznesowe zostały uchwalone, ponieważ niektórzy interesariusze uważają, że nie można 

ufać przedsiębiorstwom w robieniu tego, co jest właściwe w pewnych obszarach, takich jak 



bezpieczeństwo konsumentów i ochrona środowiska. Ponieważ polityka publiczna jest dynamiczna i 

często zmienia się w odpowiedzi na nadużycia biznesowe i żądania konsumentów dotyczące 

bezpieczeństwa i równości, przyjęto wiele przepisów, które miały rozwiązać określone problemy i 

problemy. Jednak opinie społeczne wyrażone w ustawodawstwie mogą się zmieniać w czasie, a różne 

sądy i stanowe organy ustawodawcze mogą mieć rozbieżne poglądy. Na przykład, większość przepisów 

dotyczących biznesu można podsumować następująco: Dozwolona jest każda praktyka, która nie 

osłabia ani nie ogranicza konkurencji ani nie szkodzi konsumentom lub społeczeństwu. Sądy różnią się 

jednak w interpretacji tego, co stanowi „znaczne” ograniczenie konkurencji. Prawo może pomóc 

przedsiębiorcom określić, w co społeczeństwo wierzy w określonym czasie, ale to, co jest dziś prawnie 

złe, może być postrzegane jako akceptowalne jutro i odwrotnie. Instrukcje dla pracowników, aby „po 

prostu przestrzegali prawa” są bez znaczenia bez doświadczenia i skutecznego szkolenia w zakresie 

określonych obszarów ryzyka prawnego. Obszarem, który ilustruje złożoność prawa, są patenty. Duże 

firmy technologiczne agresywnie bronią swoich patentów, aby zachować strategiczne przewagi. 

Sprawy sądowe między bezpośrednimi konkurentami w dziedzinie sprzętu i oprogramowania 

przeniosły się do branży mobilnej, ponieważ firmy technologiczne walczą o zwycięstwo. Na przykład 

Motorola Mobility oskarżyła firmę Apple, Inc. o używanie funkcji jej iPhone'ów, które są chronione 

patentami Motoroli. Kwestie patentowe stały się tak ważne, że niektóre firmy, takie jak IBM i 

Qualcomm, utworzyły własne firmy licencjonujące patenty. Prawa są klasyfikowane jako cywilne lub 

karne. Prawo cywilne określa prawa i obowiązki osób i organizacji (w tym przedsiębiorstw). Prawo 

karne nie tylko zabrania określonych działań - takich jak oszustwa, kradzieże lub naruszenia w obrocie 

papierami wartościowymi - ale także nakłada grzywny lub kary więzienia jako kary za złamanie prawa. 

Podstawowa różnica między prawem karnym a cywilnym polega na tym, że państwo lub naród 

egzekwuje prawa karne, podczas gdy jednostki (na ogół w sądzie) egzekwują prawa cywilne. Prawa 

karne i cywilne wywodzą się z czterech źródeł: Konstytucja Stanów Zjednoczonych (prawo 

konstytucyjne), precedensy ustanowione przez sędziów (prawo zwyczajowe), ustawy lub ustawy 

federalne i stanowe (prawo stanowione) oraz federalne i stanowe agencje administracyjne (prawo 

administracyjne). Federalne agencje administracyjne ustanowione przez Kongres kontrolują i wpływają 

na biznes poprzez egzekwowanie prawa i przepisów w celu zachęcania do konkurencji i ochrony 

konsumentów, pracowników i środowiska. Biuro Ochrony Konsumentów powstało po ostatnim 

kryzysie finansowym, w wyniku którego wielu konsumentów straciło domy. Aby osiągnąć te cele, 

istnieją również prawa stanowe i lokalne oraz agencje regulacyjne. Podstawową metodą 

rozwiązywania konfliktów i poważnych sporów dotyczących etyki biznesowej jest postępowanie 

sądowe lub sytuacja, w której jedna osoba lub organizacja korzysta z prawa cywilnego, aby pozwać 

inną osobę lub organizację do sądu. Jednak firmy często chcą uniknąć procesów sądowych, jeśli to 

możliwe, ze względu na wysokie koszty. Na przykład firma Hon Hai Precision Industry Company 

podpisała z firmą Microsoft umowę na licencjonowanie technologii objętej patentami firmy Microsoft. 

Microsoft twierdzi, że producenci urządzeń z Androidem używali elementów oprogramowania, które 

Microsoft już opatentował. Licencjonując technologię Microsoft i płacąc tantiemy, Hon Hai zmniejsza 

ryzyko przyszłych sporów sądowych z Microsoft. Aby uniknąć procesów sądowych i utrzymać 

standardy niezbędne do zmniejszenia ryzyka i stworzenia kultury etycznej, należy egzekwować 

standardy zarówno prawne, jak i organizacyjne. W przypadku naruszenia standardów organizacyjnych, 

National Business Ethics Survey (NBES) zauważa, że wielu pracowników nie uważa, że ich firma ma silny 

program etyczny. Z drugiej strony skuteczne programy etyczne ograniczają wykroczenia. Rysunek 4-2 

pokazuje, jak dobrze wdrożone programy etyczne zmniejszają ryzyko etyczne w organizacji. Dlatego 

ważne jest, aby firma posiadała funkcjonujący program etyczny na długo przed zdarzeniem etycznej 

katastrofy. Rola praw polega nie tyle na rozróżnieniu tego, co jest etyczne lub nieetyczne, ile na 

określaniu stosowności określonych działań lub sytuacji. Innymi słowy, przepisy ustanawiają 

podstawowe zasady odpowiedzialnej działalności biznesowej. 



Większość praw i przepisów regulujących działalność gospodarczą należy do jednej z pięciu grup: (1) 

regulacja konkurencji, (2) ochrona konsumentów, (3) promocja równości i bezpieczeństwa, (4) ochrona 

środowiska naturalnego oraz (5) zachęty zachęcające organizacyjne programy zgodności w celu 

zapobiegania nadużyciom, które zbadamy później. 

Przepisy regulujące konkurencję 

Kwestie dotyczące wpływu konkurencji na społeczną odpowiedzialność biznesu wynikają z rywalizacji 

przedsiębiorstw o klientów i zyski. Kiedy przedsiębiorstwa konkurują ze sobą nieuczciwie, mogą 

pojawić się problemy prawne i związane z odpowiedzialnością społeczną. Intensywna konkurencja 

czasami sprawia, że menedżerowie czują, że przetrwanie ich firmy jest zagrożone. W takich sytuacjach 

menedżerowie mogą zacząć postrzegać niedopuszczalne alternatywy jako akceptowalne i zacząć 

angażować się w wątpliwe praktyki, aby zapewnić przetrwanie ich organizacji. Zarówno Intel, jak i 

Microsoft zostały ukarane grzywnami w wysokości miliardów dolarów za rzekome działania 

antymonopolowe w Europie. Unia Europejska słynie z surowego traktowania firm podejrzanych o 

działania antymonopolowe. Na przykład Google zostało objęte dochodzeniem za rzekome 

manipulowanie wynikami wyszukiwarek, więc jego płatne usługi były faworyzowane w stosunku do 

usług rywali. To i inne potencjalne naruszenia skłoniły UE do zbadania, czy Google uczciwie konkuruje 

ze swoimi rywalami. Google próbował wprowadzić zmiany w wyglądzie swojej wyszukiwarki, aby 

zmniejszyć obawy, że nieuczciwie szkodzi konkurencji. Świadomość przepisów antymonopolowych jest 

ważna dla wszystkich dużych korporacji na całym świecie. Wielkość często daje niektórym firmom 

przewagę nad innymi. Duże firmy często mogą generować korzyści skali (na przykład zmuszając swoich 

dostawców do obniżania cen), które pozwalają im wyeliminować mniejsze firmy z rynku. W rezultacie 

małe firmy, a nawet całe społeczności mogą opierać się wysiłkom firm takich jak Walmart, Home Depot 

i Best Buy, aby otworzyć sklepy w ich pobliżu. Już sam rozmiar tych firm umożliwia im działanie przy 

tak niskich kosztach, że małe, lokalne firmy często nie mogą konkurować. Strategie konkurencji 

niektórych firm mogą skupiać się na osłabianiu lub niszczeniu konkurenta; szkodzi konkurencji i 

ostatecznie ogranicza wybór konsumenta. W wielu krajach istnieją przepisy ograniczające takie 

antykonkurencyjne zachowania. Na przykład chińska agencja planowania gospodarczego próbuje 

zbliżyć się do prawa międzynarodowego, tworząc nowe zasady przeciwko zmowie cenowej, która ma 

miejsce, gdy firmy zbierają się i zawyżają ceny powyżej poziomu, który byłby, gdyby każda firma 

niezależnie wyceniała swoje produkty. Inne przykłady strategii antykonkurencyjnych obejmują trwałe 

obniżki cen, dyskryminujące ceny i przekupstwo. Podczas gdy Departament Sprawiedliwości Stanów 

Zjednoczonych agresywnie egzekwuje Ustawę o zagranicznych praktykach korupcyjnych zakazującą 

przekupstwa zagranicznych urzędników rządowych, w Wielkiej Brytanii obowiązują jeszcze bardziej 

rozległe przepisy antykorupcyjne. Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich firm prowadzących 

działalność w Wielkiej Brytanii i zabraniają wręczania łapówek zagranicznym urzędnikom i prywatnym 

biznesmenom. Inne narody, w tym Chiny, zajmują ostrzejsze stanowisko w sprawie przekupstwa i 

ścigają przedsiębiorstwa złapane na gorącym uczynku. Głównym celem amerykańskich przepisów 

antymonopolowych jest odróżnienie strategii konkurencyjnych, które zwiększają dobrobyt 

konsumenta, od tych, które go ograniczają. Trudność w tym zadaniu polega na ustaleniu, czy celem 

polityki cenowej przedsiębiorstwa jest osłabienie, czy nawet zniszczenie konkurenta. Prezydent Obama 

zajął zdecydowane stanowisko w sprawie naruszeń przepisów antymonopolowych, odwracając 

politykę poprzedniej administracji, która utrudniała rządowi ściganie naruszeń przepisów 

antymonopolowych. Była administracja wniosła do procesu historycznie niewielką liczbę spraw 

antymonopolowych. Prezydent Obama próbował naśladować europejski model w sprawach 

antymonopolowych, co oznacza powrót do historycznej normy po ośmiu latach nieinterwencjonizmu. 

Intensywna konkurencja skłania również firmy do szpiegostwa korporacyjnego. Szpiegostwo 

korporacyjne to czynność polegająca na nielegalnym pobieraniu informacji od korporacji poprzez 



hakowanie komputerów, kradzież, zastraszanie, sortowanie śmieci i podszywanie się pod członków 

organizacji. Szacunki pokazują, że szpiegostwo korporacyjne może kosztować firmy prawie 50 

miliardów dolarów rocznie. Gromadzone nieautoryzowane informacje obejmują patenty na rozwój, 

własność intelektualną, strategie cenowe, informacje o klientach, unikalne operacje produkcyjne i 

technologiczne, plany marketingowe, badania i rozwój oraz przyszłe plany rozwoju rynku i klientów. 

Była inżynier w General Motors i jej mąż zostali uznani za winnych kradzieży tajemnic handlowych GM 

dotyczących technologii hybrydowej i próby sprzedania informacji chińskim producentom 

samochodów. General Motors szacuje, że skradzione tajemnice handlowe zostały wycenione na 40 

milionów dolarów. Określenie dokładnej kwoty strat związanych ze szpiegostwem korporacyjnym jest 

trudne, ponieważ większość firm nie zgłasza takich strat z obawy, że reklama zaszkodzi kursowi ich 

akcji lub zachęci do dalszych włamań. 

Szpiegowanie może być prowadzone przez osoby z zewnątrz lub pracowników - kierownictwo, 

programistów, audytorów sieci lub komputerów, inżynierów lub dozorców, którzy mają uzasadnione 

powody, aby uzyskać dostęp do obiektów, danych, komputerów lub sieci. Mogą korzystać z różnych 

technik uzyskiwania cennych informacji, takich jak nurkowanie w śmietniku, walenie i hakowanie, co 

omówiono w rozdziale 3. Przyjęto przepisy zapobiegające tworzeniu monopoli, nieuczciwym 

praktykom cenowym i innym praktykom, które zmniejszają lub ograniczają konkurencję między 

przedsiębiorstwami. Prawa te są czasami nazywane przepisami prokonkurencyjnymi, ponieważ zostały 

uchwalone w celu zachęcania do konkurencji i zapobiegania działaniom ograniczającym handel.  

Na przykład Sherman Antitrust Act z 1890 roku zabrania organizacjom posiadania monopoli w ich 

branży, a Robinson-Patman Act z 1936 roku zakazuje dyskryminacji cenowej między detalistami a 

hurtownikami. W prawie zawsze są wyjątki. Na mocy Ustawy McCarrana – Fergusona z 1944 r. Kongres 

zwolnił branżę ubezpieczeniową z przestrzegania Ustawy Sherman Antitrust Act i innych przepisów 

antymonopolowych. Firmy ubezpieczeniowe połączyły siły, aby ustalić składki ubezpieczeniowe na 

określonych poziomach w całej branży. Jednak nawet działania, które mają miejsce na podstawie tego 

prawnego „zezwolenia”, nadal mogą być postrzegane jako nieodpowiedzialne i nieetyczne, jeśli 

neutralizują konkurencję, a ceny przestaną odzwierciedlać rzeczywiste koszty ochrony 

ubezpieczeniowej. To, co jest legalne, nie zawsze jest uważane za etyczne przez niektóre grupy 

interesu. Major League Baseball ma zwolnienie antymonopolowe z 1922 roku. MLB jest jedynym 

dużym sportem, w którym zastosowano tak szerokie zwolnienie z przepisów antymonopolowych, 

chociaż obecnie główny wpływ, jaki wywiera na grę, polega na tym, że drużyny sportowe nie mogą 

przenosić się bez zgody MLB. 

Prawa chroniące konsumentów 

Przepisy chroniące konsumentów wymagają od firm podawania dokładnych informacji o swoich 

produktach i usługach oraz przestrzegania norm bezpieczeństwa. Pierwsza ustawa o ochronie 

konsumentów została uchwalona w 1906 roku, częściowo w odpowiedzi na powieść Uptona Sinclaira. 

Dżungla opisuje między innymi okrucieństwa i niehigieniczne warunki przemysłu mięsnego w Chicago 

na przełomie wieków. Oburzona publiczna reakcja na tę książkę i inne ekspozycje branży zaowocowała 

przejściem Ustawy o czystej żywności i lekach. Podobnie Ralph Nader wywarł ogromny wpływ na 

przepisy dotyczące ochrony konsumentów dzięki swojej książce Niebezpieczna przy każdej prędkości. 

Jego krytyka i atak na Corvair firmy General Motors miał daleko idące skutki dla samochodów i innych 

produktów konsumenckich. Inne przepisy dotyczące ochrony konsumentów powstały w wyniku 

podobnych procesów. Dużym grupom osób o szczególnych zagrożeniach przyznano specjalne poziomy 

ochrony prawnej w stosunku do ogółu populacji. Na przykład dzieci i osoby starsze otrzymały 

proporcjonalnie większą uwagę niż inne grupy. Społeczeństwo amerykańskie odpowiedziało na 

badania i dokumentację pokazującą, że młodzi konsumenci i seniorzy napotykają trudności w 



nabywaniu, konsumpcji i utylizacji produktów. Uważa się, że szczególna ochrona prawna zapewniana 

wrażliwym konsumentom leży w interesie publicznym. Na przykład ustawa o ochronie prywatności 

dzieci w Internecie (COPPA) wymaga, aby komercyjne witryny internetowe zawierały oświadczenia o 

polityce prywatności, uzyskiwały zgodę rodziców przed uzyskaniem informacji od dzieci w wieku 

poniżej 13 lat i zapewniały możliwość usunięcia wszelkich informacji dostarczonych przez dzieci 

korzystające z takich witryn. . Krytycy COPPA twierdzą, że dzieci w wieku 13 lat i starsze nie powinny 

być traktowane w sieci jak osoby dorosłe. W badaniu dzieci w wieku od 10 do 17, prawie połowa 

wskazała, że poda swoje imię i nazwisko, adres i inne dane demograficzne w zamian za prezent o 

wartości 100 dolarów lub więcej. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie to kolejny poważny problem. 

Badania pokazują, że filtrowanie i weryfikacja wieku nie są skuteczne w zwiększaniu bezpieczeństwa 

Internetu, a firmy i organy regulacyjne a rodzice próbują rozszyfrować, jak lepiej chronić dzieci przed 

niebezpieczeństwami, od drapieżników internetowych po pornografię. Technologia mobilna wymagała 

również aktualizacji prawa. FTC przyjęła zmiany w ustawie COPPA, aby uwzględnić aplikacje na telefony 

komórkowe. Wiele standardowych praktyk marketingu mobilnego, takich jak zbieranie informacji o 

lokalizacji i zdjęć, jest obecnie uznawanych za dane osobowe w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia. 

Seniorzy to kolejna bardzo wrażliwa grupa demograficzna. Nowe przepisy miały na celu oszustwa 

finansowe skierowane do seniorów, takie jak bezpłatne seminaria na lunch. Stan Arkansas przejął 

inicjatywę w tej sprawie, przeprowadzając policyjne kontrole podejrzewanych oszustw, zwiększając 

grzywny i zmieniając przepisy, aby nakładać zwiększone kary na tych, którzy żerują na starszych. Osoby 

starsze są grupą najbardziej narażoną na oszustwa finansowe, ponieważ polegają na swoich 

oszczędnościach jako zabezpieczenie emerytalne. Zadaniem Biura Ochrony Konsumentów FTC jest 

ochrona konsumentów przed nieuczciwymi, oszukańczymi lub oszukańczymi praktykami. Biuro, które 

egzekwuje różne przepisy dotyczące ochrony konsumentów, jest podzielone na pięć działów. The 

Division of Enforcement monitoruje przestrzeganie i bada naruszenia prawa, w tym niespełnione 

obietnice dostaw świątecznych przez witryny sklepów internetowych, oszustwa związane z 

zatrudnieniem, oszustwa związane ze stypendiami, wprowadzające w błąd reklamy produktów opieki 

zdrowotnej, oszustwa związane z zaawansowanymi technologiami i telemarketingiem, 

bezpieczeństwo danych i praktyki finansowe . Food and Drug Administration (FDA) reguluje 

bezpieczeństwo żywności, leki dla ludzi, tytoń, suplementy diety, szczepionki, leki weterynaryjne, 

wyroby medyczne, kosmetyki, produkty emitujące promieniowanie i produkty biologiczne. FDA ma 

prawo zezwalać na wprowadzanie do obrotu tych produktów, a także zakazać tych, które zostaną 

uznane za niebezpieczne dla ogółu. 20 Na przykład FDA wysłała ostrzeżenie do firm produkujących 

napoje energetyczne i suplementy, które używają stymulatora dimetyloamylaminy (DMAA) w swoich 

produktach. FDA stwierdziła, że środek pobudzający jest powiązany z poważnymi zagrożeniami dla 

zdrowia. Ponieważ nie został dostatecznie przetestowany jako dodatek, FDA ostrzega producentów 

napojów energetyzujących, że produkty wykorzystujące ten środek pobudzający są nielegalne. 

Prawa promujące sprawiedliwość i bezpieczeństwo 

W latach 60. i 70. uchwalono ustawy promujące równość w miejscu pracy w celu ochrony praw 

mniejszości, kobiet, osób starszych i osób niepełnosprawnych; inne przepisy miały na celu ochronę 

bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Spośród tych ustaw prawdopodobnie najważniejszym dla 

biznesu jest tytuł VII ustawy o prawach obywatelskich, pierwotnie uchwalona w 1964 r. I od tego czasu 

kilkakrotnie nowelizowana. Tytuł VII wyraźnie zakazuje dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na 

rasę, płeć, religię, kolor skóry lub pochodzenie narodowe. Ustawa o prawach obywatelskich stworzyła 

również Komisję ds. Równych Szans Zatrudnienia (EEOC) w celu egzekwowania postanowień tytułu VII. 

Między innymi EEOC pomaga firmom w opracowywaniu programów akcji afirmatywnych. Programy te 

mają na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia kobiet i mniejszości poprzez analizę obecnej puli 

pracowników, identyfikację obszarów, w których kobiety i mniejszości są niedostatecznie 



reprezentowane, oraz ustalenie konkretnych celów zatrudniania i awansu, wraz z docelowymi datami 

osiągnięcia tych celów. Inne przepisy dotyczą bardziej szczegółowych praktyk zatrudnienia. Ustawa o 

równych wynagrodzeniach z 1963 r. Nakazuje kobietom i mężczyznom wykonującym taką samą pracę 

równe wynagrodzenie. Różnice w wynagrodzeniach są dopuszczalne tylko wtedy, gdy można je 

przypisać stażu pracy, wynikom lub kwalifikacjom. Ustawa o niepełnosprawnościach Amerykanów z 

1990 r. Zabrania dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Pomimo tych przepisów nadal istnieją 

nierówności w miejscu pracy. Kobiety zarabiają średnio od 77 do 82 centów na każdego dolara 

zarobionego przez mężczyznę. Różnice w wynagrodzeniach są większe w przypadku kobiet 

pochodzenia afroamerykańskiego (64 centy za każdego dolara zarobionego przez białego mężczyznę) 

i kobiet pochodzenia latynoskiego (55 centów za każdego dolara). Kongres przyjął ustawy, które mają 

na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zdecydowanie najważniejszym z nich jest ustawa o 

bezpieczeństwie i higienie pracy z 1970 r., Która nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia 

wszystkim pracownikom bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Urząd ds. Bezpieczeństwa i 

Zdrowia w Pracy (OSHA) egzekwuje tę ustawę i regularnie przeprowadza niespodziewane inspekcje, 

aby zapewnić firmom bezpieczne środowisko pracy. Nawet po wprowadzeniu i egzekwowaniu 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa wielu pracowników nadal pracuje w niezdrowych lub 

niebezpiecznych środowiskach. Eksperci podejrzewają, że firmy zaniżają dane za wypadki 

przemysłowe, aby uniknąć stanowych i federalnych inspekcji i regulacji. Obecny nacisk na zwiększoną 

produktywność jest wymieniany jako główna przyczyna rosnącej liczby takich wypadków. Uważa się 

również, że presja konkurencyjna leży za wzrostem urazów produkcyjnych. Większa rotacja w 

organizacjach z powodu redukcji zatrudnienia oznacza, że pracownicy mogą mieć więcej obowiązków 

i mniejsze doświadczenie na swoich obecnych stanowiskach, co zwiększa ryzyko wypadków. 

Pracownicy przepracowani są często wymieniani jako główny czynnik powodujący nieostrożne 

wypadki, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak iw innych krajach. Na przykład prawnicy zajmujący 

się statkami wycieczkowymi wymieniają przepracowanych pracowników jako jedną z głównych 

przyczyn wzrostu liczby wypadków na statkach wycieczkowych. Stwierdzają, że ponieważ pracownicy 

statków wycieczkowych nie podlegają już amerykańskiemu systemowi sądowemu, ale są kierowani do 

zagranicznego arbitrażu, gdy mają problemy, doświadczyli pogorszenia warunków pracy, które 

doprowadziły do dodatkowych wypadków. 

GATEKEEPERS I INTERESARIUSZE 

Zaufanie jest spoiwem, które łączy firmy i ich interesariuszy. Zaufanie buduje zaufanie i pomaga 

budować relacje polegające na zaufaniu między przedsiębiorstwami a interesariuszami. Zaufanie 

pozwala również firmom polegać na sobie nawzajem, dokonując transakcji lub wymieniając wartość. 

Etyka tworzy fundamentalne zaufanie między dwiema stronami transakcji. Wiele osób musi ufać i im 

ufać, aby biznes działał prawidłowo. Czasami strony te są nazywane strażnikami. Do strażników należą 

księgowi, którzy są niezbędni do poświadczania dokładności informacji finansowych, a także prawnicy, 

agencje ratingowe, a nawet usługi w zakresie sprawozdawczości finansowej. Grupy te odgrywają 

kluczową rolę w dostarczaniu informacji umożliwiających interesariuszom zrozumienie sytuacji 

finansowej organizacji. Większość z tych strażników działa zgodnie z kodeksami etyki zawodowej i grozi 

im konsekwencje prawne, a nawet wykluczenie ze stanowiska, jeśli nie działają zgodnie z uzgodnionymi 

zasadami postępowania. Dlatego istnieje silna potrzeba, aby strażnicy przestrzegali standardów 

etycznych i pozostawali niezależni poprzez stosowanie standardowych metod i procedur, które mogą 

być kontrolowane przez innych strażników, system regulacyjny i inwestorów. 

Księgowi 

Księgowi dokonują pomiaru i ujawniają publicznie informacje finansowe, z zapewnieniem ich 

dokładności. Menedżerowie, inwestorzy, organy podatkowe i inni interesariusze, którzy podejmują 



decyzje dotyczące alokacji zasobów, to wszystkie grupy, które korzystają z informacji dostarczonych 

przez księgowych. Księgowi przyjmują określone założenia dotyczące swoich klientów. Jednym z 

założeń jest to, że korporacja jest podmiotem odrębnym i odrębnym od swoich właścicieli i że nadal 

będzie działać jako taka w przyszłości. Kolejnym założeniem jest stabilny system monetarny (np. Dolar), 

a wszystkie niezbędne informacje dotyczące biznesu są dostępne i przedstawione w zrozumiały 

sposób. Księgowi mają własne zasady. Jednym z nich jest to, że jeśli istnieje wybór między równie 

akceptowalnymi metodami rachunkowości, powinni oni użyć tej, która jest najmniej podatna na 

zawyżenie lub niewłaściwe ukierunkowanie. Niektórzy księgowi nie wywiązali się ze swoich 

obowiązków wobec interesariuszy. Na przykład Arthur Andersen był kiedyś nosicielem prawości. 

Jednak w firmie Andersen rozwój stał się priorytetem, a nacisk kładziony na rekrutację i utrzymanie 

dużych klientów odbył się kosztem jakości i niezależnych audytów. Firma połączyła swoją działalność 

doradczą we wspólnych stosunkach współpracy z ramieniem audytowym, co zagroziło niezależności 

audytorów, co jest kluczową cechą dla przeprowadzenia wiarygodnego audytu. Skupienie się firmy na 

rozwoju spowodowało fundamentalną zmianę w jej kulturze korporacyjnej, ponieważ jej działalność 

konsultingowa zapewniająca wysoki zysk została uznana za ważniejszą niż świadczenie obiektywnych 

usług audytorskich. Sytuacja ta stwarzała konflikt interesów i stwarzała problem, gdy partnerzy 

zdecydowali, jak postępować z wątpliwymi praktykami księgowymi odkrytymi u niektórych z 

największych klientów Andersena. Ostatecznie Arthur Andersen rozwiązał się z powodu swoich 

powiązań ze skandalem z Enronem. 

Ocena ryzyka 

Inną krytyczną grupą strażników są osoby oceniające ryzyko produktów finansowych. Trzy największe 

firmy na świecie, które niezależnie oceniają ryzyko finansowe, to Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch. 

Wyrażają ryzyko poprzez litery od „AAA”, najwyższa ocena, do „C”, najniższa ocena. Różne usługi 

oceniania używają tych samych ocen literowych, ale używają różnych kombinacji dużych i małych liter, 

aby się odróżnić. Już w 2003 roku podejrzewali tam analitycy finansowi i trzy globalne firmy ratingowe 

były główne problemy ze sposobem, w jaki ich modele oceniały ryzyko. W 2005 r. Standard & Poor’s 

zdał sobie sprawę, że jego algorytm szacowania ryzyka związanego z pakietami wierzytelności był 

wadliwy. W rezultacie poprosił o komentarze dotyczące poprawy swoich równań. W latach 2006–2007 

wielu rządowych organów regulacyjnych i innych zaczęło zdawać sobie sprawę z tego, co agencje 

ratingowe wiedziały od lat: ich oceny nie były dokładne. W 2008 r., Podczas kryzysu finansowego, 

obligacje wysoko ocenione przez agencje kredytowe, o szacowanej wartości 14 bilionów dolarów, 

spadły do statusu „obligacji śmieciowych”. W jednym z raportów stwierdzono, że wysokie oceny 

zadłużenia były oparte na nieodpowiednich danych historycznych, a przedsiębiorstwa „kupowały 

ratingi”, aby uzyskać jak najlepszą ocenę. Banki inwestycyjne były jednymi z najgorszych przestępców, 

płacąc za ratingi, powodując tym samym konflikty interesów. Kwota dochodu, jaki te trzy firmy 

uzyskują rocznie, wynosi około 5 miliardów dolarów. Dalsze badania ujawniły wiele niepokojących 

problemów. Moody’s, Standard & Poor’s i Fitch naruszyły kodeks postępowania, „który wymagał od 

analityków rozważenia tylko czynników kredytowych, a nie potencjalnego wpływu na Moody’s, 

emitenta, inwestora lub innego uczestnika rynku”. Spółki te zostały przytłoczone wzrostem wolumenu 

i złożonością papierów wartościowych, o których przegląd poproszono. Wreszcie, mając mniej czasu 

na przeprowadzenie oczekiwanego od nich należytej staranności, analitycy zaczęli iść na skróty. Ten 

brak odpowiedniego uwzględnienia ryzyka ma konsekwencje dla finansowych firm ratingowych. 

Naczelny prokurator Nowego Jorku wszczął dochodzenie w sprawie trzech największych firm 

ratingowych, aby określić obiektywność ich ratingów przed kryzysem finansowym. Ponadto 

Departament Sprawiedliwości złożył pozew przeciwko Standard & Poor’s (S&P) z powodu poważnych 

strat, jakie poniosły banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wspierane przez federalne 

banki, w zależności od wysokich ratingów S&P dla transakcji zabezpieczonych hipoteką. Organy 



regulacyjne uważają, że potrzebny jest większy nadzór nad firmami ratingowymi. Częścią problemu, 

jak zauważyła była przewodnicząca SEC, Mary Schapiro, jest to, że firmy ratingowe są opłacane przez 

papiery wartościowe, które klasyfikują. Stwarza to problem konfliktu interesów i wpływa na 

wiarygodność ratingów. Żadna organizacja nie jest wolna od krytyki za jej poziom przejrzystości. 

Podczas gdy duże firmy finansowe były celem publicznego gniewu z powodu podejmowania ryzyka i 

wynagrodzeń kadry kierowniczej, nawet organizacje non-profit są poddawane dokładniejszej kontroli 

USTAWA SARBANES-OXLEY (SOX) 

W 2002 r., W dużej mierze w odpowiedzi na powszechne skandale związane z księgowością 

korporacyjną, Kongres uchwalił ustawę Sarbanes-Oxley Act w celu ustanowienia systemu federalnego 

nadzoru nad praktykami rachunkowości korporacyjnej. Oprócz uznawania oszukańczych sprawozdań 

finansowych za przestępstwo i zaostrzania kar za oszustwa korporacyjne, prawo wymaga od korporacji 

ustanowienia kodeksów etyki sprawozdawczości finansowej i zapewnienia większej przejrzystości w 

sprawozdawczości finansowej dla inwestorów i innych interesariuszy. Ustawa Sarbanes-Oxley została 

uchwalona w celu przywrócenia zaufania interesariuszy po oszustwach księgowych w Enron, 

WorldCom i setkach innych firm, w wyniku których inwestorzy i pracownicy stracili większość swoich 

oszczędności. W trakcie dochodzenia opinia publiczna dowiedziała się, że setki korporacji nie 

przedstawiły dokładnych wyników finansowych. Wielu interesariuszy uważało, że firmy księgowe, 

prawnicy, kadra kierownicza i rady dyrektorów rozwinęły kulturę oszukiwania, aby zapewnić aprobatę 

inwestorów i uzyskać przewagę konkurencyjną. W wyniku publicznego oburzenia na skandale 

księgowe, ustawa Sarbanes-Oxley spotkała się z niemal jednogłośnym poparciem nie tylko Kongresu, 

ale także rządowych agencji regulacyjnych, prezydenta i opinii publicznej. Kiedy Prezydent George W. 

Bush podpisał ustawę Sarbanes-Oxley Act, podkreślił potrzebę wprowadzenia nowych standardów 

etycznego postępowania w biznesie, szczególnie wśród kadry kierowniczej i zarządów 

odpowiedzialnych za nadzorowanie decyzji i działań biznesowych. W samym sercu ustawy Sarbanes-

Oxley (SOX) znajduje się Rada Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych, która monitoruje 

firmy księgowe prowadzące audyt w spółkach publicznych oraz ustanawia standardy i zasady dla 

audytorów w firmach księgowych. Prawo przyznało radzie uprawnienia śledcze i dyscyplinarne w 

stosunku do biegłych rewidentów i analityków papierów wartościowych, którzy publikują raporty 

dotyczące wyników i kondycji korporacji. Prawo próbuje wyeliminować konflikty interesów, 

zabraniając firmom księgowym świadczenia usług audytorskich i konsultingowych na rzecz tych samych 

firm klienta bez specjalnego zezwolenia komitetu audytu firmy klienta; nakłada również ograniczenia 

na czas, w jakim audytorzy wiodący mogą służyć danemu klientowi. Ustawa Sarbanesa-Oxleya wymaga 

od korporacji większego wzrostu odpowiedzialnośi za swoje decyzje i zapewnienie przywództwa 

opartego na zasadach etycznych. Ponadto prawo modyfikuje relacje między prawnikiem a klientem, 

nakładając na prawników obowiązek zgłaszania wykroczeń kierownictwu najwyższego szczebla i / lub 

zarządowi. Zapewnia również ochronę dla pracowników „informujących o nieprawidłowościach”, 

którzy zgłaszają władzom nielegalne działania. Ta ochrona „demaskatorów” została wzmocniona wraz 

z uchwaleniem ustawy Dodda-Franka kilka lat później. Z drugiej strony SOX wzbudziła szereg obaw. 

Złożone prawo nakładało na kadrę kierowniczą dodatkowe wymagania i koszty. Dodatkowo, nowa 

ustawa zmusiła wiele firm do przeformułowania swoich sprawozdań finansowych, aby uniknąć kar. 

Według Financial Executives International, duże firmy publiczne spędzają tysiące godzin i miliony 

dolarów rocznie, aby upewnić się, że ktoś patrzy przez ramię przez ramię kluczowego personelu 

księgowego na każdym etapie każdego procesu biznesowego. Być może największa skarga dotyczy 

pomimo Sarbanesa-Oxleya, dyrektorzy finansowi odkryli nowe luki, które pozwoliły im zaangażować 

się w niewłaściwe postępowanie, które przyczyniło się do globalnego kryzysu finansowego. Poważna 

zmiana w stosunku do Sarbanes-Oxley nastąpiła wraz z nowym prawem w 2012 r. W 2012 r. 

Administracja uchwaliła ustawę Jumpstart Our Business Startups (JOBS), starając się ożywić 



gospodarkę. Ustawa ta zwalnia firmy zwane „wschodzącymi spółkami wzrostu” z obowiązku 

przestrzegania wymogów poświadczenia biegłego rewidenta określonych w Sarbanes-Oxley 404 (b). 

Zwolnienie może obowiązywać maksymalnie pięć lat. Celem ustawy jest umożliwienie startupom 

łatwego pozyskiwania finansowania i inwestorów. Jednym z największych przepisów tej ustawy jest to, 

że kwalifikowane firmy mogą pozyskiwać fundusze z prywatnych i małych ofert publicznych bez 

rejestracji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, oszczędzając w ten sposób pieniądze. Aby się 

zakwalifikować, firmy muszą mieć roczne przychody brutto poniżej 1 miliarda USD i / lub kapitalizację 

rynkową poniżej 700 milionów USD. 30 Ustawa o JOBS to jeden ze sposobów, w jaki rząd próbuje 

zmniejszyć obciążenie Sarbanes-Oxley dla nowszych, mniejszych firm i zachęcić do przedsiębiorczości. 

Rada ds. Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych 

SOX ma na celu promowanie przejrzystości, ograniczanie konfliktów interesów i zwiększanie 

odpowiedzialności. Na przykład w jednym z przepisów wezwano do powołania rady nadzorującej 

badanie spółek publicznych w celu ochrony interesów inwestorów i wspierania interesu publicznego 

w przygotowywaniu informacyjnych, dokładnych i niezależnych sprawozdań z audytu dla spółek. Rada 

ds. Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych przez lata stanęła przed kilkoma wyzwaniami, w 

tym z pozwem sądowym, w którym stwierdzono jej niezgodność z konstytucją. Pozew trafił do Sądu 

Najwyższego. Sąd orzekł na korzyść zarządu. Rada musi także pokonać przeszkody napotykane przez 

zagraniczne firmy audytorskie. Chociaż Sarbanes – Oxley wymaga rejestracji od wszystkich audytorów 

notowanych na rynku publicznym w USA, w tym biegłych rewidentów zagranicznych, kilka krajów, 

takich jak Unia Europejska i Chiny, nie zezwala na inspekcje swoich firm audytorskich. 

Niezależność audytora i analityka 

Ustawa Sarbanes – Oxley ma na celu wyeliminowanie konfliktów interesów między biegłymi 

rewidentami, analitykami bezpieczeństwa, brokerami, dealerami i spółkami publicznymi, którym służą, 

w celu zapewnienia lepszych ujawnień finansowych rzeczywistych warunków spółek publicznych. Aby 

osiągnąć niezależność biegłego rewidenta, sekcja 201 zabrania zarejestrowanym firmom zajmującym 

się rachunkowością publiczną świadczenia usług nieaudytowych i audytorskich na rzecz spółki 

publicznej. Krajowe giełdy papierów wartościowych i zarejestrowane stowarzyszenia papierów 

wartościowych przyjęły podobne zasady dotyczące konfliktu interesów dla analityków bezpieczeństwa, 

brokerów i dealerów, którzy rekomendują akcje w raportach badawczych. Taka niezależność umożliwia 

ustawie Sarbanes – Oxley Act zapewnienie zgodności z wymogiem dotyczącym bardziej szczegółowych 

ujawnień finansowych reprezentujących prawdziwy stan spółki publicznej ”. Na przykład 

zarejestrowane publiczne firmy księgowe są obecnie zobowiązane do zidentyfikowania wszystkich 

istotnych korekt korygujących, aby odzwierciedlić dokładne sprawozdania finansowe. Ponadto 

wszystkie istotne transakcje pozabilansowe i inne powiązania z jednostkami niekonsolidowanymi, 

które wpływają na obecne lub przyszłe warunki finansowe spółki publicznej, muszą być ujawniane w 

każdym rocznym i kwartalnym raporcie finansowym. Ponadto spółki publiczne muszą „szybko i na 

bieżąco” informować o istotnych zmianach swojej kondycji finansowej lub działalności. 

Ochrona przed nieprawiłowościami 

Pracownicy spółek publicznych i firm księgowych są odpowiedzialni za zgłaszanie nieetycznych 

zachowań. Ustawa Sarbanes-Oxley ma na celu motywowanie pracowników poprzez ochronę 

sygnalistów, która zabrania pracodawcy podejmowania określonych działań przeciwko pracownikom, 

którzy zgodnie z prawem ujawniają informacje o prywatnym pracodawcy stronom w postępowaniu 

sądowym dotyczącym m.in. roszczenia o oszustwo. Informatorom przyznaje się środki naprawcze w 

postaci specjalnych odszkodowań i honorariów prawników. Niestety, ustawa ta nie uchroniła 

niektórych sygnalistów przed karami przed kryzysem finansowym. Osoby zgłaszające przypadki 



naruszenia w Lehman Brothers, Madoff Securities i Stanford Financial Group (które również zarządzały 

systemem Ponzi) ostrzegały audytorów i urzędników państwowych przed niewłaściwym 

postępowaniem w firmach. Niektórzy sygnaliści zostali zwolnieni lub, po przegranych procesach 

wniesionych przeciwko naruszającej firmie, zostali zmuszeni do zapłacenia dużych kwot zaległych 

wynagrodzeń i honorariów prawników. Sprawy te spowodowały, że w ustawie Dodda-Franka, 

omówionej w następnej sekcji, przewidziano silniejszą ochronę sygnalistów. 

Koszt zgodności 

Krajowy koszt przestrzegania ustawy Sarbanes-Oxley może być rozległy i obejmuje koszty wewnętrzne, 

koszty zewnętrzne i honoraria audytorów. Na przykład sekcja 404 wymaga od firm dokumentowania 

zarówno wyników transakcji finansowych, jak i procesów, które wykorzystały do ich wygenerowania. 

Firma może mieć tysiące procesów, które nigdy nie zostały spisane. Zapisywanie procesów jest 

czasochłonne i kosztowne. Ponadto, ponieważ koszt przestrzegania przepisów jest tak wysoki dla wielu 

małych firm, niektóre spółki notowane na giełdzie rozważały nawet wycofanie się z amerykańskiej 

giełdy papierów wartościowych. Jednak badania pokazują, że chociaż koszty przestrzegania przepisów 

były wysokie wkrótce po przejściu ustawy Sarbanes-Oxley, z biegiem lat spadały. Firmy zgłosiły, że ich 

ostrzeżenia dotyczące zgodności spadły o 50 procent w porównaniu z poziomem, w którym przepisy 

zostały wprowadzone w życie. Jednym z powodów, dla których koszty mogą spadać, jest to, że firmy 

mają większe doświadczenie z Sarbanes-Oxley i dlatego potrzebują mniej czasu na ukończenie procesu. 

Obecnie koszty przestrzegania przepisów Sarbanes-Oxley wahają się od 100 000 do 500 000 USD, w 

zależności od wielkości firmy. 

DODD-FRANK WALL STREET REFORM I USTAWA O OCHRONIE KONSUMENTÓW 

W 2010 roku prezydent Obama podpisał ustawę Dodda-Franka o reformie Wall Street i ustawie o 

ochronie konsumentów. Ogłoszono to jako „gruntowną przebudowę systemu regulacji finansowych… 

na skalę niespotykaną od czasu reform, które nastąpiły po Wielkim Kryzysie”. Nowe prawo ma na celu 

poprawę regulacji finansowych, zwiększenie nadzoru nad branżą oraz zapobieganie rodzajom 

podejmowania ryzyka, oszukańczych praktyk i braku nadzoru, które doprowadziły do kryzysu 

finansowego w latach 2008–2009. Ustawa zawiera szesnaście przepisów, które obejmują zwiększenie 

odpowiedzialności i przejrzystości instytucji finansowych, utworzenie biura edukacyjnego 

konsumentów w zakresie wiedzy finansowej i ochrony przed oszukańczymi praktykami finansowymi, 

wprowadzenie dodatkowych zachęt dla sygnalistów, zwiększenie nadzoru nad branżą finansową oraz 

uregulowanie stosowanie złożonych pochodnych. Odpowiedź na to prawo została podzielona na linie 

partyjne, zarówno z głośnymi przeciwnikami, jak i zwolennikami. Krytycy mają kilka obaw, w tym 

twierdzenia, że przepisy dotyczące instrumentów pochodnych są zbyt uciążliwe, przekonanie, że takie 

zakrojone na szeroką skalę zmiany spowodują chaos w systemie regulacyjnym oraz obawa, że rząd 

uzyska zbyt dużą władzę. Inne firmy, takie jak JP Morgan, twierdzą, że ogólnie popierają prawo, ale 

sprzeciwiają się niektórym przepisom. W poniższych sekcjach opisano niektóre z najważniejszych 

przepisów ustawy Dodda-Franka. 

Nowe agencje finansowe 

Jeden z zapisów ustawy Dodda-Franka ustanowił dwie nowe agencje finansowe, Biuro Badań 

Finansowych i Radę Nadzoru nad Stabilnością Finansową. Biuro Badań Finansowych ma za zadanie 

poprawę jakości danych finansowych dostępnych dla urzędników państwowych oraz stworzenie 

lepszego systemu analiz dla branży finansowej. Rada Nadzoru nad Stabilnością Finansową (FSOC) jest 

odpowiedzialna za utrzymanie stabilności systemu finansowego w Stanach Zjednoczonych poprzez 

monitorowanie rynku, identyfikację zagrożeń, promowanie dyscypliny rynkowej wśród społeczeństwa 

oraz reagowanie na główne ryzyka zagrażające stabilności. FSOC ma uprawnienia do ograniczania lub 



ścisłego nadzorowania ryzyka finansowego, tworzenia surowszych standardów dla bankowych i 

niebankowych instytucji finansowych oraz do rozwiązywania instytucji finansowych, które stanowią 

poważne zagrożenie dla stabilności rynku. Dodanie tych dwóch nowych agencji ma na celu nie tylko 

usprawnienie gromadzenia informacji i nadzoru, ale także zamknięcie rodzajów luk, które umożliwiały 

branżom finansowym podejmowanie ryzykownych i oszukańczych działań przed kryzysem 

finansowym. 

Biuro Ochrony Konsumentów 

Inną agencją utworzoną na mocy ustawy Dodda-Franka było Consumer Financial Protection Bureau 

(CFPB), niezależna agencja w ramach Systemu Rezerwy Federalnej, która „reguluje oferowanie i 

dostarczanie konsumenckich produktów lub usług finansowych zgodnie z federalnymi przepisami 

dotyczącymi finansów konsumenckich”. Jednym z problemów prowadzących do kryzysu finansowego 

w latach 2008–2009 był fakt, że przeciętni inwestorzy często nie rozumieli skomplikowanych 

produktów finansowych, które kupowali. CFPB ma na celu ochronę konsumentów przed tym 

problemem w przyszłości. Rząd przyznał agencji władzę nadzorczą nad rynkami kredytowymi, a także 

uprawnienia do monitorowania pożyczkodawców i zapewniania, że przestrzegają oni prawa. CFPB jest 

również odpowiedzialny za ograniczenie nieuczciwych praktyk związanych z pożyczkami i kartami 

kredytowymi, egzekwowanie prawa finansowego konsumentów i sprawdzanie bezpieczeństwa 

produktów finansowych przed ich wprowadzeniem na rynek. CFPB nie jest pozbawiona krytyków. Kilka 

firm finansowych i prawodawców uważa, że biuro ma zbyt duże uprawnienia. Ponadto instytucje 

finansowe obawiają się, że uprawnienia biura mogą prowadzić do surowych sankcji lub uciążliwych 

przepisów. Na przykład Goldman Sachs ograniczył swoją dochodową praktykę inwestowania we 

własne fundusze private equity, aby zachować zgodność z regułą Volckera, częścią ustawy Dodda-

Franka, która ogranicza instytucjom finansowym wykorzystywanie własnych pieniędzy do 

dokonywania dużych zakładów. Aby chronić się przed niewłaściwym postępowaniem na wszystkich 

poziomach, CFPB ma uprawnienia nadzorcze w stosunku do instytucji często oskarżanych o wątpliwe 

transakcje, takich jak pożyczkodawcy i windykatorzy. Celem CFPB jest stworzenie bardziej 

sprawiedliwego i przejrzystego środowiska finansowego dla konsumentów. 

Program nagród dla demaskatorów 

Oczywiste jest, że przepisy dotyczące sygnalistów wdrożone w Sarbanes-Oxley nie wystarczyły, aby 

zapobiec masowym wykroczeniom występującym w instytucjach biznesowych przed kryzysem 

finansowym. Aby zachęcić więcej pracowników do zgłaszania się, gdy są świadkami niewłaściwego 

postępowania, ustawa Dodda-Franka wprowadziła program nagród dla sygnalistów. Informatorzy, 

którzy zgłaszają oszustwa finansowe do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Giełd 

Towarowych, są uprawnieni do otrzymania od 10 do 30 procent grzywien i odszkodowań, jeśli ich 

zgłoszenia zakończą się wyrokami skazującymi przekraczającymi 1 milion USD. Chociaż zachęci to 

więcej osób do podjęcia działań, istnieją pewne wyzwania, które należy wziąć pod uwagę, aby program 

zakończył się sukcesem. Na przykład SEC z pewnością to zrobi być zalewany napiwkami, z których część 

będzie pochodzić od ludzi, którzy chcą tylko pieniędzy. Mimo to SEC jest optymistą, że połowa 

napiwków, które otrzyma, zaowocuje wypłatami, co sugeruje, że liczba wiarygodnych skarg 

sygnalistów wzrośnie dramatycznie. W 2012 r. Program zapewnił pierwszą wypłatę w wysokości 50 

000 dolarów informatorowi, który pomógł organom regulacyjnym skazać firmę za oszustwo. Wypłata 

stanowiła około 30 procent kary nałożonej na firmę. 

PRAWA, KTÓRE ZACHĘCAJĄ DO POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO 

Naruszenia prawa zwykle zaczynają się, gdy przedsiębiorcy przekraczają granice norm etycznych, 

określonych w kodeksach postępowania firmy lub branży, a następnie decydują się na udział w 



programach, które świadomie lub nieświadomie naruszają prawo. W ostatnich latach przyjęto nowe 

przepisy i regulacje, aby zniechęcić do podejmowania takich decyzji i wspierać programy mające na 

celu poprawę etyki biznesowej i odpowiedzialności społecznej (Tabela 4-5). Najważniejsze z nich to 

Federalne Wytyczne Skazujące dla Organizacji (FSGO), Ustawa Sarbanes-Oxley i Ustawa Dodda-Franka. 

Jednym z celów tych działań jest wymaganie od pracowników zgłaszania zaobserwowanych uchybień. 

Rozwój systemów raportowania posunął się naprzód, a większość firm dysponuje pewnymi metodami 

zgłaszania przez pracowników zaobserwowanych uchybień. Jednak chociaż wzrasta liczba zgłoszonych 

nadużyć, znaczny odsetek pracowników nadal nie zgłasza nadużyć. 

WYTYCZNE FEDERALNE SKAZANIA DLA ORGANIZACJI 

Jak wspomniano, Kongres uchwalił FSGO w 1991 r., Aby stworzyć zachętę dla organizacji do 

opracowywania i wdrażania programów mających na celu promowanie przestrzegania zasad etycznych 

i prawnych. Niniejsze wytyczne, opracowane przez amerykańską Komisję ds. Skazań, mają 

zastosowanie do wszystkich przestępstw i wykroczeń klasy A popełnione przez pracowników w związku 

z ich pracą. W ramach zachęty organizacje, które wykazały należytą staranność w opracowywaniu 

skutecznych programów zgodności w celu zniechęcania do nieetycznych i nielegalnych zachowań, 

mogą podlegać mniejszym karom organizacyjnym, jeśli pracownik popełni przestępstwo. Ogólnie rzecz 

biorąc, filozofia rządu głosi, że naruszeniom prawa można zapobiegać poprzez wartości organizacyjne 

i zobowiązanie do etycznego postępowania. Komisja wyznaczyła siedem kroków, które firmy muszą 

wdrożyć, aby wykazać należytą staranność: 

1. Firma musi opracować i rozpowszechniać kodeks postępowania, który komunikuje wymagane 

standardy i identyfikuje kluczowe obszary ryzyka dla organizacji. 

2. Wysoki rangą personel w organizacji, o którym wiadomo, że przestrzega norm prawnych i etycznych 

obowiązujących w branży (np. Urzędnik ds. Etyki, wiceprezes ds. Zasobów ludzkich, radca prawny itp.) 

Musi mieć nadzór nad programem. 

3. Nikt o znanej skłonności do niewłaściwego postępowania nie powinien być stawiany na pozycji 

autorytetu. 

4. Należy również wprowadzić system komunikacji w celu rozpowszechniania standardów i procedur 

(szkolenie w zakresie etyki). 

5. Komunikacja organizacyjna powinna obejmować sposób zgłaszania przez pracowników 

niewłaściwego postępowania bez obawy o odwet, na przykład anonimową bezpłatną infolinię lub 

rzecznika praw obywatelskich. Wymagane są również systemy monitorowania i audytu 

zaprojektowane do wykrywania nadużyć. 

6. W przypadku wykrycia wykroczenia firma musi podjąć odpowiednie i uczciwe postępowanie 

dyscyplinarne. Osoby odpowiedzialne za przestępstwo bezpośrednio i pośrednio powinny zostać 

ukarane. Ponadto sankcje powinny być odpowiednie do przestępstwa. 

7. Po wykryciu niewłaściwego postępowania organizacja musi podjąć kroki w celu zapobieżenia 

podobnym przestępstwom w przyszłości. Zwykle wiąże się to z wprowadzaniem zmian w programie 

przestrzegania zasad etycznych, przeprowadzaniem dodatkowych szkoleń dla pracowników i 

wydawaniem komunikatów na temat określonych rodzajów zachowań. 

Rząd oczekuje, że te siedem etapów programów zgodności będzie podlegać ciągłemu doskonaleniu i 

udoskonalaniu. 



Kroki te wynikają z determinacji Komisji, aby położyć nacisk na programy zgodności i zapewnić 

wytyczne zarówno organizacjom, jak i sądom dotyczące skuteczności programów. Organizacje mają 

swobodę co do rodzaju opracowywanego programu; siedem kroków nie jest listą kontrolną 

wymagającą przestrzegania procedur prawnych w celu uzyskania certyfikatu skutecznego programu. 

Organizacje wdrażają wytyczne poprzez skuteczne podstawowe praktyki odpowiednie dla ich firm. 

Programy, które wprowadzają w życie, muszą być zdolne do ograniczania możliwości angażowania się 

pracowników w niewłaściwe postępowanie. Nowelizacja FSGO z 2004 r. Wymaga, aby władze 

przedsiębiorstwa były dobrze poinformowane o programie etycznym dotyczącym jego treści, 

wdrażania i skuteczności. To nakłada odpowiedzialność bezpośrednio na barki kierownictwa firmy, 

zwykle rady dyrektorów. Rada musi zapewnić, że istnieje kierownik wysokiego szczebla odpowiedzialny 

za bieżący operacyjny nadzór nad programem etyki; zapewnić odpowiednie uprawnienia, zasoby i 

dostęp do rady lub odpowiedniej podkomitetu rady; i upewnij się, że istnieją poufne mechanizmy, 

dzięki którym pracownicy i agenci organizacji mogą zgłaszać lub prosić o wskazówki dotyczące 

potencjalnych lub faktycznych wykroczeń bez obawy przed odwetem. Wreszcie rada jest zobowiązana 

do nadzorowania wykrywania ryzyk oraz do projektowania, wdrażania i modyfikowania podejść do 

radzenia sobie z tymi ryzykami. Jeśli członkowie zarządu nie rozumieją natury, celu i metod dostępnych 

do wdrożenia programu etycznego, firma jest narażona na niedostateczny nadzór i niewłaściwe 

postępowanie etyczne, które może przerodzić się w skandal. Decyzja Sądu Najwyższego z 2005 r. 

Orzekła, że federalne wytyczne dotyczące wyroków nie są obowiązkowe, ale powinny służyć jedynie 

jako zalecenia dla sędziów do wykorzystania w ich decyzjach. Niektórzy eksperci prawni i biznesowi 

uważają, że ta decyzja może osłabić realizację FSGO, ale większość wyroków federalnych pozostała w 

tym samym zakresie, co przed decyzją Sądu Najwyższego. Wytyczne pozostają ważnym elementem do 

rozważenia przy opracowywaniu skutecznego programu etycznego i zgodności. Zmiany w FSGO z lat 

2007–2008 rozszerzają wymagane szkolenie etyczne na członków zarządu lub organu zarządzającego, 

personel wysokiego szczebla, pracowników i agentów organizacji. Ta zmiana dotyczy nie tylko nadzoru, 

ale obowiązkowego szkolenia na wszystkich poziomach organizacji. Samo rozpowszechnianie kodeksu 

etycznego nie spełnia wymagań szkoleniowych. Zmiany z 2007 i 2008 r. Wymagają obecnie od 

większości wykonawców rządowych zapewnienia szkoleń w zakresie etyki i przestrzegania przepisów. 

Wraz z wdrażaniem nowych zmian FSGO, na organizacje spoczywa wyraźniejsza odpowiedzialność za 

ulepszanie i rozszerzanie przepisów dotyczących etyki i zgodności, tak aby obejmowały wszystkich 

pracowników i członków zarządu, jak wykazano w czterech poprawkach do wytycznych 

wprowadzonych w 2010 r. Pierwsza zmiana dotyczyła dyrektorów ds. Zgodności. zgłaszających 

niewłaściwe postępowanie do radcy prawnego. Wytyczne zalecają uproszczenie złożoności relacji 

sprawozdawczych poprzez kierowanie raportów do dyrektora ds. Zgodności bezpośrednio do zarządu 

lub komitetu zarządu. Firmy zachęca się również do rozszerzenia wewnętrznych kontroli etycznych za 

pomocą numerów interwencyjnych, programów samokontroli i innych mechanizmów, tak aby 

nadużycia można było wykrywać wewnętrznie, a nie zewnętrznie. W trzeciej poprawce FSGO dodało 

bardziej szczegółowy język słowa „zachęta”, aby pomóc pracownikom rozpoznać, co to znaczy 

niezwłocznie zgłosić naruszenie zasad etycznych. Wreszcie FSGO zmieniło zakres odpowiedzialności 

operacyjnej, aby objąć nim wszystkich pracowników w ramach programu etyki i zgodności firmy. W 

2012 roku Federalna Komisja ds. Skazań zaproponowała nowe poprawki do Federalnych Wytycznych 

w sprawie kar. Chociaż poprawki te obejmowały wiele tematów, duży nacisk położono na zmiany 

wynikające z ustawy Dodda-Franka. W nowych poprawkach zaproponowano zwiększenie kar za 

niektóre rodzaje oszustw związanych z papierami wartościowymi. Na przykład w poprawkach 

zaproponowano, aby organy regulacyjne rozróżniały między tymi, którzy często i celowo wykorzystują 

informacje poufne, a tymi, którzy angażują się w tę ustawę ze względu na możliwość szybkiego 

osiągnięcia zysków. Federalna Komisja ds. Skazań zaleciła podwyższenie wyroków w zależności od 

pieniędzy uzyskanych z systemu wykorzystywania informacji poufnych, a także umyślności 



przestępców. Zmiany dotyczyły również sposobu określania wartości zabezpieczenia w przypadkach 

oszustw hipotecznych. 

Dodatkowo w nowelizacji wymieniono cztery poziomy wykroczeń za oszustwa w instytucjach 

finansowych: (1) czy oszustwo doprowadziło do niewypłacalności instytucji, (2) czy zmusiło instytucję 

do obniżenia świadczeń emerytom lub rencistom, (3) czy spowodowało instytucja nie będzie w stanie 

na żądanie w pełni zwrócić depozytu, płatności lub inwestycji lub (4) czy uszczupliła aktywa instytucji 

do takiego stopnia, że była zmuszona połączyć się z inną instytucją. Wysokość kar może zostać 

zwiększona w zależności od rozmiaru popełnionego przestępstwa. Osobom uznanym za winnych tego 

rodzaju oszustwa można wydłużyć lub skrócić wyroki poza wytyczne FSGO, w zależności od wysokości 

szkody spowodowanej przez oszustwo. Departament Sprawiedliwości, poprzez Thompson Memo 

(notatka zastępcy prokuratora generalnego Larry'ego Thompsona z 2003 r. Do prokuratorów 

amerykańskich), przedstawił ogólne zasady, które należy rozważyć w sprawach dotyczących wykroczeń 

korporacyjnych. Z notatki tej jasno wynika, że programy etyki i zgodności są ważne dla wykrywania 

rodzajów niewłaściwego postępowania, które mogą wystąpić w branży danej korporacji. Jeśli firma nie 

posiada skutecznego programu etycznego i zgodności z przepisami w celu wykrywania uchybień 

etycznych i prawnych, firma, która dopuściła się naruszenia, nie powinna być traktowana łagodnie. 

Ponadto prokurator ma na ogół dużą swobodę w określaniu, kiedy, kogo i czy ścigać naruszenia prawa 

federalnego. Prawnikom amerykańskim polecono, aby oskarżenie nawet za drobne wykroczenia mogło 

być właściwe, gdy naruszenie zostało utrwalone przez dużą liczbę pracowników pełniących określoną 

rolę - na przykład sprzedawców lub urzędników ds. Zamówień - lub zostało zaakceptowane przez 

wyższą kadrę kierowniczą. Bez skutecznego programu identyfikacji izolowanego nieuczciwego 

pracownika zaangażowanego w niewłaściwe postępowanie firma może ponieść poważne 

konsekwencje w zakresie kwestii regulacyjnych, egzekwowania prawa i wyroków. W związku z tym 

istnieje ogólna zgoda, zarówno w prawie, jak iw polityce administracyjnej, że skuteczny program etyki 

i zgodności jest konieczny, aby zapobiec niewłaściwemu postępowaniu i zmniejszyć konsekwencje 

prawne, jeśli do niego dojdzie. 

WYSOCE ODPOWIEDNIE PODSTAWOWE PRAKTYKI 

Główne praktyki koncentrują się na opracowaniu solidnej struktury praktyki organizacyjne i uczciwość 

w odniesieniu do finansowych i niefinansowych mierników wyników, a nie w odniesieniu do moralności 

jednostki. Chociaż ustawa Sarbanes – Oxley i Dodd – Frank Act zapewniają standardy wyników 

finansowych, większość kwestii etycznych dotyczy spraw pozafinansowych, takich jak marketing, 

zarządzanie zasobami ludzkimi i relacje z klientami. Nadużycia, kłamstwa i konflikt interesów to nadal 

trzy istotne kwestie. Grupa o nazwie Integrity Institute opracowała zintegrowany model do 

standaryzacji pomiaru wyników pozafinansowych. Opracowano metodologie oceny komunikacji, 

wynagrodzeń, odpowiedzialności społecznej, kultury korporacyjnej, przywództwa, ryzyka i 

postrzegania przez interesariuszy, a także bardziej subiektywnych aspektów dochodów, ładu 

korporacyjnego, technologii i innych ważnych obszarów niefinansowych. Model istnieje w celu 

ustanowienia standardu, który przewiduje trwałość i sukces organizacji. Integrity Institute 

wykorzystuje pomiary zgodnie z ustalonymi standardami jako podstawę certyfikacji integralności. 

Instytut jako jeden z pierwszych podejmuje próbę takiego modelu. Większość dyrektorów i członków 

zarządu chce mierzyć wyniki pozafinansowe, ale obecnie nie istnieją żadne standardy. Open 

Compliance Ethics Group (oceg.org) opracowała badania porównawcze, które są dostępne dla 

organizacji, które chcą przeprowadzić samoocenę w celu określenia elementów swoich programów 

etycznych. Rozwój systemów i procesów organizacyjnych jest wymogiem otoczenia regulacyjnego, ale 

organizacje mają znaczną swobodę w opracowywaniu tych programów. Podstawowe praktyki istnieją 

i można je zidentyfikować w każdej branży. Grupy samoregulacyjne stowarzyszeń branżowych i 



badania naukowe często dostarczają wglądu w oczekiwane najlepsze podstawowe praktyki. Ważnym 

priorytetem każdej firmy jest ocena obszarów ryzyka prawnego i etycznego, a następnie opracowanie 

struktur w celu zapobiegania, wykrywania i szybkiego korygowania wszelkich nadużyć. Rozważ 

podejście Disneya do epidemii otyłości u dzieci. Firma ogłosiła, że będzie reklamować zdrowszą 

żywność dla dzieci tylko w swoich kanałach telewizyjnych Disneya, programach radiowych i na stronie 

internetowej. Wszyscy producenci żywności, którzy chcą reklamować się w Disney, muszą spełniać 

kryteria żywieniowe Disneya. Te, które spełniają te kryteria, mogą otrzymać certyfikat „Mickey Check”. 

Dodatkowo Disney planuje oferować więcej owoców i warzyw oraz zmniejszyć ilość sodu w żywności 

oferowanej w parkach rozrywki. Disney twierdzi, że jest pierwszą dużą firmą medialną, która 

wprowadziła te odżywcze standardy reklamowe. 

Dobrowolne obowiązki 

Obowiązki dobrowolne należą do kategorii wkładu firmy na rzecz jej interesariuszy. Firmy, które 

wypełniają swoje dobrowolne obowiązki, zapewniają społeczeństwu cztery główne korzyści: 

1. Popraw jakość życia i uczyń ze społeczności miejsca, w których ludzie chcą prowadzić interesy, 

zakładać rodziny i cieszyć się życiem. W ten sposób poprawa jakości życia w społeczności ułatwia 

przyciąganie i zatrzymywanie pracowników i klientów. 

2. Zmniejszyć zaangażowanie rządu, zapewniając pomoc zainteresowanym stronom. 

3. Rozwijaj umiejętności przywódcze pracowników. Na przykład wiele firm wykorzystuje kampanie 

United Way i innych organizacji społecznych jako ćwiczenia przywództwa i budowania umiejętności dla 

swoich pracowników. 

4. Stwórz kulturę etyczną i wartości, które będą stanowić bufor dla niewłaściwego postępowania 

organizacyjnego. 

Najczęstszym sposobem, w jaki firmy demonstrują swoją dobrowolną odpowiedzialność, są darowizny 

na rzecz lokalnych i krajowych organizacji charytatywnych. Na przykład Wells Fargo & Co. przekazuje 

około 315 milionów dolarów rocznie organizacjom non-profit i społeczności i pracownicy poświęcają 

około 1,5 miliona godzin na wolontariat na rzecz swoich lokalnych społeczności. Firma kupuje również 

zieloną energię i prowadzi serwis internetowy poświęcony edukacji finansowej. Rzeczywiście, wiele 

firm martwi się o jakość edukacji w Stanach Zjednoczonych po tym, jak zdają sobie sprawę, że obecna 

pula potencjalnych pracowników nie posiada wielu podstawowych umiejętności zawodowych. 

Uznając, że dzisiejsi uczniowie są jutrzejszymi pracownikami i klientami, firmy takie jak Kroger, 

Campbell Soup Co., American Express, Apple, Xerox i Coca-Cola przekazują pieniądze, sprzęt i czas 

pracowników na ulepszanie szkół w swoich społecznościach i w całym kraju. Fundacja Walmart, oddział 

Walmart Inc., zajmujący się darowiznami na cele charytatywne, przekazał w 2011 r. 958,9 miliona 

dolarów organizacjom charytatywnym i społecznościom na całym świecie i jest jednym z największych 

darczyńców gotówki w kraju. Pieniądze wspierają różne cele, takie jak rozwój dzieci, edukacja, ochrona 

środowiska i pomoc w przypadku katastrof. Przedstawiciele Walmart uważają, że firma wywiera 

największy wpływ na społeczności, wspierając problemy i sprawy ważne dla swoich klientów i 

współpracowników w ich sąsiedztwie. Wspierając społeczności na poziomie lokalnym, Walmart 

zachęca klientów do lojalności i dobrej woli. 

Marketing społeczny 

Pierwsze próby koordynowania celów organizacyjnych z darowiznami filantropijnymi przez organizacje 

pojawiły się wraz z marketingiem celowym we wczesnych latach osiemdziesiątych. Marketing celowy 

wiąże produkt (y) organizacji bezpośrednio z problemem społecznym poprzez program marketingowy. 



W przypadku marketingu celowego procent sprzedaży produktu jest przekazywany na cele, które są 

atrakcyjne dla rynku docelowego. Na przykład Yoplait generuje dochody dla Susan G. Komen dla 

sprawy Cure dzięki programowi Save Lids to Save Lives. Susan G. Komen for the Cure to organizacja 

non-profit, która zbiera fundusze na walkę z rakiem piersi. Yoplait stworzył coroczny program 

filantropijny, który zachęca konsumentów do wysyłania różowych pokrywek do jogurtu Yoplait. Za 

każdą wysłaną pokrywkę Yoplait przekazuje Susan G. Komen 10 centów na wyleczenie, do 2 500 000 

dolarów. W ciągu 12 lat program przyniósł ponad 50 milionów dolarów wpłat. Marketing społeczny 

wpływa również na wzorce zakupowe. Aby taka kampania odniosła sukces, konsumenci muszą 

współczuć jej sprawie, marka i cel muszą być postrzegane jako dobrze dopasowane, a konsumenci 

powinni mieć możliwość przełożenia swoich odczuć na temat przyczyny na postrzeganie marki i 

zamiary zakupowe. Badania pokazują, że procent konsumentów pozytywniej postrzega markę, jeśli 

przyczynia się ona do sprawy, na której im zależy, a 80 procent wskazuje na chęć zmiany na markę, 

która wspiera wartościowy cel, jeśli jej cena i jakość są równe cenom i jakości konkurencji. Kiedy 

konsumenci się identyfikują mając przyczynę, ta identyfikacja prowadzi do bardziej pozytywnych ocen 

kampanii. To odkrycie potwierdza tezę, że marketing związany z celami może wzmocnić reputację 

firmy. Marketing społeczny ma też swoje słabości. Na przykład konsumenci mogą postrzegać kampanię 

firmy związaną z celami jako zwykły chwyt reklamowy, zwłaszcza jeśli nie rozumieją związku między 

kampanią a praktykami biznesowymi firmy. Ponadto kampanie związane z konkretnymi przyczynami 

są często krótkotrwałe, więc konsumenci mogą niewłaściwie kojarzyć firmę z konkretną przyczyną. 

Filantropia strategiczna jest bardziej holistyczna, ponieważ wiąże działalność filantropijną firmy z jej 

ogólną strategią i celami. 

Filantropia strategiczna 

Filantropia strategiczna to synergiczne i wzajemnie korzystne wykorzystanie podstawowych 

kompetencji i zasobów organizacji w kontaktach z kluczowymi interesariuszami w celu uzyskania 

korzyści organizacyjnych i społecznych. Wykorzystuje motyw zysku, ale twierdzi, że filantropia musi 

mieć przynajmniej długoterminowy pozytywny wpływ. Na przykład Gentle Giant Moving Company, 

amerykańska firma przeprowadzkowa z biurami w ośmiu stanach, postawiła sobie za priorytet 

włączenie filantropii i odpowiedzialności społecznej do swojej strategii biznesowej. Oprócz celu, jakim 

jest zostanie najlepszym graczem w branży, Gentle Giant tak bardzo ceni satysfakcję klienta, że 

zapewnia 100-procentową gwarancję zwrotu pieniędzy, jeśli klienci nie są zadowoleni z jej usług. Firma 

założyła fundację charytatywną, która wspiera rozwój przywództwa młodzieży, pomoc mieszkaniową i 

zapobieganie bezdomnym, a także zielone inicjatywy, aby uczynić swoje praktyki bardziej przyjaznymi 

dla środowiska. Założyciel Peter O’Toole dba również o swoich pracowników i stara się zaszczepić w 

nich wartości f, które reprezentuje Gentle Giant. Udana integracja strategicznej filantropii z praktykami 

organizacyjnymi przyniosła firmie liczne nagrody, w tym miejsce w rankingu „Top Small Workplaces” 

The Wall Street Journal, nagrodę Better Business Bureau International Torch Award za etykę rynkową 

oraz nagrodę Better Business Bureau Local Torch Award for Excellence (czterokrotnie zdobyta 

nagroda). Home Depot przeznacza większość pieniędzy, które wydaje na filantropię, na tanie 

mieszkania, zagrożoną młodzież, środowisko i odbudowę po katastrofie. W 2011 roku firma Home 

Depot zobowiązała się do współpracy z organizacjami non-profit w celu ulepszenia domów weteranów 

o niskich dochodach. Od tego czasu sprzedawca przekazał na ten cel 80 milionów dolarów. Od 

powstania Home Depot Foundation w 2002 roku firma przekazała łącznie 300 milionów dolarów na 

pomoc dla lokalnych domów i społeczności. Organizacje te pokazują, w jaki sposób firmy skutecznie 

włączają dobrowolne obowiązki do swoich strategii biznesowych.  

ZNACZENIE INSTYTUCJONALIZACJI W ETYCE BIZNESU 



Instytucjonalizacja obejmuje osadzanie wartości, norm i artefaktów w organizacjach, branżach i 

społeczeństwie. W Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach instytucjonalizacja wiąże się z 

ustawodawstwem często finalizowanym decyzjami Sądu Najwyższego. Ten rozdział zawiera przegląd 

instytucji prawnych i kulturalnych, które działają zarówno poza, jak i wewnątrz środowiska 

organizacyjnego, wspierając i kontrolując etyczne decyzje w organizacjach. Jak omówiono w rozdziale 

2, osoby odpowiedzialne za ład korporacyjny powinny zwracać szczególną uwagę na instytucje, w tym 

na obowiązujące wymogi dotyczące zgodności z prawem, a także na podstawowe praktyki i 

dobrowolne działania wspierające etykę i odpowiedzialność społeczną. Podczas gdy dobrowolne 

postępowanie, w tym działalność filantropijna, nie jest wymagane do prowadzenia działalności 

gospodarczej, niezrozumienie wysoce odpowiednich i powszechnych praktyk, zwanych podstawowymi 

praktykami, stwarza okazję do nieetycznego postępowania. Ważne jest, aby uznać, że 

instytucjonalizacja etyki biznesu szybko się rozwinęła w ciągu ostatnich 20 lat, ponieważ interesariusze 

dostrzegli potrzebę poprawy etyki biznesowej. Rząd wkroczył do akcji, gdy skandale i niewłaściwe 

postępowanie zaszkodziły konsumentom, inwestorom i innym kluczowym podmiotom ważnym dla 

przedsiębiorstw. Niedawno strażnicy takich jak prawnicy, agencje ratingowe i usługi w zakresie 

sprawozdawczości finansowej zostały zakwestionowane, ponieważ niektóre z ich decyzji przyczyniły 

się do poważnych skandali. Ustawodawstwo i poprawki związane z federalnymi wytycznymi 

dotyczącymi kar dla organizacji, ustawą Sarbanes – Oxley i ustawą Dodda – Franka podjęły próbę 

opracowania i egzekwowania etycznych praktyk wspierających zaufanie w biznesie. 

PODSUMOWANIE 

Aby zrozumieć instytucjonalizację etyki biznesu, ważne jest, aby zrozumieć dobrowolne i prawnie 

wymagane wymiary praktyk organizacyjnych. Podstawowe praktyki to udokumentowane najlepsze 

praktyki, często promowane przez siły prawne i regulacyjne, a także przez branżowe stowarzyszenia 

handlowe. Skuteczna praktyka organizacyjna etyki biznesu wymaga włączenia trzech wymiarów do 

programu etyki i zgodności. Ta integracja tworzy kulturę etyczną, która skutecznie zarządza ryzykiem 

niewłaściwego postępowania. Instytucjonalizacja etyki biznesu odnosi się do ustalonych praw, 

zwyczajów i oczekiwań programów etyki organizacyjnej, które są uważane za wymóg przy budowaniu 

reputacji. Instytucje nagradzają i sankcjonują etyczne decyzje, zapewniając strukturę i wzmacniając 

oczekiwania społeczne. W ten sposób społeczeństwo jako całość instytucjonalizuje podstawowe 

praktyki i zapewnia organizacjom możliwość przyjęcia własnego podejścia, podejmując działania tylko 

w przypadku naruszeń. Prawa i przepisy ustanowione przez rządy wyznaczają minimalne standardy 

odpowiedzialnego zachowania - kodyfikacja społeczeństwa dotycząca tego, co jest dobre, a co złe. 

Prawa cywilne i karne regulujące postępowanie biznesowe zostały uchwalone, ponieważ 

społeczeństwo - w tym konsumenci, grupy interesu, konkurenci i prawodawcy - uważa, że biznes musi 

spełniać standardy społeczne. Takie przepisy regulują konkurencję, chronią konsumentów, promują 

bezpieczeństwo i równość w miejscu pracy oraz zapewniają zachęty do zapobiegania nadużyciom. 

W 2002 r., W dużej mierze w odpowiedzi na powszechne skandale związane z księgowością 

korporacyjną, Kongres uchwalił ustawę Sarbanes-Oxley Act w celu ustanowienia systemu federalnego 

nadzoru nad praktykami rachunkowości korporacyjnej. Oprócz uznania oszukańczych sprawozdań 

finansowych za przestępstwo i zaostrzenia kar za oszustwa korporacyjne, prawo wymaga od korporacji 

ustanowienia kodeksów etyki sprawozdawczości finansowej i zwiększenia przejrzystości 

sprawozdawczości finansowej dla inwestorów i innych interesariuszy. Ustawa Sarbanes-Oxley nakłada 

na korporacje obowiązek podejmowania większej odpowiedzialności za swoje decyzje i zapewniania 

przywództwa opartego na zasadach etycznych. Na przykład prawo wymaga, aby menedżerowie 

najwyższego szczebla poświadczali, że sprawozdania finansowe ich firm są kompletne i dokładne, co 

sprawia, że dyrektorzy generalni i dyrektorzy finansowi osobiście odpowiadają za wiarygodność i 



dokładność sprawozdań finansowych swoich firm. Ustawa ustanawia radę nadzorczą do nadzorowania 

badania spółek publicznych. Rada nadzorcza ma na celu ochronę interesów inwestorów i wspieranie 

interesu publicznego w przygotowywaniu informacyjnych, dokładnych i niezależnych sprawozdań z 

audytu dla spółek. W 2010 roku, w dużej mierze w odpowiedzi na powszechne wykroczenia 

prowadzące do globalnej recesji, uchwalono ustawę Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act. Celem ustawy Dodda-Franka jest zapobieganie przyszłym nadużyciom w sektorze 

finansowym, ochrona konsumentów przed złożonymi instrumentami finansowymi, nadzór nad 

stabilnością rynku i zapewnienie przejrzystości w sektorze finansowym. Ustawa powołała dwie agencje 

finansowe, Radę Nadzoru nad Stabilnością Finansową oraz Biuro Badań Finansowych. Utworzono 

również Biuro Ochrony Konsumentów Finansowych, które ma regulować branżę i zapewniać 

konsumentom ochronę przed nadmiernie złożonymi i / lub oszukańczymi praktykami finansowymi. 

Ochrona sygnalistów została rozszerzona o program nagród dla sygnalistów, w ramach którego 

sygnaliści, którzy zgłoszą naruszenie korporacyjne do SEC, mogą otrzymać od 10 do 30 procent kwoty 

ugody, jeśli ich zgłoszenia zakończą się karą w wysokości ponad 1 miliona dolarów. Kongres uchwalił 

Federalne Wytyczne Skazujące dla Organizacji (FSGO) w 1991 r., Aby zachęcić organizacje do 

opracowywania i wdrażania programów mających na celu promowanie przestrzegania zasad etycznych 

i prawnych. Niniejsze wytyczne, opracowane przez amerykańską Komisję ds. Skazań, mają 

zastosowanie do wszystkich przestępstw i wykroczeń klasy A popełnionych przez pracowników w 

związku z ich pracą. W ramach zachęty organizacje, które okazały  należną staranność w 

opracowywaniu skutecznych programów zgodności, które zniechęcają do nieetycznego i nielegalnego 

postępowania, może podlegać mniejszym karom organizacyjnym, jeśli pracownik popełni 

przestępstwo. Ogólnie rzecz biorąc, filozofia rządu głosi, że naruszeniom prawa można zapobiegać 

poprzez wartości organizacyjne i zobowiązanie do etycznego postępowania. Nowelizacja FSGO z 2004 

r. Wymaga, aby władze przedsiębiorstwa były dobrze poinformowane o programie etycznym 

dotyczącym jego treści, wdrażania i skuteczności. To nakłada odpowiedzialność bezpośrednio na barki 

kierownictwa firmy, zwykle rady dyrektorów. Rada musi zapewnić, że istnieje kierownik wysokiego 

szczebla odpowiedzialny za bieżący operacyjny nadzór nad programem etyki. Rada musi zapewnić 

odpowiednie uprawnienia, zasoby i dostęp do rady lub odpowiedniego podkomitetu rady. Rada musi 

również upewnić się, że dostępne są poufne mechanizmy, aby pracownicy i agenci organizacji zgłaszali 

lub szukali wskazówek na temat potencjalnego lub rzeczywistego niewłaściwego postępowania bez 

obawy przed odwetem. Nowelizacja FSGO z 2010 r. Nakazuje dyrektorom ds. Zgodności z przepisami 

składanie raportów do zarządu, a nie do radcy prawnego. W 2012 r. Przyjęto nowe poprawki, które 

mają uwzględniać zmiany wynikające z ustawy Dodda-Franka. FSGO i ustawa Sarbanes-Oxley stanowią 

zachęty do rozwijania podstawowych praktyk, które zapewniają zgodność z zasadami etycznymi i 

prawnymi. Podstawowe praktyki przenoszą nacisk z koncentracji na moralnych możliwościach 

jednostki na rozwój strukturalnie solidnych podstawowych praktyk organizacyjnych i uczciwości 

zarówno pod względem wyników finansowych, jak i niefinansowych. Integrity Institute opracował 

zintegrowany model do standaryzacji pomiaru wyników pozafinansowych. Grupa opracowała 

metodologie oceny komunikacji, wynagrodzeń, odpowiedzialności społecznej, kultury korporacyjnej, 

przywództwa, ryzyka i postrzegania przez interesariuszy, a także bardziej subiektywnych aspektów 

dochodów, ładu korporacyjnego, technologii i innych ważnych obszarów niefinansowych. Obowiązki 

dobrowolne dotyczą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, o ile wnoszą wkład do lokalnej 

społeczności i całego społeczeństwa. Dobrowolne obowiązki zapewniają społeczeństwu cztery główne 

korzyści: poprawę jakości życia, zmniejszenie zaangażowania rządu poprzez udzielanie pomocy 

zainteresowanym stronom, rozwijanie umiejętności przywódczych personelu oraz budowanie morale 

pracowników. Firmy przeznaczają znaczne kwoty na edukację, sztukę, przyczyn środowiskowych i 

pokrzywdzonych przez wspieranie lokalnych i krajowych organizacji charytatywnych. Marketing 

celowy wiąże produkt (y) organizacji bezpośrednio z problemem społecznym poprzez program 



marketingowy. Filantropia strategiczna polega na łączeniu podstawowych kompetencji biznesowych z 

potrzebami społecznymi i społecznymi 


