
ZARZĄDZANIE I KONTROLOWANIE PROGRAMÓW ETYCZNYCH 

Poprzednia część wprowadza ideę programów etycznych jako sposób organizacji na poprawę 

etycznego podejmowania decyzji i postępowania w biznesie. Aby właściwie wdrożyć te programy i 

zapewnić ich skuteczność, firmy muszą mierzyć ich wpływ. Coraz częściej firmy stosują zasady badania, 

aby upewnić się, czy ich kodeksy etyczne, polityki i wartości korporacyjne mają pozytywny wpływ na 

etyczne postępowanie firmy. Audyty te mogą pomóc firmom zidentyfikować ryzyko i obszary 

niezgodności z prawem i polityką firmy, a także inne obszary wymagające poprawy. Audyt powinien 

zapewnić systematyczny i obiektywny przegląd kultury i wartości etycznych firmy. Rozpoczniemy ten 

rozdział od zbadania niektórych wymagań dotyczących skutecznego programu etycznego. Następnie 

omawiamy koncepcję audytu etycznego jako sposobu realizacji takiego programu. Definiujemy termin 

audyt etyczny i badamy jego związek z audytem społecznym. Następnie badamy korzyści i ograniczenia 

tego narzędzia wdrożeniowego, szczególnie w zakresie unikania kryzysu zarządzania. Rozważamy 

wyzwania związane z pomiarem niefinansowych wyników etycznych i dokonujemy przeglądu 

zmieniających się standardów AA 100 i Open Compliance Ethics Group. Następnie opisujemy nasze 

ramy dla etapów audytu etycznego, w tym zabezpieczenie zaangażowania dyrektorów i menedżerów 

najwyższego szczebla; powołanie komitetu nadzorującego audyt; określenie zakresu procesu audytu; 

przegląd misji, wartości, celów i polityk firmy oraz określenie priorytetów etycznych; zbieranie i 

analizowanie odpowiednich informacji; oraz weryfikację i raportowanie wyników. Na koniec 

rozważamy strategiczne znaczenie kontroli etyki. 

WDRAŻANIE PROGRAMÓW ETYCZNYCH 

Opracowanie skutecznego programu etyki biznesowej wymaga od organizacji radzenia sobie z realiami 

realizacji takiego programu. Wdrożenie wymaga wykonania określonych działań zapewniających 

osiągnięcie celów etyki biznesowej. Organizacja musi posiadać sposoby zarządzania, oceny i 

kontrolowania programów etyki biznesowej. W szczególności pięć elementów ma istotny wpływ na 

sukces programu etycznego: (1) treść kodeksu etycznego firmy, (2) częstotliwość komunikacji 

dotyczącej kodeksu i programu etycznego, (3) jakość komunikacji, (4) zdolność kierownictwa wyższego 

szczebla do skutecznego wprowadzenia zasad etyki do organizacji, (5) oraz zdolność lokalnego 

kierownictwa do robienia tego samego. 1 Jeśli w organizacji panuje kultura bardziej skoncentrowana 

na planowaniu niż na wdrażaniu, pracownicy mogą zacząć postrzegać nieetyczne zachowanie jako 

zachowanie dopuszczalne. Bez odpowiednich kontroli okłamywanie klientów, manipulowanie cenami, 

obraźliwe zachowanie i niewłaściwe wykorzystanie zasobów organizacyjnych mogą stać się częścią 

postępowania niektórych pracowników. . Postrzeganie programu etyki biznesowej jako części 

planowania strategicznego i działań zarządczych ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy. 

Niektóre firmy nadal nie rozumieją, że etyka jest kluczowym aspektem strategii biznesowej w działaniu. 

To nieporozumienie wynika z przekonania, że etyka pracowników to przede wszystkim sprawa 

indywidualna, a nie odpowiedzialność menedżerów. Istotą programów etycznych w Ameryce 

korporacyjnej jest określanie ryzyka, opracowywanie zasad i kodeksów postępowania oraz wymaganie 

określonych standardów postępowania. Aby jednak postępować właściwie i wiedzieć, kiedy odmówić 

lub poprosić o pomoc w szarej strefie, pracownicy muszą mieć silne poczucie etyki osobistej. Wspólne 

wartości wśród pracowników są spoiwem skutecznego zarządzania, a także programów etyki 

biznesowej. Gdy programy etyki biznesowej dopasowują i kierują działania pracowników w kierunku 

kultury etycznej, pracownicy czują się zobowiązani do długoterminowego etycznego postępu firmy. 

Johnson Controls to firma znana z nacisku na etyczne postępowanie. Konsekwentnie zdobywała 

miejsce w rankingu „Najbardziej etyczne firmy świata” Ethisphere. Johnson Controls przyjął model 

składający się z czterech sfer etycznego zachowania, które opierają się na orientacji na interesariuszy: 

1) Pracownicy i inni członkowie zespołu, 2) Firma i udziałowcy, 3) Klienci, konkurenci i dostawcy oraz 



4) Społeczeństwo i społeczności . W centrum jej modelu znajduje się uczciwość, symbolizująca, że firma 

musi działać uczciwie w każdej z tych „sfer”. Formalne kontrole etyki biznesowej obejmują kontrole 

danych wejściowych, takie jak właściwy dobór pracowników, skuteczne szkolenie w zakresie etyki oraz 

silne systemy strukturalne (w tym systemy komunikacji). W rozdziale 8 omówiono systemy kontroli 

wewnętrznej, dzięki którym pracownicy mogą zgłaszać niewłaściwe postępowanie. Linie pomocy w 

sprawach etyki, czasami nazywane gorącymi liniami, zapewniają wsparcie i dają pracownikom 

możliwość uzyskania pomocy, zadawania pytań lub zgłaszania wątpliwości. Innym systemem kontroli 

wewnętrznej, który może poprawić pomoc w zakresie etyki, jest help desk ds. etyki. Help desk ds. etyki 

to punkt kontaktowy w organizacji, w którym pracownicy i menedżerowie mogą zgłaszać swoje obawy 

i uzyskiwać pomoc od najbardziej odpowiedniej osoby w firmie aby radzić sobie z sytuacją. Aby ten 

model odniósł sukces, dział pomocy musi wspierać pracowników, być łatwo dostępnym i mieć proste 

procedury, których pracownicy powinni przestrzegać, gdy zgłaszają obawy. Kontrole procesu obejmują 

zaangażowanie kierownictwa w program etyczny oraz metody lub system oceny etycznej. Metody te 

mogą obejmować codzienny coaching dla menedżerów oraz przypominanie pracownikom o 

odpowiednim postępowaniu etycznym. Najlepszym sposobem na zapewnienie przywództwa w 

zakresie etyki jest dawanie dobrego przykładu, a istnieje wiele przykładów skutecznych liderów 

korporacyjnych, którzy promują etykę z góry. Jeffrey Swartz, dyrektor generalny Timberland zdobył 

uznanie jako silny i etyczny lider korporacyjny. Swartz rozszerzył Green Index Timberline — pomiar, 

który pokazuje wpływ produktu na środowisko w oparciu o wpływ na klimat, używane chemikalia i 

zużycie zasobów — o całą kolekcję obuwia. Swartz wykazuje dobre cechy przywódcze w trosce, jaką 

okazuje swoim pracownikom, oraz gotowość do wzięcia odpowiedzialności za błędy z przeszłości. 

Kontrola wyników obejmuje porównanie standardów z rzeczywistym zachowaniem. Jedną z 

najpopularniejszych metod oceny wyników etycznych jest audyt etyczny. Podstawowym celem audytu 

etycznego jest identyfikacja ryzyka i problemów w działaniach wychodzących oraz zaplanowanie 

niezbędnych kroków w celu dostosowania, skorygowania lub wyeliminowania tych problemów 

etycznych. Niezależnie od złożoności programu etycznego firmy, audyt etyczny ma kluczowe znaczenie 

dla powodzenia programu; dlatego znaczna część tego rozdziału skupia się na sposobie 

przeprowadzania takich audytów. Poprawka federalnych wytycznych dotyczących wyroków dla 

organizacji sugeruje, aby wyniki audytu etycznego były zgłaszane bezpośrednio radzie dyrektorów. 

Takie bezpośrednie zgłaszanie uniemożliwiłoby dyrektorowi generalnemu lub innemu kierownictwu 

wyższego szczebla ukrywanie niewłaściwego postępowania. Ta częśćł pomoże ci w zrozumieniu, w jaki 

sposób etyka organizacyjna jest zarządzana i kontrolowana w celu stworzenia skutecznego programu. 

Chociaż możesz nigdy nie prowadzić takiego programu, jako kierownik lub pracownik będziesz jego 

częścią. Im lepiej zrozumiesz rolę i funkcję różnych części programu, tym skuteczniej będziesz 

angażować innych i prowadzić ich w podejmowaniu etycznych decyzji. Etyka biznesowa w organizacji 

to nie tylko kwestia osobista oparta na Twoich indywidualnych wartościach. Będziesz odpowiedzialny, 

zarówno etycznie, jak i prawnie, za angażowanie się w etyczne postępowanie i zgłaszanie nieetycznego 

postępowania innych osób w Twojej organizacji.  

AUDYT ETYCZNY 

Audyt etyczny to systematyczna ocena programu etycznego i wyników organizacji w celu ustalenia, czy 

jest on skuteczny. Główny element programu etycznego opisanego poprzednio, audyt etyczny 

obejmuje „regularne, kompletne i udokumentowane pomiary zgodności z opublikowanymi politykami 

i procedurami firmy”. W związku z tym badanie daje możliwość pomiaru zgodności z pożądanymi 

standardami etycznymi firmy. Audyt może być wstępem do ustanowienia programu etycznego, 

ponieważ identyfikuje standardy etyczne firmy, a także jej istniejące zasady i obszary ryzyka. Ostatnie 

przepisy i poprawki FSGO zachęcają do większego audytu etycznego, ponieważ firmy próbują wykazać 

różnym interesariuszom, że przestrzegają prawa i ustanowiły programy mające na celu poprawę 



etycznego podejmowania decyzji. Chociaż firmy nie są zobowiązane do informowania opinii publicznej 

o wynikach swoich audytów, niektóre firmy, takie jak New Belgium Brewing, zgłaszają wyniki audytów 

w takich obszarach, jak praktyki zatrudnienia, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i działania 

na rzecz społeczności. Koncepcja audytu etycznego wyłoniła się z ruchu oceniania i raportowania 

szerszych inicjatyw przedsiębiorstw w zakresie odpowiedzialności społecznej, w szczególności w 

odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej firm przeprowadza audyty swoich programów 

odpowiedzialności społecznej i raportuje wyniki, aby udokumentować swoje wysiłki na rzecz większej 

odpowiedzialności wobec różnych zainteresowanych grup interesariuszy. Audyt społeczny to proces 

oceny i raportowania wyników firmy w zakresie wypełniania obowiązków ekonomicznych, prawnych, 

etycznych i filantropijnych oczekiwanych przez interesariuszy. Raporty społeczne często omawiają 

kwestie związane z wynikami firmy w czterech wymiarach odpowiedzialności społecznej, a także 

konkretne kwestie odpowiedzialności społecznej i etyczne, takie jak kwestie zatrudnienia, rozwój 

gospodarczy społeczności, wolontariat i wpływ na środowisko. W przeciwieństwie do tego, audyty 

etyczne koncentrują się w mniejszym stopniu na etycznym i prawnym postępowaniu firmy. Jednak 

audyt etyczny może być elementem audytu społecznego; w rzeczywistości wiele firm uwzględnia 

kwestie etyczne w swoich audytach społecznych. Walmart, na przykład uwzględnia etyczne wyniki w 

swoim Globalnym Raporcie Odpowiedzialności. Niezależnie od zakresu audytu, audyt etyczny jest 

narzędziem, które firmy mogą wykorzystać do identyfikacji i pomiaru swojego zaangażowania 

etycznego wobec interesariuszy. Pracownicy, klienci, inwestorzy, dostawcy, członkowie społeczności, 

działacze, media i regulatorzy coraz częściej wymagają od firm postępowania etycznego i 

odpowiedzialnego za swoje postępowanie. W odpowiedzi firmy pracują nad włączeniem 

odpowiedzialności do swoich działań, od planowania długoterminowego, codziennego podejmowania 

decyzji i ponownego przemyślenia procesów ładu korporacyjnego i sprawozdawczości finansowej po 

zatrudnianie, zatrzymywanie i awansowanie pracowników oraz budowanie relacji z klientami. Audyt 

etyczny stanowi obiektywną metodę wykazania zaangażowania firmy w doskonalenie planowania 

strategicznego, w tym jego zgodności z normami prawnymi i etycznymi oraz standardami 

odpowiedzialności społecznej. Proces audytu jest ważny dla biznesu, ponieważ może poprawić wyniki 

i skuteczność firmy, zwiększyć jej atrakcyjność dla inwestorów, poprawić relacje z interesariuszami, 

zidentyfikować potencjalne ryzyko oraz zmniejszyć ryzyko niewłaściwego postępowania i negatywnego 

rozgłosu, które mogłyby zaszkodzić jej reputacji.  Jak wspomnieliśmy wcześniej, „Najbardziej etyczne 

firmy świata” często wykazywały lepsze wyniki finansowe niż firmy z ogólnych indeksów giełdowych. 

Audyt etyczny wykorzystuje procedury i procesy podobne do tych, które można znaleźć w audycie 

finansowym, aby stworzyć obiektywny raport z wyników firmy. Podobnie jak w przypadku audytu 

księgowego, do przeprowadzenia audytu etycznego może zostać wybrana osoba z doświadczeniem 

spoza organizacji. Chociaż standardy stosowane w rewizji finansowej można dostosować, aby zapewnić 

obiektywną podstawę sprawozdawczości etycznej, istnieją znaczne różnice między tymi dwoma 

rodzajami kontroli. Podczas gdy audyt finansowy koncentruje się na wszystkich systemach związanych 

z przepływem pieniędzy oraz na finansowych ocenach wartości dla celów podatkowych i 

odpowiedzialności kierowniczej, audyt etyczny zajmuje się wewnętrznym i szerokim zewnętrznym 

wpływem etycznego działania organizacji. Kolejną istotną różnicą jest to, że audyty etyczne zwykle nie 

są związane z wymogami regulacyjnymi, podczas gdy audyty finansowe są wymagane od spółek 

publicznych emitujących papiery wartościowe. Ponieważ audyty etyczne i społeczne są dobrowolne, 

istnieje mniej standardów, które firma może zastosować w odniesieniu do częstotliwości 

raportowania, wymogów dotyczących ujawniania informacji i działań naprawczych, które powinna 

podjąć w odpowiedzi na wyniki. Może się to zmienić, ponieważ coraz więcej firm opracowuje programy 

etyczne w obecnym środowisku regulacyjnym, w którym agencje regulacyjne wspierają wymaganie od 

rad dyrektorów nadzorowania etyki korporacyjnej. Jeśli rady mają śledzić skuteczność programów 

etycznych, wymagane będą audyty. Ponadto opracowywane są standardy audytu niefinansowego, w 



których dostępne są dane do analizy porównawczej i porównania niefinansowe wyniki firmy w zakresie 

etyki z jej własnymi wynikami w przeszłości oraz z wynikami innych firm. 

KORZYŚCI Z AUDYTU ETYCZNEGO 

Istnieje wiele powodów, dla których firmy decydują się analizować, raportować i poprawiać swoje 

etyczne postępowanie. Ocena kultury etycznej organizacji jest niezbędna do poprawy wyników 

etycznych i udokumentowania w postępowaniu sądowym, że firma posiada skuteczny program 

etyczny. Firmy mogą wykorzystywać audyty etyczne do wykrywania nadużyć, zanim staną się one 

poważnym problemem, a audyty dostarczają dowodów na to, że firmy podejmują próby 

zidentyfikowania i radzenia sobie z głównymi zagrożeniami etycznymi. Na przykład firmy, które 

udowodnią, że mają korporacyjne programy etyki i zgodności oraz zgłaszają wykryte wykroczenia, 

mogą często otrzymać odroczone umowy prokuratury (DPA), w których firma może rozstrzygnąć 

zarzuty karne bez konieczności przyznania się do winy. W ramach typowego organu ochrony danych 

firmy przyznają się do wykroczenia (ale nie do winy), płacą grzywnę, współpracują z Departamentem 

Sprawiedliwości i zgadzają się na spełnienie określonych warunków w określonych ramach czasowych. 

Po upływie terminu zgodności, jeśli Departament Sprawiedliwości uzna, że firma spełniła wszystkie 

warunki, zarzuty wobec firmy zostaną wycofane. Stanowi to znaczną zachętę dla firm do większego 

rozliczania się ze swoich działań w szerokim zakresie obszarów, w tym ładu korporacyjnego, 

programów etycznych, relacji z klientami, relacji z pracownikami, polityki środowiskowej i 

zaangażowania społecznego. Jedna firma może chcieć osiągnąć jak najbardziej etyczne wyniki, podczas 

gdy inna może korzystać z audytu etycznego jedynie po to, by stworzyć dobry wizerunek, aby ukryć 

swoją korupcyjną kulturę. Najwyżsi menedżerowie mogą skorzystać z audytu etycznego, aby 

zidentyfikować problemy etyczne w swoich firmach, ale sama identyfikacja nie oznacza, że podejmą 

kroki w celu naprawienia tych uchybień poprzez kary lub sankcje. Bez odpowiednich działań ze strony 

kierownictwa, kontrola etyki jest jedynie gołosłowną deklaracją mającą na celu poprawę reputacji 

firmy bez faktycznej poprawy jej etycznego postępowania. Inne firmy mogą przeprowadzać audyty, 

próbując spełnić wymóg federalnych wytycznych dotyczących wyroków dla organizacji (FSGO), zgodnie 

z którymi rada dyrektorów nadzoruje wykrywanie ryzyka etycznego, projektuje i wdraża program 

etyczny oraz ocenia wyniki. Niektóre firmy postrzegają proces audytu jako związany z ciągłym 

doskonaleniem, które jest ściśle związane z poprawą wyników finansowych. Powody, dla których firmy 

popierają FSGO są złożone i różnorodne. Na przykład firmy często przeprowadzają audyty praktyk 

biznesowych z konsekwencjami prawnymi, takimi jak:  bezpieczeństwo pracowników, wpływ na 

środowisko i sprawozdawczość finansowa. Chociaż praktyki te są ważne dla etyki i odpowiedzialności 

społecznej firmy, są również wymagane przez prawo i dlatego stanowią minimalny poziom 

zaangażowania. Jednakże, ponieważ interesariusze domagają się większej przejrzystości i 

przyjmowania bardziej aktywnej roli za pośrednictwem zewnętrznych organizacji reprezentujących ich 

interesy, regulatorzy rządowi wzywają firmy do poprawy ich etycznego postępowania i podejmowania 

większej liczby decyzji opartych na zasadach, a nie tylko na przepisach. Mierzenie etycznego klimatu 

pracy w organizacji jest jednym ze sposobów poznania jej kultury etycznej. Podczas gdy większość 

pomiarów klimatu etycznego przeprowadzają badacze akademiccy, niektóre firmy stają się 

proaktywne, współpracując z konsultantami w celu pomiaru ich klimatu etycznego. Miary klimatu 

etycznego obejmują zbiorową wrażliwość etyczną (empatia i świadomość), zbiorowy charakter, 

zbiorowy osąd (koncentracja na innych i skupienie się na sobie) oraz zbiorową motywację moralną. 

Środki te mogą pomóc w ocenie zmian w kulturze etycznej firmy po opracowaniu programów 

etycznych 

Proces audytu może uwydatnić trendy, poprawić uczenie się organizacji oraz ułatwić komunikację i 

relacje robocze. Audyt może również pomóc firmom ocenić skuteczność ich programów i polityk, co 



często poprawia ich wydajność operacyjną i obniża koszty. Informacje z audytów i raportów mogą 

pozwolić firmie zapewnić osiągnięcie największego możliwego wpływu przy dostępnych zasobach. 

Proces audytu etycznego pomaga również organizacji zidentyfikować potencjalne ryzyka i 

zobowiązania oraz poprawić jej zgodność z prawem. Ponadto raport z badania może pomóc 

udokumentować zgodność firmy z wymogami prawnymi, a także wykazać postępy w obszarach, w 

których wcześniej nie spełniała, na przykład poprzez opisanie wdrażanych przez nią systemów w celu 

zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia wykroczenia. Dla organizacji jedną z 

największych korzyści z procesu audytu są lepsze relacje z interesariuszami, którzy pragną większej 

przejrzystości. Wielu interesariuszy obawia się korporacyjnych kampanii public relations. Słowne 

zapewnienia kierownictwa firmy nie są już wystarczające do zdobycia zaufania interesariuszy. Audyt 

etyczny mógłby uratować Countrywide Financial, gdyby wcześniej zidentyfikowano fałszywe pożyczki 

i manipulacje danymi finansowymi pożyczkobiorców. Gdy firmy i ich pracownicy, dostawcy i inwestorzy 

ufają sobie nawzajem, koszty monitorowania i zarządzania tymi relacjami są niższe. Firmy doświadczają 

mniej konfliktów z tymi interesariuszami, co skutkuje zwiększoną zdolnością do innowacji i współpracy. 

Ze względu na te korzyści akcjonariusze i inwestorzy z zadowoleniem przyjęli zwiększone ujawnianie 

informacji związane z odpowiedzialnością korporacyjną. Tabela 9–1 przedstawia najważniejsze 

wyzwania, przed którymi stoją prezesi. Kwestie takie jak zaufanie, zrównoważony rozwój i relacje z 

klientami należą do dziesięciu największych wyzwań. Zagadnienia te można uznać za zagrożenia 

związane z zarządzaniem i kontrolowaniem programów etycznych. Dlatego reprezentują kluczowe 

obszary ważne w audycie etycznym. Coraz większa liczba inwestorów rozważa środki niefinansowe, 

takie jak: istnienie programów etycznych, zgodność z prawem, różnorodność i niezależność zarządu 

oraz inne kwestie związane z ładem korporacyjnym, takie jak wynagrodzenie prezesów – gdy analizują 

jakość bieżących i potencjalnych inwestycji. Badania sugerują, że inwestorzy mogą być chętni aby 

zapłacić wyższe ceny za akcje firm, które uznają za odpowiedzialne, takie jak akcje „Najbardziej 

podziwianych firm świata” magazynu Fortune, w tym Samsung, Cisco, Berkshire Hathaway, Southwest 

Airlines, Marriott International, Procter & Gamble, 3 M, Deere, UPS i BMW, które generalnie uniknęły 

poważnych katastrof etycznych. Jednak nawet firmy, które doświadczyły problemów prawnych lub 

zostały zakwestionowane ich etyka, mogą wrócić. Jedną z najsłynniejszych historii zwrotu etycznego 

jest Nike. Kiedy ujawniono, że niektórzy dostawcy Nike wykorzystywali pracę dzieci w azjatyckich 

fabrykach, pojawił się publiczny protest przeciwko Nike i firma straciła wiele. W odpowiedzi firma 

przyjęła szereg narzędzi audytowych w celu zapewnienia zgodności fabryk i była pierwszą firmą, która 

odpowiedziała na prośby interesariuszy o publiczne ujawnienie nazw i lokalizacji zakontraktowanych 

fabryk. Wiele raportów Nike dotyczących jej fabryk można znaleźć na stronie internetowej Fair Labor 

Association. Wydaje się, że Nike nauczył się ważnej lekcji, jaką jest poważne traktowanie żądań 

interesariuszy. Na przykład, gdy Greenpeace sprzeciwił się dostawcom Nike i Adidasa wprowadzającym 

toksyczne odpady do dróg wodnych, Nike odpowiedział w ciągu kilku tygodni na plan zwiększenia 

przejrzystości w zakresie chemikaliów uwalnianych z zakontraktowanych fabryk, a także zobowiązanie 

się do wyeliminowania toksycznych chemikaliów z łańcucha dostaw do 2020 r. Regularne audyty 

pozwalają akcjonariuszom i inwestorom ocenić, czy firma osiąga wyznaczone cele, i czy przestrzega 

wartości, które określił jako ważne. Ponadto pozwala interesariuszom wpływać na zachowanie 

organizacji. 20 Coraz więcej grup interesariuszy poszukuje konkretnych, często wymiernych informacji 

od firm. Interesariusze ci oczekują, że firmy przyjrzą się bliżej charakterowi swojej działalności i 

publicznie ujawnią swoje postępy i problemy w rozwiązywaniu tych problemów. Niektórzy inwestorzy 

wykorzystują swoje prawa jako akcjonariuszy, aby zachęcić spółki do zmiany planów i polityk w celu 

rozwiązania określonych problemów etycznych. Na szerszą skalę administracja Obamy dążyła do 

ograniczenia wynagrodzeń kadry kierowniczej firm szukających wsparcia finansowego ze strony rządu.   

Uchwalona w 2010 r. ustawa Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 

wprowadziła nowe przepisy dotyczące odszkodowań dla kadry kierowniczej. Zgodnie z tymi nowymi 



przepisami akcjonariusze spółek publicznych mogą głosować doradczo w sprawie akceptacji 

wynagrodzenia dla kadry kierowniczej. Chociaż głosowanie akcjonariuszy nie jest wiążące, wywiera 

presję na zarządy przy ustalaniu pakietów wynagrodzeń. Ponadto kadra kierownicza musi ujawnić 

więcej informacji na temat tego, jak ich wynagrodzenie jest zgodne z wynikami finansowymi firmy. 

Etyczne zarządzanie kryzysowe i naprawa 

Istotną korzyścią płynącą z audytu etycznego jest to, że może zapobiegać kryzysom wynikającym z 

niewłaściwego postępowania etycznego lub prawnego, kryzysom, które potencjalnie mogą być 

bardziej niszczycielskie niż klęski żywiołowe lub zakłócenia technologiczne. Tak jak firmy opracowują 

plany zarządzania kryzysowego w celu reagowania na klęski żywiołowe i odbudowy po nich, powinny 

również przygotowywać się na katastrofy etyczne, które mogą skutkować znacznymi kosztami 

prawnymi i finansowymi oraz zakłócać rutynowe operacje, paraliżować pracowników, zmniejszać 

produktywność, niszczyć reputację organizacji i niszczyć interesariuszy pewność siebie. Kryzysy etyczne 

i prawne doprowadziły do upadku lub przejęcia wielu znanych firm, w tym Lehman Brothers, Merrill 

Lynch i Washington Mutual. Wiele innych firm – na przykład HealthSouth, Firestone, Waste 

Management, Rite Aid, US Foodservice, Qwest, Kmart, Mitsubishi Motors i Archer Daniels Midland – 

przetrwało kryzysy etyczne i prawne, ale zapłaciło wysoką cenę zarówno pod względem finansowym, 

jak i kompromisowym. reputację i zmniejszone zaufanie interesariuszy. W ostatnich latach firmy 

wydawały do 7 milionów dolarów miesięcznie na zewnętrznych radców prawnych, aby bronić się przed 

domniemanymi nadużyciami organizacyjnymi. . Jedno z badań wykazało, że reklama na temat 

nieetycznego zachowania korporacyjnego obniża ceny akcji przez co najmniej sześć miesięcy. Zarzuty 

przekupstwa i wewnętrzna sonda w Avon Products, Inc. tymczasowo obniżyła ceny akcji z powodu 

obaw, że skandal może zaszkodzić działalności. Członkowie organizacji angażujący się w wątpliwe lub 

niezgodne z prawem postępowanie są winni wykroczenia etycznego, a pracownicy ci mogą zagrażać 

ogólnej integralności organizacji. Zwłaszcza czołowi liderzy mogą nasilać niewłaściwe postępowanie 

etyczne do katastrofalnych rozmiarów. Niewłaściwe postępowanie Raja Rajaratnama z Galleon Group, 

Andrew Fastowa z Enronu, Dennisa Kozłowskiego z Tyco i Bernie Ebbersa z WorldCom spowodowało 

katastrofy finansowe zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i globalnym. Audyt etyczny może 

ujawnić nieuczciwych pracowników, którzy naruszają standardy i zasady etyczne firmy lub przepisy i 

regulacje. Katastrofy etyczne następują po rozpoznawalnych fazach eskalacji, od rozpoznania 

problemu etycznego i decyzji o nieetycznym działaniu po odkrycie i reakcję organizacji na czyn. 

Odpowiednie przewidywanie i interwencja w takich sytuacjach może zapobiec poważnym problemom. 

Takie planowanie awaryjne ocenia ryzyko, planuje ewentualność i zapewnia gotowe narzędzia do 

reagowania na kryzysy etyczne. Proces etycznego planowania naprawczego po katastrofie obejmuje 

ocenę wartości organizacji, opracowanie programu etycznego, przeprowadzenie audytu etycznego i 

opracowanie planów awaryjnych na wypadek potencjalnych katastrof etycznych. Sam audyt etyczny 

stanowi klucz do zapobiegania katastrofom etycznym. Powinny istnieć formalne mechanizmy 

wykrywania ryzyka w ramach oceny zgodności i skuteczności programów etycznych. Największym 

strachem większości liderów korporacji jest wykrycie niewłaściwego postępowania lub nielegalnej 

działalności, które mogą być zgłaszane przez środki masowego przekazu, wykorzystywane przez 

konkurencję lub ścigane przez rząd. Jednak ten proces jest niezwykle ważny dla długoterminowego 

dobrobytu organizacji. Chociaż nie zawsze można określić ryzyko, takie jak trzęsienia ziemi, pożary, 

huragany i inne klęski żywiołowe, firmy mogą planować tego typu katastrofy. Niestety, ryzyko etyczne 

jest często traktowane jak najniższy priorytet. Warto jednak zauważyć, że wiele powszechnych 

zagrożeń, takich jak reputacja, jakość produktu, spory sądowe i inne, ma element etyczny. 

Rzeczywiście, ryzyko etyczne może być tak samo szkodliwe, jak ryzyko klęski żywiołowej, ponieważ 

firma, która zyskuje reputację nieetycznej, prawdopodobnie straci inwestorów, klientów i 



pracowników. Firma może zająć wiele lat, aby dojść do siebie po katastrofie związanej z niewłaściwym 

postępowaniem.  

Ernst & Young przeprowadził dochodzenie w sprawie niektórych sposobów zarządzania ryzykiem przez 

dyrektorów ds. ryzyka globalnych firm i wykorzystał swoje spostrzeżenia do opracowania listy zaleceń 

dotyczących zarządzania ryzykiem biznesowym. . 

Na przykład, zarządzający aktywami rozpoczęli tworzenie, jak to określa Ernst & Young, Biura 

Zarządzania Ryzykiem Projektu Reformy Regulacji, z zamiarem monitorowania i identyfikowania 

potencjału nowych regulacji o szerokim zasięgu globalnym, takich jak przepisy Ustawy Dodda-Franka 

lub brytyjska ustawa o przekupstwie. Dzięki zrozumieniu nowego i potencjalnego ustawodawstwa w 

różnych częściach świata, firmy mogą określić, jak najlepiej spełnić te przepisy i zminimalizować ryzyko 

naruszenia prawa określonego kraju. 

Mierzenie niefinansowych wyników etycznych 

Chociaż wiele regulacji dotyczących etyki korporacyjnej i zgodności koncentruje się na miarach 

finansowych, aby naprawdę zachować uczciwość, organizacja musi również skoncentrować się na 

niefinansowych obszarach działania. Słowo „uczciwość” w tym kontekście oznacza zrównoważoną 

organizację, która nie tylko podejmuje etyczne decyzje finansowe, ale także jest etyczna w bardziej 

subiektywnych aspektach kultury korporacyjnej. Ustawa Sarbanesa-Oxleya skupiała się na wątpliwej 

rachunkowości i miarach niszczących wartość dla akcjonariuszy, ale opracowano inne modele, takie jak 

Six Sigma, Balanced Scorecard i Triple Bottom Line-, aby uchwycić strukturalne i behawioralne wyniki 

etyczne organizacji. Six Sigma to metodologia zaprojektowana do zarządzania zmianami procesu, które 

powodują defekty, definiowanymi jako niedopuszczalne odchylenia od średniej lub celu, oraz do 

systematycznej pracy nad zarządzaniem zmiennością w celu wyeliminowania tych defektów. Celem Six 

Sigma jest zapewnienie światowej klasy wydajności, niezawodności i, wartość dla klienta końcowego. 

Zrównoważona Karta Wyników to system zarządzania, który koncentruje się na wszystkich 

elementach, które przyczyniają się do wydajności i sukcesu organizacji, w tym: procesy finansowe, 

dotyczące klientów, rynkowe i wewnętrzne. Celem jest rozwinięcie szerszego spojrzenia na czynniki 

wydajności oraz wspieranie kultury uczenia się i rozwoju, która poprawia całą komunikację 

organizacyjną. Potrójna linia podstawowa zapewnia perspektywę, która uwzględnia społeczne, 

środowiskowe i finansowe skutki decyzji podejmowanych w organizacji. Podejmując większe 

zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną, zrównoważony rozwój lub etykę, firmy rozważają 

wdrożenie raportowania potrójnego dna jako sposobu na potwierdzenie, że ich inwestycje i inicjatywy 

wspierają wartości ich organizacji i ogólny sukces. Celem różnorodnych mierników wydajności i 

realizacji celów jest określenie jakości i skuteczności inicjatyw środowiskowych, społecznych i 

etycznych. Wielu wierzy, że nieodłączny zysk osiągają firmy o silnej kulturze etycznej i zobowiązaniach 

środowiskowych, opłacane zaangażowaniem klientów oraz unikaniem negatywnego rozgłosu i 

kosztów związanych z niewłaściwym postępowaniem. Global Reporting Initiative (GRI) stała się 

ważnymi ramami, które firmy przyjęły do raportowania swoich postępów społecznych i 

zrównoważonego rozwoju. GRI rozwija raportowanie zrównoważonego rozwoju, które obejmuje trzy 

podstawowe czynniki: wskaźniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Podstawowym celem GRI 

jest „włączanie do głównego nurtu ujawniania informacji o wydajności środowiskowej, społecznej i 

zarządczej”. Firmy mogą korzystać z GRI, aby opracować bardziej ustandaryzowaną metodę 

raportowania wyników niefinansowych w sposób zrozumiały dla użytkowników raportów. Firmy 

czerpią korzyści, ponieważ GRI zapewnia narzędzia do poprawy wdrażania zasady potrójnej dolnej linii, 

a także pomaga w ujawnianiu ich postępów w tym obszarze. Narzędzia te dają im możliwość 

porównania swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju z działaniami innych firm oraz szansę 

na poprawę ich reputacji w oczach interesariuszy. Użytkownicy odnoszą korzyści, ponieważ to 



ujednolicone raportowanie na temat zrównoważonego rozwoju daje im punkt porównania z 

inicjatywami zrównoważonego rozwoju innych firm. GRI stale aktualizuje swoje ramy, aby zapewnić, 

że pozostają aktualne i zachęca wielu interesariuszy z globalnego biznesu, społeczeństwa 

obywatelskiego, pracy i środowisk akademickich do uczestniczenia w procesie 

AccountAbility to międzynarodowa organizacja członkowska, której celem jest poprawa wyników 

organizacji oraz rozwijanie kompetencji jednostek w zakresie odpowiedzialności społecznej i etycznej 

oraz zrównoważonego rozwoju .Standardy procesu AA 1000 łączą definicję i zakorzenienie wartości 

organizacji z opracowywaniem celów wydajności oraz oceną i komunikowaniem wyników organizacji. 

Poprzez ten proces, skoncentrowany wokół zaangażowania organizacji w interesariuszy, AA 1000 wiąże 

kwestie społeczne i etyczne ze strategicznym zarządzaniem i działaniami organizacji. AA 1000 

rozpoznaje te różne tradycje. Łączy terminy społeczne i etyczne w odniesieniu do systemów i 

indywidualnych zachowań w organizacji, a także do bezpośredniego i pośredniego wpływu działań 

organizacji na interesariuszy. Kwestie społeczne i etyczne (związane z systemami, zachowaniami i 

wpływami) są definiowane przez wartości i cele organizacji, kształtowane przez wpływ interesów i 

oczekiwań jej interesariuszy oraz normy i oczekiwania społeczne. Ocena oznacza pomiar reaktywności 

organizacji lub zakresu, w jakim organizacja podejmuje działania na podstawie zaangażowania 

interesariuszy. Następnie następuje zapewnienie, w tym mechanizmy kontrolne, a następnie 

raportowanie w celu udokumentowania procesu. Utrwalanie wartości organizacji w celu zapewnienia 

wydajności jest procesem ciągłym. Grupa Open Compliance Ethics Group (OCEG) 

(http://www.oceg.org) współpracowała z ponad 100 firmami, aby stworzyć uniwersalne ramy 

zarządzania zgodnością i etyką. OCEG koncentruje się na zgodności niefinansowej i bardziej 

jakościowych elementach kontroli wewnętrznej. Ramy OCEG zajmują się złożonymi kwestiami 

zgodności i rozwiązaniami dotyczącymi rozwoju etyki organizacyjnej. Ustanawiając wytyczne, a nie 

standardy, OCEG zapewnia narzędzie, z którego każda firma może korzystać według własnego uznania, 

biorąc pod uwagę jej wielkość, zakres, strukturę, branżę i inne czynniki, które tworzą 

zindywidualizowane potrzeby. Wytyczne OCEG i analizy porównawcze mogą być cenne dla firmy 

przeprowadzającej audyt etyczny. Najważniejsza jest możliwość porównania działań organizacji z 

działaniami innych organizacji. W tym celu OCEG stworzyło narzędzia i procedury certyfikacji, aby 

pomóc firmom, takim jak Burgundy Book, które pomagają w ocenie „projektu i działania administracji, 

zarządzania ryzykiem i procesów zgodności”. Ponadto organizacja przyznaje certyfikaty firmom i 

osobom, które wykażą interesariuszom, że działają zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie 

zarządzania, zarządzania ryzykiem i zgodności 

Ryzyka i wymagania w audycie etycznym 

Chociaż audyty etyczne przynoszą wiele korzyści poszczególnym firmom i ich interesariuszom, mogą 

stwarzać ryzyko. Na przykład firma może odkryć poważny problem etyczny, którego wolałaby nie 

ujawniać, dopóki nie naprawi sytuacji. Może się okazać, że jedna lub więcej krytyki jej interesariuszy 

nie może być łatwo rozwiązana. Czasami proces przeprowadzania audytu etycznego może raczej 

sprzyjać niezadowoleniu interesariuszy niż je tłumić. Ponadto proces audytu nakłada obciążenia 

(zwłaszcza w zakresie prowadzenia ewidencji) i koszty dla firm, które go przeprowadzają. Audyt, 

chociaż jest ostrożnym środkiem, nie daje żadnej pewności, że można uniknąć ryzyka i wyzwań 

etycznych. Kolejnym wyzwaniem jest ocena ryzyka i określenie standardów porównawczych. Jak firma 

może wystarczająco analizować i zarządzać ryzykiem? Jakie cele do poprawy powinna rozwijać? Zaczęły 

pojawiać się pewne inicjatywy w zakresie analizy porównawczej oceny ryzyka i najlepszych praktyk, ale 

proces ten jest na wczesnym etapie. Wiele firm podejrzanych o niewłaściwe postępowanie reaguje na 

publiczną kontrolę swoich praktyk, przeprowadzając audyt etyczny, aby pokazać swoje obawy i 

odpowiednio zareagować na słabości swoich programów. W wyniku wątpliwego postępowania lub 



naruszeń prawa firmy takie jak JP Morgan, Fannie Mae, Freddie Mac i Merrill Lynch powinny 

przeprowadzać audyty, aby wykazać swoje widoczne zaangażowanie w poprawę podejmowania 

decyzji i postępowania biznesowego. Badania sugerują, że tworzenie procedur audytu w zakresie etyki 

i społecznej odpowiedzialności biznesu może być trudne ze względu na brak standaryzacji i 

powszechnie akceptowanych środków. Chociaż etyka i odpowiedzialność społeczna są różnie 

definiowane i postrzegane przez różnych interesariuszy, rdzeń minimalnych standardów etycznych 

działań ewoluuje. Standardy te stanowią fundamentalny krok w opracowywaniu minimalnych 

wymagań etycznych, które są konkretne, mierzalne, osiągalne i znaczące dla wpływu firmy na 

wszystkich interesariuszy. Normy pomagają firmom wyznaczać mierzalne i osiągalne cele do poprawy 

i stanowią obiektywną podstawę do raportowania wysiłków firmy do wszystkich bezpośrednich 

interesariuszy. . Nadal mogą pojawiać się spory w kluczowych kwestiach, ale ogólnie rzecz biorąc, 

standardy te powinny umożliwiać firmom postęp w realizacji ich celów. Siedem kroków FSGO do 

skutecznego przestrzegania zasad etycznych, omówionych w rozdziałach 3 i 8, a także ustawa 

Sarbanes-Oxley i ustawa Dodda-Franka, dostarczają organizacjom standardów, które mogą 

wykorzystać w kontroli etyki. 

PROCES AUDYTU 

Podczas przeprowadzania audytu uwzględnia się wiele kwestii, takich jak głębokość i szerokość audytu, 

stosowanie standardów wykonania, częstotliwość audytów, sposób raportowania wyników 

interesariuszom oraz działania, które należy podjąć w odpowiedzi na wyniki audytu . Dlatego też 

podejście korporacji do audytów etycznych jest tak zróżnicowane, jak ich podejście do programów 

etycznych i ich reakcje na poprawę społecznej odpowiedzialności. Audyt etyczny powinien być unikalny 

dla każdej firmy, odzwierciedlając jej wielkość, branżę, firmę i kulturę oraz zidentyfikowane ryzyka i 

otoczenie regulacyjne, w którym działa. Tym samym audyt etyczny dla banku będzie się różnił od 

audytu dla producenta samochodów czy przetwórcy żywności. Każda firma ma inne obawy regulacyjne 

i unikalne ryzyko wynikające z charakteru jej działalności. Z tego powodu Tabela 9–4 przedstawia ramy, 

które są nieco ogólne i które większość firm może rozszerzyć, przeprowadzając własne audyty etyczne. 

Kroki w ramach tych ram można zastosować do szerszych audytów społecznych, które obejmują 

określone kwestie etyczne, a także inne kwestie ekonomiczne, prawne i filantropijne, które są 

interesujące dla różnych interesariuszy. Podobnie jak w przypadku każdej nowej inicjatywy, firmy mogą 

rozpocząć swoje wysiłki od mniejszych, mniej formalnych audytów i przejść do bardziej 

kompleksowych audytów społecznych. Na przykład firma może zdecydować się na skoncentrowanie 

się na głównych interesariuszach w pierwszym roku badania, a następnie rozszerzyć się na grupy 

drugorzędne w kolejnych badaniach. . Ramy obejmują szeroki zakres obowiązków biznesowych i 

relacji. Audyt obejmuje zindywidualizowany proces i wyniki dla konkretnej firmy, ponieważ wymaga 

dokładnego rozważenia wyjątkowych problemów, z którymi boryka się dana organizacja. Na przykład 

proces audytu w Coca-Coli musi uwzględniać kilka konkretnych czynników. Aby zapewnić skuteczny 

audyt wewnętrzny, rada dyrektorów Coca-Coli powołuje komitet audytu, którego obowiązki obejmują 

przegląd sprawozdań finansowych firmy, a także ocenę zarządzania ryzykiem, kontrolę wewnętrzną i 

ujawniania informacji, procedury reklamacyjne oraz programy zgodności (w tym Kodeks Postępowania 

w Biznesie Spółki). Cel komitetu jest następujący: Komitet będzie reprezentował i wspierał Radę w 

wypełnianiu obowiązków nadzorczych wobec akcjonariuszy i innych osób w odniesieniu do 

integralności sprawozdań finansowych Spółki i procesu sprawozdawczości finansowej, systemów 

wewnętrznej rachunkowości i kontroli finansowej , funkcji audytu wewnętrznego, corocznego 

niezależnego badania sprawozdań finansowych Spółki, zgodności Spółki z wymogami prawnymi i 

regulacyjnymi oraz jej programów etycznych ustanowionych przez kierownictwo i Zarząd, w tym 

Kodeks etyki biznesowej Spółki. Komitet sprawuje również nadzór nad kwalifikacjami i niezależnością 

niezależnych audytorów. Komitet oceni wykonywanie funkcji audytu wewnętrznego Spółki 



(odpowiedzialności, budżet i personel) oraz niezależnych audytorów Spółki, w tym przegląd i ocenę 

partnera odpowiedzialnego za zlecenie i partnera koordynującego. Czyniąc to, obowiązkiem Komitetu 

jest niezależne działanie przy zachowaniu swobodnej i otwartej komunikacji pomiędzy Komitetem, 

niezależnymi audytorami, audytorami wewnętrznymi i kierownictwem Spółki. Komitet jest również 

odpowiedzialny za sporządzenie rocznego raportu do umieszczenia w oświadczeniu dla akcjonariuszy 

Spółki. Rysunek 9–3 przedstawia fikcyjny przykład tego, jak struktura społecznej odpowiedzialności 

biznesu może być zorganizowana w dobrze znanej firmie. Zwróć uwagę, że poprawki z 2010 r. do 

federalnych wytycznych dotyczących wyroków dla organizacji zalecają, aby główni specjaliści ds. etyki 

i zgodności podlegali bezpośrednio zarządowi. Chociaż w niniejszym rozdziale przedstawiono strukturę 

i zalecenia dotyczące zarówno ogólnych audytów społecznych, jak i audytów etycznych, nie istnieje 

ogólne podejście, które zadowoliłoby sytuację każdej firmy. Niemniej jednak korzyści i ograniczenia, 

jakie firmy czerpią z audytu, są stosunkowo spójne. 

Bezpieczne zaangażowanie menedżerów najwyższego szczebla i zarządu 

Pierwszym krokiem w przeprowadzaniu jakiegokolwiek audytu jest zapewnienie zaangażowania 

najwyższego kierownictwa firmy oraz, jeśli jest to spółka publiczna, jej zarządu. Rzeczywiście, nacisk na 

audyt etyczny może pochodzić bezpośrednio od samej rady w odpowiedzi na konkretne obawy 

interesariuszy lub reformy ładu korporacyjnego związane z ustawą Sarbanes-Oxley, która sugeruje, że 

rady dyrektorów zapewniają nadzór nad wszystkimi czynnościami audytowymi. Ponadto decyzje 

sądowe związane z FSGO nakładają na członków zarządu odpowiedzialność za programy zgodności 

etycznej i prawnej nadzorowanych przez nich firm. Przepisy i regulacje związane z ustawą Sarbanes-

Oxley wymagają, aby w zarządach zasiadali członkowie, którzy posiadają wiedzę i kwalifikacje do 

nadzorowania rachunkowości i innych rodzajów audytów, aby zapewnić, że raporty te są dokładne i 

zawierają wszystkie istotne informacje. Chociaż komitet audytu finansowego rady będzie badał 

standardy etyczne w całej organizacji w odniesieniu do spraw finansowych, zajmuje się również 

wdrażaniem kodeksów etyki dla najwyższych urzędników finansowych. Wiele z tych kwestii dotyczy 

kwestii ładu korporacyjnego, takich jak wynagrodzenia, opcje na akcje i konflikty interesów. Audyt 

etyczny może wykazać, że firma podjęła kroki w celu zapobieżenia nadużyciom i jest przydatna w 

przypadkach, gdy procesy cywilne obwiniają firmę i jej dyrektorów za działania nieuczciwego 

pracownika. Presja na przeprowadzenie audytu może również pochodzić od najwyższej kadry 

kierowniczej, która szuka sposobów na śledzenie i poprawę etycznych wyników, a być może na 

zapewnienie swojej firmie przewagi nad konkurentami, którzy mają pytania dotyczące ich etycznego 

postępowania. Ponadto, zgodnie z ustawą Sarbanes-Oxley, dyrektorzy generalni i dyrektorzy finansowi 

mogą być ścigani karnie, jeśli świadomie poświadczą wprowadzające w błąd sprawozdania finansowe. 

Mogą poprosić o audyt etyczny jako narzędzie zwiększające zaufanie do procesów sprawozdawczych 

ich firmy. Niektóre firmy utworzyły biuro etyki wysokiego szczebla w połączeniu z programem 

etycznym, a specjalista ds. etyki może prowadzić kampanię na rzecz audytu jako miernika skuteczności 

programu firmy. Niezależnie od bodźców audytu, jego sukces zależy od pełnego wsparcia najwyższego 

kierownictwa, w szczególności prezesa i rady dyrektorów. Bez tego wsparcia audyt nie poprawi 

programu etycznego ani kultury korporacyjnej. 

Ustanowienie komitetu do nadzorowania audytu etycznego 

Następnym krokiem w ramach jest powołanie komitetu lub zespołu do nadzorowania procesu audytu. 

Najlepiej byłoby, gdyby komitet ds. audytu finansowego zarządu nadzorował kontrolę, ale w większości 

firm tak się nie dzieje. W większości firm menedżerowie lub specjaliści ds. etyki nie zawsze zgłaszają 

się do zarządu podczas przeprowadzania audytów społecznych i etycznych. W każdym przypadku 

zespół ten powinien składać się z pracowników posiadających wiedzę na temat charakteru i roli 

audytów etycznych, a osoby te powinny pochodzić z różnych działów w firmie. employees . Zespół 



może rekrutować osoby wewnętrznie lub zatrudniać zewnętrznych konsultantów do koordynowania 

audytu i raportowania wyników bezpośrednio do zarządu. Ethics Resource Center, organizacja non-

profit zaangażowana we wspieranie etycznego postępowania w sektorze publicznym i prywatnym, 

pomaga firmom w ocenie i audytach. Podobnie jak w przypadku audytu finansowego, audytor 

zewnętrzny nie powinien mieć konfliktu interesów z menedżerami najwyższego szczebla lub członkami 

zarządu. W oparciu o najlepsze praktyki ładu korporacyjnego audyty powinny być monitorowane przez 

niezależną komisję rady dyrektorów, zgodnie z zaleceniami ustawy Sarbanes–Oxley. 

Zdefiniuj zakres procesu audytu 

Komitet ds. audytu etycznego powinien ustalić zakres audytu i monitorować jego postęp, aby zapewnić 

jego realizację. Zakres audytu zależy od rodzaju biznesu, ryzyka, z jakim się boryka, oraz możliwości 

zarządzania etyką. Ten krok obejmuje zdefiniowanie kluczowe tematy lub obszary ryzyka istotne dla 

audytu (na przykład zrównoważony rozwój, dyskryminacja, odpowiedzialność za produkt, prawa 

pracownicze, prywatność, oszustwa, sprawozdawczość finansowa i/lub zgodność z prawem), a także 

podstawy, na których te obszary są oceniane. Oceny mogą opierać się na bezpośrednich konsultacjach, 

obserwacji, ankietach lub grupach fokusowych. 

Przejrzyj misję organizacyjną, wartości, cele i polityki oraz zdefiniuj priorytety etyczne 

Ponieważ audyty etyczne zazwyczaj obejmują porównanie wyników etycznych organizacji z jej celami, 

wartościami i politykami, proces audytu powinien obejmować przegląd deklaracji misji i celów 

strategicznych. Ogólna misja firmy może obejmować cele etyczne, ale mogą one być ulokowane w 

osobnych dokumentach, także tych, które koncentrują się na odpowiedzialności społecznej. Na 

przykład oświadczenie firmy w zakresie etyki lub oświadczenie o wartościach może oferować 

wskazówki dotyczące zarządzania transakcjami i relacjami międzyludzkimi, które wspierają reputację 

firmy, a tym samym wzmacniają zaufanie zewnętrznych interesariuszy firmy. Franklin Energy określa 

pięć podstawowych wartości, które wykorzystuje w zarządzaniu swoją działalnością, które przyczyniają 

się do jej sukcesu: pomysłowość, orientacja na wyniki, oszczędność, uczciwość i ochrona środowiska 

zarządzania. Przegląd ten powinien obejmować zbadanie wszystkich dokumentów formalnych, które 

wyraźnie zobowiązują się do odpowiedzialności etycznej, prawnej lub społecznej, a także dokumentów 

mniej formalnych. Nieformalne dokumenty obejmują materiały marketingowe, zasady miejsca pracy, 

zasady etyki i standardy dla dostawców lub sprzedawców. Przegląd ten może ujawnić potrzebę 

stworzenia dodatkowych oświadczeń w celu uzupełnienia zidentyfikowanych luk lub stworzenia nowej 

kompleksowej deklaracji misji lub polityki etycznej, która uwzględnia wszelkie uchybienia. Ważne jest, 

aby zbadać wszystkie zasady i praktyki firmy w odniesieniu do konkretnych obszarów objętych 

badaniem. W audycie, który analizuje kwestie dyskryminacji, ten etap przeglądu uwzględniałby cele i 

zadania firmy, a także jej polityki związane z dyskryminacją. Uwzględnia dostępne środki komunikacji 

zasad firmy i ocenia ich skuteczność. Taka ocena powinna dotyczyć tego, czy i w jaki sposób 

menedżerowie są nagradzani za osiąganie swoich celów, a pracownicy systemów muszą dawać i 

otrzymywać informacje zwrotne. Skuteczny audyt etyczny dokonuje przeglądu wszystkich tych 

systemów i ocenia ich mocne i słabe strony. Równolegle z tym etapem procesu badania firma powinna 

określić swoje priorytety etyczne. Ustalenie tych priorytetów jest działaniem równoważącym, 

ponieważ identyfikacja potrzeb i ocena priorytetów każdego interesariusza może być trudna. Ponieważ 

nie ma wymogów prawnych dotyczących priorytetów etycznych, do procesów planowania 

strategicznego kierownictwa należy określenie ryzyka, wyznaczenie odpowiednich standardów i 

nakreślenie procesów komunikacji z interesariuszami. Ważne jest, aby sformułować etyczne priorytety 

i wartości firmy jako zestaw parametrów lub wskaźników wydajności, które można obiektywnie i 

ilościowo ocenić. Ponieważ audyt etyczny jest ustrukturyzowanym raportem z ocenami ilościowymi i 

opisowymi, działania powinny być mierzalne za pomocą wskaźników ilościowych. Czasami jednak nie 



da się wyjść poza opis. W pewnym momencie firma musi wykazać zorientowaną na działanie reakcję 

na kwestie etyczne o najwyższym priorytecie. 

Firma energetyczno-gazowa National Grid ma długą historię minimalizowania szkód w środowisku. 

Firma przyjęła międzynarodowy standard systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz 

wytyczne wymagające zewnętrznego audytu przez certyfikowanego audytora. Ponadto National Grid 

posiada na swojej stronie internetowej globalny raport podsumowujący odpowiedzialność 

korporacyjną. 

Zbieraj i analizuj istotne informacje 

Kolejnym krokiem w ramach badania etycznego jest określenie narzędzi lub metod pomiaru postępów 

firmy w celu poprawy etycznych decyzji i postępowania pracowników. Firma powinna zebrać 

odpowiednie informacje dla każdego obszaru tematycznego. Na przykład, aby zrozumieć kwestie 

pracownicze, komisja rewizyjna powinna współpracować z działem zasobów ludzkich firmy w celu 

zebrania informacji z ankiet pracowniczych oraz innych statystyk i informacji zwrotnych. Dokładny 

audyt etyczny obejmuje wszystkie istotne raporty, w tym dokumenty zewnętrzne wysyłane do agencji 

rządowych i innych. Pomiar strategii zrównoważonego rozwoju firmy często zależy od własnych 

raportów firmy i danych wtórnych. Zebrane informacje powinny pomóc w określeniu podstawowych 

poziomów zgodności oraz wewnętrznych i zewnętrznych oczekiwań firmy. Ten krok określa również, 

gdzie firma spełniła lub nie wypełniła swoich zobowiązań, w tym tych podyktowanych jej misją i innymi 

dokumentami dotyczącymi polityki. Dokumenty przeglądane w tym procesie różnią się w zależności od 

firmy w zależności od wielkości, rodzaju branży i zakresu audytu. W Green Mountain Coffee komisja 

audytu rady dyrektorów jest odpowiedzialna za nadzór nad procedurami raportowania i audytami. 

Kodeks etyczny Green Mountain, , ustanawia ramy dla zasad, które są podstawą audytu etycznego. 

Niektóre techniki zbierania dowodów mogą obejmować badanie zarówno wewnętrznych, jak i 

dokumenty zewnętrzne, obserwowanie procesu zbierania danych oraz potwierdzanie informacji w 

księgach rachunkowych organizacji. Audytorzy mogą również zastosować analizę wskaźnikową 

odpowiednich wskaźników w celu zidentyfikowania wszelkich niespójności lub nieoczekiwanych 

wzorców. Obiektywna wycena jest kluczową kwestią do rozważenia przez biegłego rewidenta ds. etyki. 

Zaangażowanie interesariuszy jest kolejnym elementem udanego wdrożenia audytu etycznego, 

ponieważ dostarcza on istotnych informacji. W jednym z badań analizujących kanały zgłaszania 

zapytano pracowników, do kogo „czuliby się komfortowo” zgłaszając nadużycia, gdyby podejrzewali 

lub dowiedzieli się o nim. Przełożeni i lokalni menedżerowie otrzymali najbardziej przychylne 

odpowiedzi, co sugeruje, że organizacje muszą zadbać o to, by menedżerowie z pierwszej linii byli 

przygotowani do odpowiedniego reagowania na zarzuty. Wśród najmniej prawdopodobnych kanałów, 

za pomocą których pracownicy czuliby się swobodnie, zgłaszając zarzuty, wymieniano pracowników, 

których głównym zadaniem było podejmowanie działań w odpowiedzi na domniemane wykroczenia 

(dział prawny, audyt wewnętrzny, zarząd lub komitet audytu). Kultura etyczna firmy określa również, 

czy osoby zgłaszające niewłaściwe postępowanie doświadczają działań odwetowych – i może określić, 

jak często pracownicy zgłaszają niewłaściwe postępowanie. Rysunek 9–4 pokazuje, że niewłaściwe 

postępowanie występuje częściej w słabych kulturach etycznych. Istotne jest, aby kierownictwo 

stworzyło silną kulturę etyczną, aby pracownicy byli zachęcani do zgłaszania zaobserwowanych 

wykroczeń. Ponieważ włączenie informacji zwrotnych od interesariuszy do procesu audytu etycznego 

jest tak ważne, interesariusze ci muszą zostać zdefiniowani i przesłuchani na etapie zbierania danych. 

W przypadku większości firm interesariuszami są pracownicy, klienci, inwestorzy, dostawcy, grupy 

społeczne, organy regulacyjne, organizacje pozarządowe i media. Zarówno audyty społeczne, jak i 

etyczne zazwyczaj przeprowadzają wywiady i przeprowadzają grupy fokusowe z tymi interesariuszami, 

aby uzyskać zrozumienie ich postrzegania firmy. Szpital Chris Hani Baragwanath (CHBH) w 



Johannesburgu w RPA przeprowadziła audyt, który obejmował grupy fokusowe z kierownictwem 

szpitala, lekarzami, pielęgniarkami, pokrewnymi pracownikami służby zdrowia, personelem 

pomocniczym i pacjentami. Korzystając z trendów odkrytych w tych grupach fokusowych, CHBH 

opracował kwestionariusz ankiety etycznej, który udostępnił większej grupie indywidualnych 

interesariuszy. Im więcej audytorów zainteresowanych stron uwzględni na tym etapie pomiaru, tym 

więcej czasu i zasobów pochłania audyt. Jednak większa próba interesariuszy daje użyteczną 

różnorodność opinii na temat firmy. Międzynarodowe korporacje muszą zdecydować, czy w audycie 

uwzględnić tylko główne biuro, czy wszystkie obiekty na całym świecie. 

Ponieważ pracownicy wykonują operacje biznesowe, zrozumienie problemów pracowniczych ma 

kluczowe znaczenie dla udanego audytu. Przydatnymi wskaźnikami są rotacja personelu i satysfakcja 

pracowników. Wysoka rotacja może wskazywać na złe warunki pracy, nieetyczną kulturę pracy, 

nieodpowiednie wynagrodzenie lub ogólne niezadowolenie pracowników. Firmy mogą analizować te 

czynniki, aby określić kluczowe obszary wymagające poprawy. Kwestionariusze, które badają 

postrzeganie przez pracowników etyki ich firmy, służą jako punkty odniesienia w bieżącej ocenie 

wyników etycznych. Następnie, jeśli nieetyczne zachowania nasilają się, kierownictwo lepiej zrozumie, 

jakie rodzaje nieetycznych praktyk mogą mieć miejsce i dlaczego. W ankiecie etycznej CHBH zapytano 

pracowników o kulturę i wartości korporacyjne, ich miejsce pracy, kwestie kadrowe, niewłaściwe 

postępowanie, standardy opieki nad pacjentem oraz problemy i źródła stresu. Większość organizacji 

uznaje, że pracownicy zachowują się w sposób, który prowadzi do uznania i nagradzania oraz unika 

zachowań skutkujących karą. Dlatego firmy mogą projektować i wdrażać polityki i procedury dotyczące 

zasobów ludzkich w zakresie rekrutacji, zatrudniania, awansowania, wynagradzania i nagradzania 

pracowników, które zachęcają do etycznego zachowania. Klienci to kolejna podstawowa grupa 

interesariuszy, ponieważ ich patronat i lojalność decyduje o sukcesie finansowym firmy. Przekazywanie 

znaczących informacji zwrotnych ma kluczowe znaczenie dla tworzenia i utrzymywania satysfakcji 

klienta. Dzięki ankietom i inicjowanym przez klientów systemom komunikacji, takim jak karty 

odpowiedzi, sieci społecznościowe online, poczta e-mail i bezpłatne numery, organizacje mogą 

monitorować problemy klientów i reagować na nie oraz ich postrzegane wyniki społeczne. Procter & 

Gamble korzysta z internetowych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, aby określić, jakie 

problemy społeczne pasjonują się konsumentami, a także aby uzyskać wgląd w potrzeby i reakcje 

konsumentów na produkty. Coraz więcej inwestorów stara się włączyć do swoich portfeli 

inwestycyjnych akcje spółek przeprowadzających audyty etyczne i społeczne. Inwestorzy są bardziej 

świadomi korzyści finansowych, jakie niosą ze sobą społecznie odpowiedzialne systemy zarządzania, a 

także negatywnych konsekwencji braku odpowiedzialności. Prezydent Obama pochwalił dyrektora 

generalnego City National Bancshares, Leonarda Abessa, za przyznanie pracownikom premii w 

wysokości 60 milionów dolarów. Z drugiej strony, były dyrektor generalny hostessy, Gregory Rayburn, 

był krytykowany przez wielu interesariuszy za pobranie jego pełnej pensji, gdy inni pracownicy zostali 

zmuszeni do obniżenia wynagrodzeń o 8 procent, podczas gdy firma przygotowywała się do 

bankructwa. Rayburn stwierdził, że jego rola nigdy nie miała być stała i nie był na liście płac Hostess. 

Zrezygnował jednak z premii. Nawet ślad niewłaściwego postępowania może wpłynąć na relacje firmy 

z inwestorami. Wielu inwestorów po prostu nie chce inwestować w firmy stosujące niekorzystne 

praktyki biznesowe, takie jak korzystanie z sweatshopów czy praca dzieci. Dlatego tak ważne jest, aby 

firmy rozumiały problemy tej ważnej grupy interesariuszy i ich oczekiwania, zarówno finansowo, jak i 

społecznie. 

Organizacje mogą uzyskać informacje zwrotne od interesariuszy poprzez standaryzowane ankiety, 

wywiady i grupy fokusowe. Firmy mogą zachęcać do wymiany interesariuszy, zapraszając określone 

grupy do dyskusji. Takie spotkania mogą obejmować zwiedzanie biura lub obiektu lub wycieczkę 

terenową przedstawicieli firmy do miejsc w społeczności. Niezależnie od tego, w jaki sposób firmy 



zbierają informacje o poglądach interesariuszy, głównym celem jest generowanie opinii na temat tego, 

jak firma jest postrzegana i czy spełnia oczekiwania interesariuszy. Po zebraniu tych informacji firma 

powinna porównać wewnętrzne spostrzeżenia z tymi zidentyfikowanymi w ocenie interesariuszy i 

podsumować swoje ustalenia. Na tym etapie komitet audytu powinien wyciągnąć pewne wnioski na 

temat informacji uzyskanych na poprzednich etapach. Wnioski te mogą obejmować opisowe oceny 

ustaleń, takie jak koszty i korzyści programu etycznego firmy, mocne i słabe strony zasad i praktyk 

firmy, charakter informacji zwrotnych od interesariuszy oraz kwestie, które należy uwzględnić w 

przyszłych audytach. W niektórych przypadkach właściwe może być sprawdzenie, czy wyniki 

odpowiadają wcześniej określonym standardom, zarówno pod względem ilościowym, jak i 

jakościowym. Analiza danych powinna obejmować badanie innych organizacji w branży i ich wyników 

w wyznaczonych obszarach tematycznych. Komitet audytu może zbadać sukcesy innej firmy uznanej 

za najlepszą w danym obszarze i porównać wyniki tej firmy z własnymi. Niektóre typowe wzorce 

dostępne z audytów etyki korporacyjnej to zadowolenie pracowników lub klientów, postrzeganie grup 

społecznych i wpływ filantropii firmy. Na przykład stowarzyszenie Ethics and Compliance Officer 

Association (ECOA) prowadzi badania dotyczące kwestii prawnych i etycznych w miejscu pracy. 

Badania te umożliwiają członkom ECOA porównanie ich odpowiedzi z wynikami zbiorczymi uzyskanymi 

w ramach badania. Takie porównania mogą pomóc komitetowi audytu w identyfikacji najlepszych 

praktyk w danej branży lub w ustaleniu punktu odniesienia dla minimalnych wymogów etycznych. 

Pojawia się szeroka gama standardów, które mają zastosowanie do odpowiedzialności etycznej. Celem 

tych standardów jest stworzenie narzędzia do analizy porównawczej i ram do naśladowania przez 

firmy. 

Sprawdź wyniki 

Następnym krokiem jest posiadanie niezależnej strony, takiej jak konsultant ds. audytu 

społecznego/etycznego, firma finansowo-księgowa oferująca usługi audytu społecznego (np. KPMG) 

lub organizacja non-profit z doświadczeniem w zakresie audytu (np. New Economics Foundation). ) – 

zweryfikuj wyniki analizy danych. Business for Social Responsibility, organizacja non-profit wspierająca 

inicjatywy i raportowanie z zakresu odpowiedzialności społecznej, zdefiniowała weryfikację jako 

niezależną ocenę jakości, trafności i kompletności raportu społecznego firmy. Niezależna weryfikacja 

daje firmie, jej interesariuszom i opinii publicznej miarę pewności, że firma uczciwie i uczciwie zgłosiła 

swoje wyniki w zakresie etyki, a także zapewnia ocenę systemów raportowania społecznego i 

środowiskowego firmy. Weryfikacja zapewnia również wiarygodność i obiektywność raportu z audytu. 

Jednak badanie przeprowadzone przez jedną z firm księgowych z Wielkiej Czwórki wykazało, że tylko 

kilka raportów społecznych zawierało jakąkolwiek formę zewnętrznej weryfikacji. Ten brak 

zapewnienia strony trzeciej mógł przyczynić się do krytyki, że audyty społeczne i etyczne oraz 

sprawozdawczość mają więcej wspólnego z public relations niż z rzeczywistą zmianą. Ale chociaż 

niezależna walidacja audytów etycznych nie jest wymagana, liczba niezależnie zweryfikowanych 

raportów rośnie. Wielu ekspertów ds. polityki publicznej uważa, że niezależny, obiektywny audyt 

można przeprowadzić tylko wtedy, gdy audytor nie odgrywa żadnej roli w procesie raportowania – 

innymi słowy, doradztwo i audyt powinny być odrębnymi rolami. Ustawa Sarbanesa–Oxleya zasadniczo 

zalegalizowała to przekonanie. Weryfikacja wyników audytu powinna obejmować standardowe 

procedury, które kontrolują wiarygodność i aktualność informacji. Podobnie jak w przypadku badania 

finansowego, biegli rewidenci mogą zastosować testy wiarygodności w celu wykrycia istotnych 

zniekształceń w danych badania i analizie. Testy powszechnie stosowane w audytach finansowych – 

potwierdzanie, obserwacja, śledzenie, poręczenie, procedury analityczne, zapytania i ponowne 

obliczenia – mogą być również wykorzystywane w audytach etycznych i społecznych. Na przykład o 

pozytywne potwierdzenia można poprosić uczestników z grupy fokusowej interesariuszy, aby 

zweryfikować, czy zgłoszone wyniki są zgodne z wynikami, które grupa fokusowa uważała, że znalazła. 



Podobnie audytor ds. etyki może obserwować procedury firmy dotyczące rozwiązywania sporów 

etycznych w celu weryfikacji oświadczeń zawartych w raporcie. Tak jak audytor finansowy śledzi 

dokumenty potwierdzające sprawozdania finansowe w celu sprawdzenia ich kompletności, tak audytor 

etyczny lub weryfikator bada skargi pracowników dotyczące kwestii etycznych, aby sprawdzić, czy 

zgłoszenie takich skarg było kompletne. Audytor może również zastosować procedury analityczne, 

badając prawdopodobne relacje, takie jak wskaźnik rotacji pracowników z poprzedniego roku lub 

średni wskaźnik rotacji powszechnie zgłaszany w branży. Za zgodą firmy raportującej audytor może 

skontaktować się z radcą prawnym firmy, aby zapytać o toczące się postępowanie sądowe, które może 

rzucić światło na problemy etyczne i prawne, z którymi boryka się obecnie firma. 

Ponadto audytor finansowy może zostać poproszony o dostarczenie listu do zarządu spółki i wyższej 

kadry kierowniczej w celu podkreślenia niespójności w procesie raportowania. Audytor może zażądać, 

aby kierownictwo odpowiedziało na poszczególne punkty w piśmie, aby wskazać działania, które 

zamierza podjąć w celu rozwiązania problemów lub słabości. Audytor finansowy musi zgłosić do 

komitetu ds. audytu finansowego rady dyrektorów (lub jego odpowiednika) istotne korekty lub 

trudności napotkane podczas audytu, a także wszelkie nieporozumienia z kierownictwem. Audytorzy 

ds. etyki powinni być zobowiązani do zgłaszania komitetowi audytu rady dyrektorów tych samych 

kwestii, które zgłaszałby audytor finansowy. Green Mountain Coffee wykorzystuje tę metodę. 

Zgłoś wyniki 

Ostatnim krokiem w ramach jest wydanie raportu z audytu etycznego. Wiąże się to z raportowaniem 

wyników audytu w formie formalnego raportu zarządowi i kierownictwu najwyższego szczebla oraz, 

jeśli zostanie to zatwierdzone, zewnętrznym interesariuszom. Chociaż niektóre firmy wolą nie podawać 

wyników swoich audytów do wiadomości publicznej, więcej firm decyduje się na to aby udostępniać 

swoje raporty zainteresowanym stronom. Niektóre firmy, w tym brytyjski Bank Spółdzielczy i brytyjska 

gazeta The Guardian, integrują wyniki swoich audytów społecznych ze swoimi rocznymi 

sprawozdaniami finansowymi i innymi ważnymi informacjami. Wiele innych firm, w tym Johnson and 

Johnson, Shell i Green Mountain Coffee, udostępnia raporty z audytów na swoich korporacyjnych 

stronach internetowych. W oparciu o wytyczne opracowane przez Global Reporting Initiative i 

AccountAbility raport powinien określać cel i zakres audytu, metody stosowane w procesie audytu 

(gromadzenie i ocena dowodów), rolę (najlepiej niezależnego) audytora, wytyczne dotyczące audytu, 

którymi kieruje się audytor oraz wszelkie wytyczne dotyczące raportowania, którymi kierowała się 

firma. Audyt etyczny szpitala Chris Hani Baragwanath w Johannesburgu był zgodny z tymi wytycznymi. 

Raport jest bardziej znaczący, jeśli jest zintegrowany z innymi dostępnymi informacjami 

organizacyjnymi, takimi jak raporty finansowe, ankiety pracownicze, dokumenty regulacyjne i opinie 

klientów. Firma może chcieć uwzględnić w audycie etycznym sekcję dotyczącą najlepszych praktyk 

branżowych i porównania z innymi firmami w swojej dziedzinie. Takie porównanie może pomóc firmie 

zidentyfikować jej słabości i opracować propozycje ulepszeń. Używać informacji, takich jak OCEG 

Benchmarking Study, wskazuje kluczowe elementy programów korporacyjnych i etycznych, które 

pomagają ocenić najlepsze praktyki w branży. Jak wspomniano wcześniej, audyty etyczne mogą 

przypominać audyty finansowe, ale przybierają zupełnie inne formy. W przypadku audytu 

finansowego, Zestawienie Standardów Rewizji Finansowej dyktuje dosłownie każde słowo znajdujące 

się w sprawozdaniu z audytu finansowego pod względem treści i umiejscowienia. Na podstawie ustaleń 

biegłego rewidenta wydany raport może przybrać jedną z następujących czterech form, między innymi. 

W opinii bez zastrzeżeń stwierdza się, że sprawozdanie finansowe jest rzetelnie sporządzone. Opinia z 

zastrzeżeniem stwierdza, że chociaż biegły rewident uważa, że sprawozdanie finansowe jest rzetelnie 

przedstawione, opinia bez zastrzeżeń nie jest możliwa z powodu ograniczeń nałożonych na biegłego 

rewidenta lub z powodu drobnych kwestii dotyczących ujawnień lub zasad rachunkowości. Opinia 



negatywna stwierdza, że sprawozdanie finansowe nie jest rzetelnie przedstawione. Wreszcie odmowa 

wyrażenia opinii stwierdza, że biegły rewident nie miał pełnego dostępu do dokumentacji lub wykrył 

konflikt interesów. Każda z tych różnych opinii ma ogromne konsekwencje dla firm. 

STRATEGICZNE ZNACZENIE BADANIA ETYKI 

Chociaż koncepcja audytu implikuje oficjalne badanie wyników etycznych, wiele organizacji 

przeprowadza nieformalne audyty wyników. Każda próba weryfikacji wyników i porównania ich ze 

standardami uważana jest za czynność audytową. Wiele małych firm może nie używać słowa audyt, ale 

nadal wykonują czynności audytowe. Organizacje takie jak Better Business Bureau (BBB) zapewniają 

nagrody i narzędzia oceny, które pomagają każdej organizacji ocenić jej etyczne wyniki. Firmy 

dysponujące mniejszymi zasobami mogą chcieć wykorzystać kryteria oceny z kryteriów przyznawanych 

przez BBB's Torch Award for Ethical Companies (Tabela 9–7) jako punkty odniesienia dla nieformalnych 

samokontroli. Niedawni zwycięzcy tej nagrody to m.in. Ford Motor Company, Barney & Barney LLC 

oraz Rockwell Automation, Inc. Kryteria przyznania nagrody określają nawet kategorię dla firm 

zatrudniających mniej niż 10 pracowników. Audyt etyczny powinien być przeprowadzany regularnie, a 

nie w odpowiedzi na problemy lub pytania dotyczące priorytetów i postępowania firmy. Audyt etyczny 

nie jest procesem kontrolnym stosowanym w sytuacji kryzysowej, chociaż może wskazać potencjalne 

obszary problemowe i wygenerować rozwiązania w sytuacji kryzysowej. Jak wspomniano wcześniej, 

audyt może być kompleksowy i obejmować wszystkie obszary etyki i odpowiedzialności społecznej 

firmy lub może być szczegółowy i skupiać się na jednym lub dwóch obszarach. Jednym z audytów 

specjalistycznych może być audyt oddziaływania na środowisko, w którym analizowane są określone 

kwestie środowiskowe, takie jak odpowiednia utylizacja odpadów. Według KPMG International Survey 

of Corporate Responsibility Reporting, 95 procent z 250 największych firm informuje o swoich 

działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przykłady innych specjalistycznych 

audytów obejmują różnorodność, świadczenia pracownicze i konflikty interesów. Audyty etyczne 

mogą stwarzać kilka problemów. Mogą być kosztowne i czasochłonne, a wybór audytorów może być 

trudny, jeśli obiektywny, wykwalifikowany personel nie jest dostępny. Pracownicy czasami obawiają 

się kompleksowych ocen, zwłaszcza dokonywanych przez osoby z zewnątrz, iw takich przypadkach 

audyty mogą być niezwykle uciążliwe. 

Jednak pomimo tych problemów, audyt etycznych wyników może generować wiele korzyści, jak 

widzieliście w tym rozdziale. Audyt etyczny zapewnia ocenę ogólnych wyników firmy w zakresie etyki 

w porównaniu z jej podstawowymi wartościami, polityką etyczną, wewnętrznymi praktykami 

operacyjnymi, systemami zarządzania i, co najważniejsze, kluczowymi oczekiwaniami interesariuszy. 

Jako takie, raporty z audytu etycznego i społecznego są użytecznym narzędziem zarządzania, które 

pomaga firmom identyfikować i definiować ich wpływ oraz ułatwiać ważne ulepszenia. Ocenę tę można 

wykorzystać do realokacji zasobów i działań, a także do skupienia się na nowych możliwościach. Proces 

audytu może również pomóc firmom w wypełnianiu ich misji w sposób, który zwiększa zyski i zmniejsza 

ryzyko. Mówiąc dokładniej, firma może dążyć do ciągłego doskonalenia swoich praktyk w zakresie 

zatrudnienia, relacji z klientami i społecznościami oraz etycznej poprawności swoich ogólnych praktyk 

biznesowych. Audyt może wskazać obszary, w których poprawa praktyk operacyjnych może poprawić 

zyski i relacje z interesariuszami. Większość menedżerów postrzega rentowność, etykę i 

odpowiedzialność społeczną jako kompromis. Ten sposób myślenia „albo/albo” uniemożliwia im 

przyjęcie bardziej proaktywnego podejścia „zarówno/i”, jak i. Jednak proces audytu może wykazać 

pozytywny wpływ etycznego postępowania i inicjatyw odpowiedzialności społecznej na wyniki firmy, 

przekonując menedżerów i innych głównych interesariuszy o wartości przyjęcia bardziej etycznych i 

społecznie odpowiedzialnych praktyk biznesowych. 

PODSUMOWANIE 



Postrzeganie programu etyki biznesowej jako części planowania strategicznego i działań zarządczych 

ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy. Jednak, aby takie programy odniosły sukces, firmy 

muszą wprowadzić kontrole i systemy, aby zapewnić ich skuteczne wykonywanie. Kontrole obejmują 

kontrole wejścia, wyjścia i procesu. Kontrole wejściowe dotyczą zapewnienia organizacji niezbędnych 

narzędzi i zasobów, takich jak dobrzy pracownicy i skuteczne szkolenia z etyki oraz systemy 

strukturalne. Kontrola procesu obejmuje zaangażowanie kierownictwa w program etyczny oraz 

metody lub system oceny etyki. Kontrola wyników obejmuje porównanie standardów z rzeczywistym 

zachowaniem. Jedną z najpopularniejszych metod oceny wyników etycznych jest audyt etyczny. Audyt 

etyczny to systematyczna ocena programu etycznego organizacji i/lub jej wyników etycznych. Takie 

audyty dają możliwość pomiaru zgodności z pożądanymi standardami etycznymi firmy. Koncepcja 

audytu etycznego wyłoniła się z ruchu w kierunku audytu i raportowania w zakresie szerszych inicjatyw 

odpowiedzialności społecznej firm. Audyt społeczny to proces oceny i raportowania wyników firmy w 

zakresie wypełniania ekonomicznych, prawnych, etycznych i filantropijnych obowiązków społecznych 

oczekiwanych od jej interesariuszy. Audyt etyczny może być przeprowadzony jako element audytu 

społecznego. Audyt to narzędzie, którego firmy mogą używać do identyfikowania i mierzenia swojego 

zaangażowania etycznego wobec interesariuszy oraz wykazywania zaangażowania w doskonalenie 

planowania strategicznego, w tym zgodności ze standardami prawnymi, etycznymi i społecznymi. 

Proces audytu może uwydatnić trendy, poprawić uczenie się organizacji oraz ułatwić komunikację i 

relacje robocze. Audyty pomagają firmom ocenić skuteczność ich programów i polityk, zidentyfikować 

potencjalne ryzyka i zobowiązania, poprawić zgodność z prawem i wykazać postęp w obszarach, w 

których występowały wcześniej niezgodności. Jedną z największych korzyści płynących z tych audytów 

jest poprawa relacji z interesariuszami. Audyty etyczne mogą pomóc w zapobieganiu kryzysom public 

relations związanym z niewłaściwym postępowaniem etycznym lub prawnym. Chociaż audyty etyczne 

przynoszą korzyści firmom i ich interesariuszom, mogą narażać na ryzyko; proces audytu nie może 

zagwarantować, że firma nie będzie stawiać czoła wyzwaniom. Ponadto istnieje kilka wspólnych 

standardów oceny ujawniania i skuteczności lub dokonywania porównań w branży. Audyt etyczny 

powinien być unikalny dla każdej firmy w zależności od jej wielkości, branży, kultury korporacyjnej, 

zidentyfikowanych zagrożeń i otoczenia regulacyjnego, w którym działa. Ten rozdział oferuje ramy do 

przeprowadzania audytu etycznego, które można również wykorzystać do szerszego audytu 

społecznego. Pierwszym krokiem w przeprowadzeniu audytu jest zabezpieczenie zaangażowania top 

zarządu firmy i/lub jego zarząd. Presja na przeprowadzenie audytu etycznego może pochodzić 

bezpośrednio od rady dyrektorów w odpowiedzi na konkretne obawy interesariuszy, reformy ładu 

korporacyjnego lub menedżerów najwyższego szczebla poszukujących sposobów śledzenia i poprawy 

wyników etycznych. Niezależnie od źródła audytu, jego sukces zależy od pełnego wsparcia najwyższego 

kierownictwa. Drugim krokiem jest powołanie komitetu lub zespołu do nadzorowania procesu audytu. 

Najlepiej byłoby, gdyby komitet audytu finansowego zarządu nadzorował kontrolę etyki, ale w 

większości firm audyty przeprowadzają menedżerowie lub urzędnicy ds. etyki. Komitet ten rekrutuje 

osobę z firmy lub zatrudnia zewnętrznego konsultanta, który koordynuje audyt i przedstawia wyniki. 

Trzecim krokiem jest ustalenie zakresu audytu, który zależy od rodzaju działalności, ryzyk, na jakie 

narażona jest firma, oraz dostępnych możliwości zarządzania etyką. Ten krok obejmuje zdefiniowanie 

kluczowego przedmiotu lub obszarów ryzyka ważnych dla kontroli etyki. Czwarty krok to przegląd misji, 

wartości, celów i polityk firmy. Ten krok obejmuje badanie formalnych dokumentów, które zawierają 

wyraźne zobowiązania w odniesieniu do:  kwestii odpowiedzialności etycznej, prawnej lub społecznej 

oraz nieformalnych dokumentów, w tym materiałów marketingowych, zasad miejsca pracy, zasad etyki 

i standardów dla dostawców lub sprzedawców. Na tym etapie firma powinna określić swoje priorytety 

etyczne i przedstawić je jako zestaw parametrów lub wskaźników wydajności, które można 

obiektywnie i ilościowo ocenić. Piąty krok to identyfikacja narzędzi lub metod stosowanych do pomiaru 

postępów firmy oraz gromadzenie i analiza odpowiednich informacji. Techniki gromadzenia dowodów 



obejmują badanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych, obserwację procesu gromadzenia 

danych (takich jak dyskusje z interesariuszami) oraz potwierdzanie informacji w księgach 

rachunkowych organizacji. Na tym etapie należy zdefiniować interesariuszy firmy i przeprowadzić 

wywiady, aby zrozumieć, jak postrzegają firmę. Odbywa się to poprzez standaryzowane ankiety, 

wywiady i grupy fokusowe. Zebrane informacje należy przeanalizować i podsumować. Analiza powinna 

obejmować badanie tego, jak inne organizacje w branży radzą sobie w wyznaczonych obszarach 

tematycznych. Szósty krok polega na tym, aby niezależna strona — taka jak konsultant ds. audytu 

społecznego/etycznego, firma zajmująca się rachunkowością finansową oferująca usługi audytu 

społecznego lub organizacja non-profit z doświadczeniem w zakresie audytu — zweryfikowała wyniki 

analizy danych. Weryfikacja to niezależna ocena jakości, dokładności i kompletności procesu audytu 

firmy. Taka weryfikacja daje interesariuszom zaufanie do audytu etycznego firmy i nadaje raportowi z 

audytu wiarygodność i obiektywizm. Weryfikacja wyników audytu powinna obejmować standardowe 

procedury, które kontrolują wiarygodność i aktualność informacji. Ostatnim krokiem w procesie 

audytu jest przekazanie wyników audytu zarządowi i wyższej kadrze kierowniczej oraz, w przypadku 

zatwierdzenia, zewnętrznym interesariuszom. Sprawozdanie powinno określać cel i zakres audytu, 

metody stosowane w procesie audytu (gromadzenie i ocena dowodów), rolę (najlepiej niezależnego) 

audytora, wszelkie wytyczne dotyczące audytu stosowane przez audytora oraz wszelkie wytyczne 

dotyczące raportowania, którymi kieruje się Firma. Chociaż koncepcja audytu implikuje oficjalne 

badanie etycznych wyników, wiele organizacji przeprowadza nieformalne audyty. Audyty etyczne 

powinny być przeprowadzane regularnie. Chociaż audyt społeczny może stwarzać problemy, może 

również generować wiele korzyści. Poprzez proces audytu firma może wykazać pozytywny wpływ 

etycznego postępowania i inicjatyw odpowiedzialności społecznej na wyniki finansowe, co może 

przekonać interesariuszy o wartości przyjęcia bardziej etycznych i społecznie odpowiedzialnych praktyk 

biznesowych 


