
Realizacja: 22 – 30 kwietnia 2020 

 

Temat: Etyka w pracy i biznesie. 

 

Temat: Etyka w pracy i biznesie. 

 

„Porozmawiajmy” o zachowaniach etycznych. Na czym polegają zasady etyczne, jakie są 

przejawy nieetycznego zachowania w pracy, w szkole i w ogóle w życiu? 

 

Punkty do zeszytu: 

1. Postępowanie etyczne 

a) reguły moralne 

b) reguły prawne 

2. Nieetyczne zachowanie pracodawcy i pracownika. 

3. Mobbing. 

 

Reguły moralne opierają się na wartościach funkcjonujących w naszym życiu, którymi 

powinien kierować się każdy człowiek. 

Reguły prawne to stosowanie się do obowiązującego prawa. 

 

Jakie cechy powinien mieć etyczny pracodawca? 

- uczciwość, prawdomówność, lojalność, życzliwość,  skromność, pracowitość, chęć 

zdobywania wiedzy, odwaga, odpowiedzialność, wiara w ludzi – to przykłady 

Jakie cechy powinien posiadać etyczny pracownik? 

- niekonfliktowy, lojalny, życzliwy, tolerancyjny, sumienny, odpowiedzialny, itp. 

 

Do nieetycznych zachowań pracodawcy należą: 

- zatrudnianie pracowników „ na czarno”, czyli bez umowy 

- niewypłacalnie w terminie wynagrodzeń 

- niedotrzymywanie obietnic, np. podwyżki, awansu 

- nadużywanie swojego stanowiska, np. pokazywanie swojej wyższości 

- dyskryminacja 

- molestowanie 

- lobbing 

- narażenie pracowników na niebezpieczeństwo, np. nieprzestrzeganie bhp 

 

Nieetyczne zachowania pracownika to np.: 

- nierzetelna, niesumienna praca 

- ujawnianie tajemnic zawodowych 

- wykorzystywanie majątku przedsiębiorstwa do własnych celów (np. samochodu 

służbowego, laptopa, itp.) 

- oszustwa finansowe 

 

Naruszenia praw pracownika można zgłaszać do PIP. Pamiętacie co to? 

(Państwowa Inspekcja Pracy) 

 

A teraz proszę was o poszukanie w książce  lub w internecie i wypisanie definicji do zeszytu: 

 

mobbing, dyskryminacja, molestowanie, etyka 

 



Temat: powtórzenie Wiadomości. 

 



 

 

Skończyliśmy rozdział o pracy. Czas na powtórzenie wiadomości. 

 

Na początek rozwiążcie test: Sprawdź, czy potrafisz…, który jest wyżej. 

 

Przygotujcie się do testu online, który będzie dostępny od 4 maja. Każdy otrzyma 

mailem kod do testu od TESTPORTAL. Maila musicie poszukać w różnych miejscach, 

bo czasem zapisuje się np. w ofertach albo w SPAMIE. Ale to dopiero w maju. 

  

Zakres materiału to oczywiście praca: 

- rynek pracy (popyt, podaż) 

- poszukiwanie pracy 

- dokumenty aplikacyjne 

- zatrudnienie 

- prawa i obowiązki 

- etyka 

 

Na ocenę proszę wybierzcie sobie jeden temat, opracujcie go i wyślijcie na maila do 30. 

kwietnia: ewalek@vp.pl.  

 

1. Oceń, np. na podstawie rozmów z rodzicami lub kimś z rodziny, znajomych, czy 

zasady etyczne w miejscach pracy są powszechnie przestrzegane. Jeśli nie, podaj 

przykłady i przyczyny takiego stanu. Jeśli tak – określ ich znaczenie dla rozwoju 

przedsiębiorstwa, atmosfery w pracy, rozwoju pracowników. 

 

2. Wszystkie podstawowe obowiązki pracownika są ważne. Spróbuj jednak wybrać ten 

obowiązek, który wydaje ci się najistotniejszy dla efektywności funkcjonowania 

firmy. Uzasadnij swój wybór. 

 

3. Przygotuj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej. Zakładamy, że ubiegasz się o swoją wymarzoną pracę. Pamiętaj o 

błędach, których należy unikać: 

 

- Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie? 

- Jaka jest Pana/Pani największa wada? 

- Jakie są Pana/Pani oczekiwania finansowe? 

 

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne.  

Pozdrawiam 
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