
SAMORZĄDOWA ORGANIZACJA 
PRACODAWCÓW 

  SAMORZĄDOWA KOMISJA ETYKI 
(ARBITER, ADR) 

      

KIERUNKI DZIAŁAŃ 

na rzecz pogłębiania świadomości                        
interesariuszy zewnętrznych 

na rzecz pogłębienia świadomości                                                           
interesariuszy wewnętrznych 

na rzecz efektywności monitoringu  
praktyk biznesowych 

CELE I ZAKRES DZIAŁAŃ 
- informowanie prasy o wydarzeniach, 
związanych z działalnością Komisji Etyki  i 
funkcjonowania programu etycznego 
organizacji (np. zakończenie audytu, nowa 
księga ZDP) 

• - upowszechnienie treści ZDP 
- upublicznianie składu Członków organizacji 

• - upowszechnienie zasad zgłaszania 
wniosków  o zbadanie praktyk biznesowych 

• - inicjowanie i pogłębianie świadomości 
potrzeby oznaczania swoich stron 
internetowych logo organizacji, informacją o  
przyjętych ZDP 

• - uświadamianie wartości społecznej i 
biznesowej ZDP 

• - wzmacnianie potrzeby przeprowadzania 
audytu etycznego 

• - aktualizowanie wiedzy nt. obowiązków 
członkowskich w zakresie ZDP 

- dobór narzędzi i sposobów prowadzenia 
stałego monitoringu praktyk biznesowych 

• nawiązanie współpracy z organizacjami 
konsumenckimi 

• - nawiązanie współpracy z organizacjami 
samorządowymi przedsiębiorców 

• nawiązanie współpracy z Urzędami,    
odpowiedzialnymi za ochronę praw 
konsumentów 

 

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA CYKLICZNE 
• - udostępnianie na stronie www. organizacji 

informacji nt. ZDP, Regulaminu Pracy Komisji 
Etyki 

• - kierowane do głównych interesariuszy 
akcje informacyjne nt. działalności Komisji 
Etyki na przykład poprzez zaktualizowane 
memoranda informacyjne na temat 
funkcjonowania tego organu 
samorządowego 
- systematyczne, cykliczne spotkania z 
podmiotami zajmującymi się ochroną praw 
konsumentów dla aktualizowania wiedzy o 
funkcjonowaniu Komisji Etyki, 
obowiązujących ZDP 

• - otwarta dyskusja z interesariuszami o 
pojawiających się problemach, związanych 
ze stosowanymi praktykami biznesowymi 
dla pozyskania aktualnej wiedzy w tym 
zakresie i w efekcie możliwość adekwatnej 
aktualizacji ZDP 

• - szerokie konsultacje społeczne zmian w 
ZDP, uwzględniając urzędy, organizacje 
konsumenckie, inne organizacje 
samorządowe 

• - cykliczne akcje informacyjne, kierowane do 
podmiotów statutowo chroniących prawa 
konsumentów na temat aktualnej treści ZDP 

- zobowiązanie Członków organizacji do 
zapoznawania się ich pracowników z ZDP 

• - przygotowanie zawartości merytorycznej do 
szkoleń nowo przyjmowanych pracowników z 
zakresu etyki biznesu i obowiązujących ZDP 

• -zobowiązanie do informowania przez 
członków organizacji o obowiązujących ZDP 
swoich kontrahentów i podwykonawców 

• - wyróżnianie podmiotów, wykazujących się 
wysoką jakością wykonywanych obowiązków 
etycznych, związanych z ZDP 

• - zbudowanie rejestru praktyk 
niedozwolonych i nierzetelnych, 
systematycznie aktualizowanych i 
upublicznianych w środowisku 
samorządowym 

• - zbudowanie zbioru rekomendacji 
interpretacyjnych zasad dobrych praktyk, 
ułatwiających przedsiębiorcy 
samorządowemu ocenę stosowanych przez 
niego praktyk biznesowych 

• - zachęcanie Członków do udziału w zespołach 
roboczych, pracujących nad nowymi ZDP, lub 
aktualizujących  obowiązujące ZDP 

• - przegląd stron internetowych Członków 
organizacji, komunikowanie im wyników 
raportu z przeglądu oraz zachęcanie do 
właściwego oznaczania stron www – logo 
organizacji i informacją o stosowanych ZDP 

- przegląd mediów i blogów, portali 
traktując to jako narzędzie do monitoringu 
praktyk biznesowych 

• - upowszechnianie idei monitoringu 
praktyk biznesowych w gronie głównych 
interesariuszy poprzez materiały 
informacyjne, udostępnianie podczas 
konferencji merytorycznych, 
skierowanych do reprezentowanych przez 
organizację środowisk przedsiębiorców 

• - współpraca z organizacjami, podmiotami 
zajmującymi się ochroną praw 
konsumentów dla wypracowania praktyki 
zgłaszania przypadków przekraczania ZDP 

• - zamawianie raportów z przeglądów 
zgłaszanych do organizacji konsumenckich 
przypadków naruszanych ZDP 

• - systematyczne, cykliczne zapraszanie do 
samorządowego monitoringu praktyk 
biznesowych członków organizacji własnej  

• - cykliczne zapraszanie do monitoringu 
praktyk biznesowych członków organizacji 
własnej  przez członków 
organizacji zewnętrznych 
 

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA OKAZJONALNE 
- organizacja konferencji merytorycznych, poświęconych tematyce etyki biznesu, zasad dobrych praktyk, z udziałem interesariuszy, 
zapraszanych do współpracy w zakresie monitoringu praktyk biznesowych 

• - uwzględnianie i rekomendowanie tematyki etyki, dobrych praktyk w programach konferencji branżowych, inspirując do debaty o 
kondycji etycznej zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i pracowników i konsumentów/klientów 

• - organizacja konkursów dla prac magisterskich, licencjackich, doktorskich etc. na tematy związane z szeroko rozumianą etyką biznesu 

• - wydawnictwa nt. projektów samorządowych, czy projektów poszczególnych firm członkowskich z zakresu edukacji finansowej 
konsumentów, kierując je do członków organizacji, inspirując do podobnych działań wszystkich członków organizacji i wypracowując, 
podnosząc standardy działania całego środowiska samorządowego 

 


