
WPROWADZENIE 

Problematyka podejmowana w oddawanej do rąk Czytelnika monografii 
odnosi się do szeroko rozumianych związków i zaleŜności między sferą etyki 
i moralności. Etyki rozumianej tutaj przede wszystkim jako zwarty zespół war-
tości i norm pełniących postulatywną funkcję wobec zachowań społecznych 
i moralności danego społeczeństwa, rozumianej tutaj jako zespół poglądów, in-
dywidualnych bądź grupowych, odnoszących się do owej postulatywnej funkcji 
danego systemu etycznego, oraz zespół ocen etycznych odnoszonych do kon-
kretnych zachowań. śycie społeczne ma oczywiście wiele wymiarów a aktyw-
ność jednostki przebiega w wielu jego sferach. Stąd teŜ przedmiotem analizy 
Autorów, których teksty znalazły się w tej monografii jest aksjonormatywny 
kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów. Zdecydowana większość 
tekstów zawartych w tej monografii przygotowana została na podstawie refera-
tów wygłoszonych przez ich Autorów na konferencji naukowej pt. Polityka – 
Etyka – Praca, zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Polityki i Moralności 
Uniwersytetu Łódzkiego w czerwcu 2010 r. w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Monografię otwiera tekst autorstwa Janusza Sztumskiego, poświęcony moŜ-
liwości realizowania we współczesnych społeczeństwach rynkowych jednej 
z naczelnych zasad etycznych czasów nowoŜytnych – godności człowieka. Au-
tor zastanawia się czy, i w jakim stopniu, moŜna jednak mówić o godności 
człowieka, (…) który godzi się na to, aby występować na rynku pracy jako siła 
robocza, tzn. jako swoisty środek, potrzebny dla realizacji dowolnych celów 
drugiego człowieka? Czy, i w jakim stopniu moŜna mówić o godności człowieka 
– będącego pracownikiem najemnym na rynku pracy, na którym konkuruje on
z innymi istotami tego typu, poniŜając się niekiedy nawet po to, aby zaspokoić
swoje najbardziej prymitywne potrzeby egzystencjalne? Tym bardziej, Ŝe jak
stwierdza J. Sztumski, o godności człowieka i pracy jako głównego źródła tej
godności bardzo wiele się mówi, ale niewiele czyni, aby ten postulat etyczny
miał szansę na realizację. Tezę tę Autor weryfikuje poprzez odwołanie się do
rozwaŜań na temat sytuacji jednostki na współczesnym rynku pracy, gdzie czę-
sto traktowana jest ona w sposób przedmiotowy, utowarowiony. J. Sztumski
wskazuje na wiele negatywnych konsekwencji dla zachowania godności osoby
ludzkiej, wynikających przede wszystkim z logiki rynku pracy. Stąd teŜ zadając
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fundamentalne pytanie o to, czy pracownik najemny sprzedaje tylko swoją pracę 
czy równieŜ swoja osobowość stwierdza, Ŝe (…) o godności człowieka na tym 
osobliwym rynku, jakim jest „rynek pracy”, będzie moŜna mówić wówczas, gdy 
zaniknie... praca najemna, jako podstawowa forma pracy. MoŜna w tym miejscu 
przywołać stanowisko Jana Pawła II, który w encyklice Centesimus annus 
w sposób jednoznaczny wyraŜa oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego 
w kwestii etycznego wymiaru pracy stwierdzając, iŜ etyczna wartość pracy nie 
zawiera się w stosunku jednostki do pracy, ale w stosunku jednej jednostki do 
drugiej w sytuacji pracy. 

Stąd teŜ nie bez znaczenia jest treść świadomości moralnej młodego poko-
lenia, które dopiero wchodzi na rynek pracy i które będzie w mniejszym lub 
większym zakresie stosować się do godnościowych postulatów związanych 
z traktowaniem drugiego człowieka w sytuacji pracy. Analizy i interpretacje za-
warte w artykule J. Mariańskiego pt.: Świadomość moralna polskich maturzy-
stów w latach 1994–2009, stanowią bogate źródło informacji na temat tego, jak 
na przestrzeni 15 lat polskiej transformacji systemowej zmieniały się standardy 
moralne wykształconego, młodego pokolenia, stającego przed wyborem dalszej 
drogi Ŝyciowej, w tym drogi zawodowej. Zdaniem J. Mariańskiego, wytrawnego 
Badacza świadomości moralnej społeczeństwa polskiego, zmiany w postawach 
i zachowaniach moralnych młodzieŜy (…) oscylują między absolutyzmem i ry-
goryzmem moralnym (niekiedy nawet fundamentalizmem), który w Polsce jest 
związany głównie z oddziaływaniem Kościoła katolickiego, a tendencjami do 
utylitaryzmu, permisywizmu i relatywizmu moralnego, w których szczególnie ak-
centuje się prawa jednostki do autonomii, niezaleŜności, dąŜenia do realizacji 
własnych interesów i własnego szczęścia. Autor tekstu, chcąc uchwycić dominu-
jące przemiany w moralności młodzieŜy, koncentruje się na panelowych bada-
niach przeprowadzanych w roku szkolnym 2008/2009 (przebadano 992 matu-
rzystów – 92,4% załoŜonej próby badawczej) w pięciu miastach (Dęblin, 
Gdańsk, Kraśnik, Puławy, Szprotawa), w tych samych szkołach i klasach co 
i w roku szkolnym 1994/1995. W badaniach tych podnoszone są takie kwestie 
jak: postawy młodzieŜy wobec Dekalogu traktowanego jako podstawa moralno-
ści; opinie na temat stosunku większości Polaków do norm tego Dekalogu; sto-
sunek do wartości absolutnych i relatywnych; odwołanie do postaw zasadni-
czych i relatywnych oraz ocena instancji pomocowych w rozwiązywaniu przez 
młodzieŜ konfliktów moralnych (nauki Kościoła katolickiego, własne sumienie, 
rady innych osób itd.). Interpretując prezentowane wyniki badań J. Mariański 
stwierdza, Ŝe ogólnie sformułowane przykazania Dekalogu są przez młodzieŜ 
w dalszym ciągu uznawane jako podstawa trwałości społeczeństwa, (…) nato-
miast w kwestiach konkretnych, które nie mają takiej społecznej doniosłości, ist-
nieje wolność indywidualnego wyboru. Zasięg społeczny tak określonego poło-
wicznego permisywizmu jest trudny do określenia. Trwałe zasady moralności, 
zwłaszcza zaś o proweniencji religijnej, tracą w świadomości znacznej części 
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młodzieŜy polskiej rangę drogowskazów w codziennych wyborach i decyzjach. 
Być moŜe mamy tu do czynienia nie tyle z anomią moralną oznaczającą brak 
norm czy brak jasności w ich rozumieniu, lecz raczej z ambiwalentnym stosun-
kiem do tradycyjnych wartości i norm moralnych nauczanych przez Kościół. Je-
Ŝeli wartości i normy moralne stają się sprawą indywidualnego sumienia, moŜna 
wówczas mówić o postępującym procesie prywatyzacji (indywidualizacji) mo-
ralności. Co więcej, badana młodzieŜ wykazuje ostroŜność a nawet niechęć do 
akceptowania nakazów płynących z ,,góry”, zobowiązujących w sposób katego-
ryczny i obiektywny. Stąd teŜ przypuszczenie Autora tekstu dotyczące wzrostu 
krytycyzmu i samoświadomości młodzieŜy wobec osób i grup pełniących funk-
cje autorytetów społecznych i moralnych. Jak pisze J. Mariański: JeŜeli postmo-
dernistyczne hasło: ,,nie ma Ŝadnych autorytetów” lub ,,kaŜdy odpowiada za 
wszystko” przenieść z dziedziny sztuki do moralności, to znaczna część badanej 
młodzieŜy maturalnej hołduje juŜ tym hasłom w praktyce Ŝyciowej.  

Tekst mojego autorstwa pt.: Instytucjonalizacja standardów etycznych 
w gospodarce rynkowej, stanowi próbę prześledzenia podstawowych tendencji, 
odnoszących się do zmiany logiki funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodar-
ce rynkowej, zmierzającej do wpisania kompetencji etycznych w merytoryczne 
kompetencje współczesnego biznesu. Podstawą tych zmian są załoŜenia Nowej 
Ekonomii połączone z teoretycznymi koncepcjami społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstwa wobec szeroko pojętych interesariuszy (stakeholders). 

Etyczne standardy sprofesjonalizowanych ról zawodowych występujących 
w działalności gospodarczej znajdują swój wyraz w mniej lub bardziej skodyfi-
kowanych ideologiach zawodowych, przekładanych na kodeksy etyczne po-
szczególnych zawodów, branŜ czy szerszych dziedzin aktywności zawodowej. 
Autorka dość szczegółowo analizuje wiodące przesłanki rozwoju zinstytucjona-
lizowanych, paraprawnych regulacji standardów etycznych w biznesie pokazu-
jąc jednocześnie, Ŝe współczesne społeczeństwa, zwłaszcza te, wchodzące w lo-
gikę gospodarki rynkowej, napotykają na szereg problemów i dylematów trud-
nych do rozwiązania. Z perspektywy wprowadzania w Polsce do praktyki go-
spodarczej zasad społecznej odpowiedzialności, podmioty gospodarcze przyczy-
niają się do promowania etycznego kapitalizmu w sytuacji, gdy postulaty moral-
nej rewalidacji i podniesienia standardów etycznych społeczeństwa stały się jed-
nym z podstawowych wyzwań, równieŜ o charakterze systemowym. Tym sa-
mym, to na państwie spoczywa obowiązek tworzenia takich ram i rozwiązań in-
stytucjonalnych, które orientując się na realizację normy sprawiedliwości spo-
łecznej przyczyniać się będą jednocześnie do tworzenia kapitału społecznego. 
Ten z kolei stanowi podstawę do realizacji standardów etycznych w zindywidu-
alizowanych działaniach rynkowych, wplecionych w zasady odpowiedzialnego 
biznesu. Mimo więc pojawiających się trudności, we współczesnej gospodarce 
rynkowej ład ekonomiczny wpisywany jest powtórnie w ład aksjonormatywny, 
głównie poprzez wypracowywanie zinstytucjonalizowanych, ale niesformalizo-
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wanych standardów i programów etycznych mających na celu zarówno regulację 
zachowań jednostkowych, grupowych i organizacyjnych w działalności gospo-
darczej, jak i kształtowanie poŜądanych dyspozycji czy wraŜliwości etycznej. 

W kolejnym tekście, autorstwa Barbary Ober-Domagalskiej przedstawione 
są interesujące, teoretyczne rozwaŜania na temat przemian w postawach etycz-
nych młodzieŜy wobec prac na przestrzeni ostatnich 20 lat, czyli od momentu 
rozpoczęcia transformacji ustrojowej. Sięgając do znanej koncepcji M. Webera 
dotyczącej związku między etyką protestancką a tworzeniem się zrębów kapita-
lizmu Autorka stawia całkiem współczesne pytanie, przywołując zarazem słowa 
Norrisa i Ingleharta: (…) czy w dzisiejszych czasach kultury wyznaniowe nadal 
wywierają decydujący wpływ na postawy ekonomiczne i standardy moralne? 
Próby odpowiedzi na to pytanie B. Ober-Domagalska poszukuje w kolejnych, 
przywoływanych przez siebie badaniach nad postawami młodzieŜy wobec pracy 
jako wartości etycznej dochodząc do wniosku, Ŝe współcześnie następuje odej-
ście od tradycyjnego etosu pracy związanego z poczuciem obowiązku, dyscypli-
ną, punktualnością, porządkiem i posłuszeństwem. Podkreśla równieŜ, Ŝe zaczy-
nają dominować wartości konsumpcyjno-hedonistyczne oraz indywidualistycz-
ne; stąd teŜ w ponowoczesnym świecie praca staje się głównie koniecznością re-
alizowaną po to, by realizować waŜniejsze cele Ŝyciowe. Przemiany w etosie 
pracy młodzieŜy i zmienność postaw wobec pracy, polegające przede wszystkim 
na koncentrowaniu się na realizacji wartości autotelicznych z pracą nie związa-
nych wynikają zdaniem Autorki zarówno z istoty rozwoju gospodarczego jak 
i zmian o bardziej ogólnym charakterze, często określanych jako płynna pono-
woczesność.  

Barbara Pogonowska w swoim tekście podnosi z kolei niezwykle trudny do 
badania problem związany z pytaniem o to, jakie są szanse globalnej etyki go-
spodarowania w świecie określanym przez nią jako świat postkryzysu. Stąd teŜ 
Autorka stara się rozpoznać, jak sama pisze, kulturowe (socjologiczne, ekono-
miczne) racje wzrostu zainteresowania tą problematyką nie tylko w środowisku 
uczonych ale równieŜ w szeroko pojmowanym dyskursie publicznym.  

Przez globalną etykę gospodarowania Autorka rozumie (…) usystematyzo-
waną refleksję nad postacią norm i reguł moralnych praktykowanych w świecie 
społecznym, którego własności i problemy są konceptualizowane w dość wyraź-
nie sprecyzowanej perspektywie poznawczej nauk społecznych (…). W swojej 
analizie B. Pogonowska podkreśla stan szczególnego powiązania procesów eko-
nomicznych, politycznych i kulturowych przy jednoczesnym uznaniu dominacji 
globalnej ekonomii nad lokalnymi rynkami oraz rosnącego wpływu światowych 
korporacji gospodarczych, w tym finansowych. Pisząc o świecie postkryzysu 
Autorka rozumie postkryzys jako zamknięcie pewnego epizodu historii gospo-
darki i społeczeństwa Zachodu oraz niemoŜliwość powrotu do iluzorycznie 
i bezdyskusyjnie niegdyś pojmowanej przeszłości. Stąd teŜ konkludująca teza 
zawarta w tym tekście, Ŝe coraz częściej moŜna mówić o (…) ekonomicznej 
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i społecznej nieadekwatności funkcjonujących do tej pory norm i reguł gospoda-
rowania (…), a takŜe o (…) braku respektowania w tej sferze kulturowo poŜą-
danych zasad etycznych (…) co powoduje, Ŝe pojawia się zarys perspektywy 
globalnej skali dobra wspólnego. 

Innym obszarem ludzkiej aktywności, w którym coraz częściej pojawiają się 
dylematy moralne i konflikty powinności jest system opieki zdrowotnej, zwłasz-
cza zaś w Polsce. RozwaŜaniom dotyczącym tej problematyki poświęcony jest 
tekst autorstwa Mieczysława Gałuszki. Autor koncentruje się zwłaszcza na dy-
lematach moralnych, pojawiających się w praktykach zawodowych lekarzy i ba-
daniach klinicznych, stanowiących zarazem przedmiot badań i opisu w ramach 
etyki lekarskiej i bioetyki. Jak pisze Autor, podejmowanie decyzji w sytuacjach 
medycznie trudnych (…) uwikłane jest nie tylko w procedury i standardy tech-
niczne postępowania lekarskiego ale uwarunkowane (…) równieŜ konfliktami 
wartości, będącymi wyrazem uznania dla odmiennych systemów filozoficznych. 
Klasycznym przykładem moŜe być dyskurs pomiędzy zasadą świętości Ŝycia 
a zasadą jakości Ŝycia, stanowiącymi fundament róŜnych orientacji filozoficz-
nych. Zdaniem M. Gałuszki obecnie dyskurs bioetyczny przeniesiony został na 
forum publiczne, w którym uczestniczą róŜne podmioty i instytucje, jednak ich 
konsekwencje, w postaci regulacji prawnych bądź zasad deontologicznych mają 
skutki w praktykach lekarskich. Autor stoi na stanowisku, Ŝe w zawodzie współ-
czesnego lekarza najwaŜniejszy stał się wymiar kognitywny, w mniejszym zaś 
stopniu wymiar empatyczny. W rekomendowanym tekście duŜo miejsca zajmuje 
równieŜ analiza przebiegu i skutków reformy systemu zdrowia i związanych 
z nią dylematów moralnych, występujących w trzech obszarach działań: profi-
laktyce, lecznictwie i rehabilitacji. WiąŜe się z tym równieŜ racjonowanie usług 
zdrowotnych, wynikające z przyczyn ekonomicznych i medycznych. Autor sta-
wia tezę, Ŝe: Dostęp do pełnego zakresu wysokiej jakości usług medycznych jest 
mitem, którego ramy określają aspiracje propagandowe polityków oraz roszcze-
niowe postawy obywateli. Szczególny problem pojawia się gdy zabraknie środ-
ków na leczenie niestandardowe (…). Stąd teŜ zarówno personel medyczny i pa-
cjenci muszą (…) intensywnie pracować nad tym, by moralny i humanistyczny 
aspekt medycyny nie został zunifikowany przez racjonowanie usług zdrowotnych 
i procedury biotechnologiczne. 

Bardziej szczegółowy problem, odnoszący się do sfery słuŜby zdrowia, po-
dejmuje w swym tekście Wioletta Knapik, pisząc o róŜnych wymiarach ryzyka 
towarzyszącego działaniom związanym z bioetyką. Do zagadnień, którymi zaj-
muje się bioetyka naleŜą bowiem zarówno bioetyka ekologiczna czyli etyka 
zajmująca się środowiskiem naturalnym i jego oddziaływaniem na Ŝycie czło-
wieka i jego rozwój biologiczny, bioetyka genetyczna, zajmująca się rozwojem 
człowieka w jego embrionalnej i przedembrionalnej postaci, jak i bioetyka 
w bioterapii zajmująca się moralnym spojrzeniem na eksperymenty medyczne 
i sposoby leczenia w psychochirurgii i psychofarmakologii. Szczególnym rodza-



Danuta Walczak-Duraj 10 

jem bioetyki jest bioetyka umierania i śmierci człowieka, której zadaniem jest 
głoszenie opinii na temat eutanazji, w odniesieniu do samobójstwa jak i legalne-
go zabójstwa, rozwaŜa stan nieuleczalnie chorych i zakres stosowania aparatury 
reanimacyjnej, a takŜe problem stosowania kary śmierci. We wszystkich tych 
obszarach pojawiają się nie tylko róŜnego rodzaju dylematy moralne, ale rów-
nieŜ zróŜnicowane co do treści obszary ryzyka. NaleŜą do nich m. in. ryzyko 
podejmowane przez rodziców decydujących się na sztuczne zapłodnienie; ryzy-
ko podejmowane przez małŜonków decydujących się na skorzystanie z usług 
matek zastępczych; ryzyko podejmowane przez kobiety decydujące się zostać 
matkami zastępczymi, czy ryzyko podejmowane przez lekarzy ginekologów. 
Warto zatem zwrócić uwagę na stanowisko Autorki, która uwaŜa, Ŝe bioetyka, 
choć wyznacza granicę zachowań społecznie akceptowanych, to jednak obowią-
zujące nas prawo i normy społeczne nie gwarantują jednak sytuacji wolnych od 
dylematów.  

Dylematy etyczne występują zresztą nie tylko w tak specyficznej dziedzinie 
związanej z ludzkim zdrowiem i Ŝyciem jak medycyna, ale równieŜ w obszarze 
pracy. Katarzyna Jasikowska w swoim artykule przedstawia etyczne dylematy 
pracy kobiet w dobie globalizacji, koncentrując się przy tym na polskim wątku. 
Autorka w swych rozwaŜaniach wychodzi od koncepcji płci społeczno-
-kulturowej i dyskryminacji kobiet; zakłada bowiem, Ŝe te koncepcje stanowią 
klucz do zrozumienia sytuacji kobiet we współczesnej gospodarce, zwłaszcza 
zaś na rynku pracy. Powołując się na wiele interesujących danych statystycz-
nych o zasięgu międzynarodowym próbuje równieŜ pokazać, Ŝe i w innych ob-
szarach Ŝycia społecznego kobiety znajdują się w gorszej sytuacji pod wieloma 
względami niŜ męŜczyźni; często mówi się wręcz o feminizacji ubóstwa. Prze-
chodząc zaś do analizy etycznych dylematów związanych z pracą kobiet Autor-
ka szczegółowo uzasadnia fakt, iŜ globalizacja gospodarcza ogranicza zarówno 
chęci jak i moŜliwości kobiet w świadczeniu opieki. Jak pisze: Po pierwsze, glo-
balne rynki nie nagradzają postaw altruistycznych i chęci pomagania innym. 
(…) Powstaje więc problem, czy kobiety będą chciały kontynuować tradycyjnie 
przypisane im role opiekuńcze w swoich społecznościach. Po drugie, wchodzenie 
kobiet na rynek pracy w wielu regionach świata powoduje, iŜ kobiety mają nie 
tylko inne horyzonty poznawcze ale takŜe najzwyczajniej znacznie mniej czasu 
na opiekowanie się potrzebującymi członkami rodziny bliŜszej i dalszej. Po trze-
cie, wycofywanie się państwa z wielu dziedzin Ŝycia (ograniczenia wydatków pu-
blicznych) przy równoczesnym wychodzeniu kobiet z tradycyjnie przypisanych 
im ról (np. opiekunek) prowadzi do zwiększania społecznych kosztów transfor-
macji społeczno-gospodarczych i rozwoju w  wielu regionach świata. K. Jasi-
kowska stawia równieŜ pytanie (…) czy globalne trendy dotyczące kobiet glo-
balnego Południa mają swoje odpowiedniki w Polsce? i po przeprowadzonej 
analizie daje odpowiedź twierdzącą. Co więcej, Autorka stoi na stanowisku, Ŝe: 
Przemiany jakie miały miejsce w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat odbyły 
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się w ogromnej mierze kosztem kobiet poprzez składanie na ich barki szeregu 
opiekuńczych zadań, przy równoczesnym wykluczaniu ich ze sfery publicznej.  

Kolejne dwie publikacje, autorstwa Natalii Bocian oraz Ewy Migaczewskiej 
i Tomasza Masłyka dotyczą aksjonormatywnego kontekstu pracy zawodowej 
współczesnego dziennikarstwa w Polsce. N. Bocian tytuł swojego artykułu opa-
truje wielce znaczącym tytułem: Etos dziennikarza – mit czy rzeczywistość? Au-
torka tekstu przedmiotem swojej analizy uczyniła przede wszystkim opinie sa-
mych dziennikarzy na swój temat zamieszczane od  stycznia do marca 2010 r., 
w sześciu największych ogólnopolskich tygodnikach: Gościu Niedzielnym, Poli-
tyce, Newsweeku, Wprost, Przekroju i Przeglądzie. W tygodnikach tych Autorka 
poszukiwała artykułów związanych z mediami – we wszystkich moŜliwych kon-
tekstach. Jak sama pisze: Okres analizy nie jest zbyt rozległy, jej celem było jed-
nak pokazanie, czy na przestrzeni tak krótkiego czasu, pojawiają się jakiekol-
wiek artykuły, których tematem są rozwaŜania nad stanem polskich mediów. 
A jeśli tak, to jak dziennikarze piszą o swoim środowisku? Co jest dla nich pro-
blemem? Czy są sytuacje, kiedy biją się w przysłowiową pierś? Zanim jednak 
przedstawiła wyniki swojej analizy przywołała i skomentowała treści kodeksów 
dziennikarskich funkcjonujących w Polsce, w których zawarte są podstawowe 
zasady etyki zawodu. Jak stwierdza N. Bocian, w wybranym okresie pojawiły 
się w zasadzie trzy istotne wydarzenia, które skłaniały dziennikarzy do refleksji 
natury etycznej: zmiana dyrektora programowego Trójki, upublicznienie kupio-
nych zdjęć senatora Piesiewicza oraz dyskusja nad polską szkołą reportaŜu po 
publikacji ksiąŜki Kapuściński non-fiction. (…) Autorzy analizowanych tekstów 
ocenili standardy dziennikarskie zgodnie z zasadami spisanymi w Karcie Etycz-
nej Mediów. W większości były to wypowiedzi zwracające uwagę na braki, wy-
kroczenia przeciwko dobrze rozumianym standardom. Pozwala to Autorce na 
konstatację, Ŝe (…) dla niektórych dziennikarzy etos tego zawodu jest ciągle ce-
lem, do którego warto dąŜyć, piętnując jednocześnie zachowania niezgodne 
z nim. 

Ewa Migaczewska i Tomasz Masłyk z kolei zajmują się w swoim opraco-
waniu porównaniem etycznych postulatów adresowanych do dziennikarzy z pol-
ską praktyką w tym zakresie. Celem ich analizy jest więc dokonanie konfrontacji 
załoŜeń deontologii zawodowej ze sposobem realizacji zawodu dziennikarza 
w Polsce. Wychodząc od analizy najbardziej znaczącego kodeksu rangi między-
narodowej, czyli Deklaracji Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, 
zawierającej kodyfikację dziewięciu zasad etyki zawodu dziennikarskiego, prze-
chodzą do analizy polskich kodeksów etycznych odnoszących się do zawodu 
dziennikarza po to, by w części drugiej swej analizy podjąć próbę bardzo intere-
sującego przeglądu dziennikarskich praktyk manipulacyjnych w oparciu o anali-
zy zawartości oświadczeń i raportów Rady Etyki Mediów z lat 2004–2008. Au-
torzy mniej optymistycznie niŜ N. Bocian oceniają wzajemne relacje między 
standardami etyki zawodu dziennikarza a ich faktycznymi zachowaniami zawo-
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dowymi. Wskazują przy tym na kilka istotnych uchybień w sposobie pełnienia 
tego zawodu: w zainteresowaniach tematycznych bardzo wyraźna dominacja po-
lityki, rozrywki, sensacyjności i drastyczności nad sprawami istotnymi z punktu 
widzenia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i umacniania procedur demo-
kratycznych; w sferze tabu brak tematów, o których nie naleŜy pisać czy mówić. 
Co więcej, jak piszą Autorzy (…) wyznacznikiem realnego wzoru współczesnego 
dziennikarstwa staje się dziś napastliwość i brutalność traktowana jako prefe-
rowany sposób podejścia do osób i wydarzeń (…) zaś (…) w relacjach dzienni-
karskich prym wiodą tematy smutne, zjawiska naganne, patologie wypierając 
niemal zupełnie opisywanie jasnych stron Ŝycia społeczeństwa. Coraz (…) po-
wszechniejsze w szeregach dziennikarzy staje się lekcewaŜenie tego wymiaru 
profesjonalizmu, jakim jest rzetelna wiedza o tym, o czym się mówi lub pisze. 

Reasumując Autorzy stwierdzają, Ŝe w sposób jednoznaczny naleŜy stwier-
dzić (…) całkowitą rozbieŜność między rzeczywiście realizowaną formułą dzien-
nikarstwa a postulowanym w kodeksach etyki zawodowej ujęciem roli zawodo-
wej dziennikarza. 

Kolejny tekst, autorstwa Iwony Czechowskiej, odnosi się do rozwaŜań na 
temat zasad etycznych występujących w systemie bankowym, zwłaszcza zaś 
w odniesieniu do sektora ubezpieczeniowego. Autorka artykułu wychodzi jed-
nak od bardzo profesjonalnej analizy dotyczącej waŜności sektora bankowego 
w systemie finansowym, co z punktu widzenia interesów jego klientów nie po-
zostaje bez znaczenia. I. Czechowska podkreśla, Ŝe sektor bankowy odgrywa 
wiele istotnych ról nie tylko czysto finansowych ale i społecznych, zarówno 
w zakresie mikro jak i makroekonomicznym. Stąd teŜ nie tylko powinny być ak-
tywne i efektywne, ale równieŜ (…) powinny budować zaufanie klientów w sfe-
rze moralno-etycznej. Tym bardziej, Ŝe stopniowo ulega zmianie struktura klien-
tów bankowych (rozwój bankowości detalicznej), którzy ubezpieczając się na 
Ŝycie (…) generują potencjalny, wysoki zysk połączony ze stosunkowo niskim 
ryzykiem. Jak podkreśla Autorka, jedną z najbardziej popularnych form współ-
pracy bankowo-ubezpieczeniowej jest tzw. bancassurance (…) polegający na 
wykorzystaniu banku, jako kanału dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. 
Analizując etyczny wymiar współpracy bankowo-ubezpieczeniowej I. Czechow-
ska zwraca uwagę na wiele istotnych, trudnych do identyfikacji z etycznego 
punktu widzenia wątków. Jak pisze Autorka: Bywa, Ŝe w ramach współpracy 
bankowo-ubezpieczeniowej banki wykorzystują swoją przewagę w dostępie do 
informacji, umiejętności w zarządzaniu ryzykiem i są nierzetelne, nieuczciwe, nie 
rozumieją i nie szanują interesu klientów, co przejawia się w narzucaniu ko-
nieczności przystąpienia do danego rodzaju ubezpieczenia, nakłaniają do wyko-
rzystania niepotrzebnego produktu. Autorka jednocześnie wyraŜa nadzieję na 
wzrost aktywności w wykorzystaniu etycznych działań; głównie dlatego, Ŝe są 
one ekonomicznie uzasadnione – (…) mogą wpłynąć pozytywnie na poprawę 



Wprowadzenie 13

wizerunku zarówno banków jak i firm ubezpieczeniowych a przez to na stabil-
ność systemu finansowego i całej gospodarki. 

Monografie zamykają dwa bardzo waŜne z etycznego punktu widzenia tek-
sty, odnoszące się z jednej strony, tak jak w przypadku  Barbary Batko i Barbary 
Trzaskiej, do odpowiedzialności kadr administracji publicznej w budowaniu 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce, z drugiej zaś, jak w przypadku Doroty 
Konopki i Julity Sitniewskiej, do odpowiedzialności urzędnika samorządowego. 
Barbara Batko i Barbara Trzaska w wyniku wnikliwie przeprowadzonej analizy 
empirycznej nie pozostawiają Czytelnikowi Ŝadnych wątpliwości co do tego, Ŝe 
poziom poczucia odpowiedzialności kadr administracji publicznej za tworzenie 
pozytywnych standardów działań z wykorzystaniem nowych technologii infor-
matycznych, jest w Polsce bardzo niski. Autorki w swych rozwaŜaniach wycho-
dzą od przedstawienia argumentów na rzecz tezy, iŜ wypracowanie kodeksu ety-
ki pracownika administracji publicznej jest sprawa nieodzowną zwłaszcza, Ŝe 
(…) misją urzędnika jest słuŜba publiczna z przyświecającą mu zasadą prze-
strzegania norm i reguł zawartych w kodeksie etyki (…) a wiarygodność instytu-
cji administracji publicznej ma zasadniczy wpływ na jej publiczny wizerunek. 
Jednak wizerunek ten nie moŜe być pozytywny a zaufanie obywateli do admini-
stracji publicznej wysokie, kiedy, tak jak w przypadku podjętych analiz, prawo 
dostępu obywatela do informacji jest w Polsce na bardzo niskim poziomie. 

Autorki artykułu wymieniają całą listę danych świadczących o nieodpowie-
dzialności organizacji podających w Internecie róŜnego rodzaju informacje: za-
mieszczanie niejednoznacznych i nieprawdziwych informacji, bez daty zamiesz-
czenia i modyfikacji, itp. NaleŜy zgodzić się zatem ze stwierdzeniem, Ŝe: Budo-
wanie wiedzy w oparciu o takie treści jest niemoŜliwe, a nawet szkodliwe, po-
niewaŜ działania te noszą znamiona dezinformacji. 

Badania przeprowadzone przez Dorotę Konopkę i Julitę Sitniewską wśród 
urzędników magistratu białostockiego i starostwa powiatowego w Białymstoku 
miały przede wszystkim odpowiedzieć na kilka istotnych pytań o to, jak ogólnie 
rzecz ujmując urzędnik, odpowiedzialny za wydawanie decyzji administracyj-
nych, rozumie pojęcie odpowiedzialności i w jakim kontekście termin ten jest 
przedmiotem refleksji w trakcie pełnienia tej roli.  

Analiza wyników badań empirycznych wykazała, Ŝe badani urzędnicy wią-
Ŝą pojęcie odpowiedzialności przede wszystkim z normami pozaprawnymi, ety-
ką postępowania. Autorki badania formułują tezę, Ŝe badani urzędnicy (…) mają 
poczucie moralnej odpowiedzialności za swoje postępowanie (…) Ŝe istnieją sy-
tuacje, gdzie urzędnik powstrzymuje się od wydania decyzji z powodu nacisku 
przełoŜonego, czy z tzw. powodów politycznych. Jednak urzędnicy odczuwają 
w swojej pracy przede wszystkim nacisk odpowiedzialności dyscyplinarnej i za-
razem posiadają nikłą świadomość, Ŝe zostaną pociągnięci do odpowiedzialności 
materialnej.  
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Kończąc tę krótką z konieczności prezentację wiodących wątków tematycz-
nych i interpretacyjnych zawartych w tekstach niniejszej monografii mam na-
dzieję, Ŝe Czytelnik wzbogaci swoją wiedzę i refleksję socjologiczną na temat 
kondycji moralnej społeczeństwa polskiego. 
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