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ZAGADNIENIE KODYFIKACJI ETYKI LEKARSKIEJ 
WOBEC DOŚWIADCZEŃ ETYKI PRAWNICZEJ I ETYKI BIZNESU1

Wprowadzenie

Zasadniczym celem artykułu jest analiza przyczyn sprzeczności, istniejących 
między zjurydyzowaną (pozytywistyczną, quasi-prawną) koncepcją kodeksu 
etyki zawodowej, a personalistyczną specyfiką etyki zawodów medycznych, oraz 
ukazanie konsekwencji tych sprzeczności dla ogólniejszej teorii etyki zawodowej.  
W związku z tym, dalej sformułowane zostaną postulaty dotyczące potrzeby odej-
ścia od quasi-prawnej wizji kodeksu etyki zawodowej, zarówno w przypadku etyki 
lekarzy, jak i prawników czy ludzi biznesu. Co się z tym wiąże, jako możliwa 
antykodeksowa i niepozytywistyczna alternatywa, a równocześnie podstawa bu-
dowy spójnej teorii etyki zawodowej (uwzględniającej konieczne różnice między 
wartościami konstytutywnymi dla wskazanych wyżej profesji), wskazana zostanie 
personalistyczna etyka fenomenologiczna Maxa Schelera i Nicolaia Hartmanna.

Przez wzgląd na szczególną, prawną konotację pojęcia kodeksu etycznego, 
poniżej przedstawiona zostanie nie tylko ogólna dyskusja dotycząca zasadności 
kodyfikacji wszelkiej etyki zawodowej, lecz również zarysowane będą kontro-
wersje na temat kodyfikacji etyki zawodowej w samym środowisku prawniczym.  

1 Tekst nadesłany na konferencję przeprowadzoną na łamach Internetowego Serwisu Filozoficznego 
Diametros, „Filozoficzne i prawne aspekty kodeksów etyki lekarskiej”, zorganizowaną w Instytucie Filozofii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 25-25 maja 2007.
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W dalszej kolejności podjęta będzie również próba wskazania istoty napięć między 
ideą zjurydyzowanej kodyfikacji etyki zawodowej, a nieprzystającą do niej specy-
fiką współczesnej etyki zawodów medycznych (bioetyki). Obrazu dopełni krótka 
prezentacja zagadnień węzłowych dla etyki działalności gospodarczej, szczególnie 
kwestii kodyfikacji etyki menedżera. Na koniec zgeneralizowane wnioski rozciąg-
nięte zostaną zarówno na etykę zawodów medycznych, jak i na etykę prawniczą 
oraz etykę biznesu, dając tym samym podstawę do sformułowania ogólniejszej 
koncepcji etyki zawodowej.

Etyka medyczna – etyka prawnicza – etyka biznesu

Można bronić tezy, że etyka medyczna, prawnicza i etyka działalności gospodar-
czej zajmują wyjątkową pozycję pośród współczesnych rodzajów etyki zawodo-
wej. Dla człowieka żyjącego w cywilizacji zachodniej rodzaje te mają wysoki 
walor praktyczny. Jest tak ze względu na – posługując się językiem filozofii feno-
menologicznej – intuicyjnie zrozumiałą wagę wartości, które leżą u podstaw tych 
rodzajów, tzn. sprawiedliwości i porządku prawnego, życia i zdrowia oraz włas-
ności, zysku i wolnego rynku. Na ich szczególne znaczenie rzutuje także fakt, że 
w praktyce często biznes, medycyna i prawo w ścisły sposób się ze sobą splatają, 
co miewa swoje reperkusje także na płaszczyźnie etyki zawodowej (przykładem 
mogą być dylematy towarzyszące lekarzom podejmującym pracę w niepublicz-
nych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach chirurgii estetycznej, etc).

Wymogi wskazanych rodzajów etyki mogą być zasadniczo sprzeczne.  
W szczególności dostrzec można odrębność korporacyjnej etyki zawodów praw-
niczych (odwołującej się do takich wartości, jak sprawiedliwość, interes klien-
ta, porządek prawny, etc) i etyki zawodów medycznych (gdzie liczy się przede 
wszystkim życie, zdrowie czy godność i podmiotowość pacjenta). Podobna kon-
trowersja może się ujawnić także w przypadku etyki medycznej i etyki działalności 
gospodarczej, gdyż osiąganie zysku nie może znaleźć się w centrum (używając 
terminologii N. Hartmanna) profesjonalnej świadomości aksjologicznej lekarza2. 
Środowiska medyczne zdają sobie sprawę, że prawa rynku nie mogą w sposób wy-
czerpujący określać zasad wykonywania ich profesji. Między innymi dzięki kon-
cepcji kwadratu aksjologicznego N. Hartmanna znaleźć można teoretyczne uza-
sadnienie podważania przez środowiska medyczne paradygmatu etyki działalności 
gospodarczej w pracy anestezjologa czy pielęgniarki3.

2 Przykładem może być nielegalny handel organami, nielegalna aborcja, itp.
3 Zob. bliżej: M. P i en i ążek, How does it Differ? A Trial of the Application of the Nicolai Hartmann’s 

Axiological Square for Differentiation of Legal, Medical and Bussines Ethics, The 23rd IVR Congress „Law and 
Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity” Special Workshops Students and young researches”, 
Kraków 2009, s. 153 i nast.
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Uogólniając można twierdzić, że obszarem istotnych konfliktów o charakte-
rze etyczno-zawodowym jest pole trójkąta, którego wierzchołki umownie wyzna-
cza perspektywa typowa dla etyki zawodów prawniczych, etyki zawodów medycz-
nych i etyki działalności gospodarczej.

Etyka prawnicza

  Etyka medyczna  Etyka działalności gospodarczej 

Przekonanie o wysokiej, praktycznej doniosłości i przeświadczenie o wza-
jemnym, często pełnym napięć wpływie trzech wskazanych rodzajów etyki, uza-
sadnia uwzględnienie ich w poniższej analizie.

Wokół pojęcia kodeksu etycznego

Zacząć należy od zarysowania pojęcia kodeksu etyki zawodowej i związanych 
z nim kontrowersji. Jest oczywiste, że wymogi etyki zawodowej są szczegól-
nie wygórowane w stosunku do zawodów lekarza, prawnika czy biznesmena, 
wpływających zarówno na dynamikę rozwoju społeczeństwa, jak i na życie po-
szczególnych jednostek. A. Jawłowska pisze, że w środowiskach korporacyjnych  
o charakterze zintegrowanym i zorganizowanym, wymogi etyki zawodowej prze-
kazywane były dawniej jako niepisane zasady postępowania czy wręcz dobre 
obyczaje obowiązujące w zawodzie. Współcześnie korporacje również są zain-
teresowane podtrzymywaniem dobrych tradycji, tworzą więc zbiory-kodyfikacje 
zasad profesjonalnych rodzajów etyki w celu wzmocnienia ich przestrzegania, 
lepszej kontroli i karania odstępstw4.

Krytycy kodyfikacji etyki zawodowej wskazują na niemożliwość skonstru-
owania spisanego zbioru ich zasad z zachowaniem przymiotów kodeksów praw-
nych (zupełności, niesprzeczności itp.), a także na destruktywność takich zbiorów 
z wychowawczego punktu widzenia. Przeciwnicy kodeksów preferują postawę 
refleksyjną, autonomiczną, odpowiadającą postulatowi indywidualnej decyzji mo-
ralnej, podejmowanej odrębnie w każdej sytuacji. Mówią o twórczej roli ryzyka 
moralnego w przypadku podejmowania decyzji w złożonych konfliktowych sytua-

4 A. J awłowska, Życie i kodeksy, „Etyka” 1994, nr 27, s. 194.
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cjach, ewentualnie przy odwołaniu do zasad bardzo ogólnych5. Zdaniem R. Piłata, 
norma moralna, która nie wypływa z namysłu jest nieskuteczna i tym samym to, 
co w kodeksie wydaje się plusem (oszczędność czasu, uproszczenie refleksji), jest 
wadą, bo prowadzi do degradacji normy6.

Przeciwników etyki zawodowej i jej kodyfikacji zniechęca ponadto nazwa, 
kojarząca się im ze biurokratyzowaniem sfery moralności i naruszaniem autonomii 
etycznej jednostki7. M. Środa w następujący sposób systematyzuje ich argumenty:
1. Istotą moralności jest fakt jej powszechności i uogólnienia jej norm. Etyka za-
wodowa, której normy ograniczają się do zachowań i celów określonego zawodu, 
jest wersją relatywizmu etycznego;
2. Podmiotem moralności jest człowiek niezależnie od tego, jaką rolę pełni  
w społeczeństwie. Etyka zawodowa redukuje moralny podmiot do funkcji, które 
pełni w życiu zawodowym;
3. Etyka zawodowa zawierająca silne elementy prakseologiczne i socjotechnicz-
ne po prostu nie należy do dziedziny moralności;
4. Moralność obowiązuje niezależnie od konwencji i umów. Etyka zawodowa 
jest związana z określoną umową; zastrzeżenia budzi tryb ustalania jej norm. Kto 
ma decydować o tych normach i celach etyki? Wszyscy zainteresowani – leka-
rze czy prawnicy? Ich reprezentacja? W jaki sposób dobrana? Kto ma prawo do 
zawierania umowy zobowiązującej moralnie wszystkich przedstawicieli danego 
zawodu?
5. W związku ze stroną formalną (ułożeniem kodeksu) etyka zawodowa jest rela-
tywna w tym sensie, że może mieć charakter koniunkturalny, zależny od dominu-
jącej ideologii, a przecież koniunkturalizm polityczny lub ideologiczny szkodzi 
moralności;
6. Sama potrzeba formułowania kodeksów ma charakter koniunkturalny. Pojawia 
się w ramach tych zawodów i instytucji życia publicznego, które przeżywają kry-
zys – tam, gdzie nie starcza zwykłej uczciwości i moralności osobistej. Im mniej 
jest dobrze zorganizowanych instytucji demokratycznych, tym więcej moralisty-
ki; im słabsza moralność indywidualna, tym więcej „wołania o kodeks”8.

L. Kołakowski w słynnym artykule Etyka bez kodeksu stwierdził, że mówiąc 
o kodeksie, mamy na myśli taki zbiór systematyczny wartościowań i nakazów, któ-
ry pretenduje do rozstrzygalności i niesprzeczności. Kodeks mówi, które nakazy są 
bezwarunkowe, a które ograniczone okolicznościami, a także, jakie wartości należy 
przedkładać nad inne. Choć żaden kodeks nie jest naprawdę ostatecznie wyczerpu-
jący, pisze L. Kołakowski, to idea kodeksu zawiera w sobie dążność do uzyskania 
ideału kompletności, a więc do takiego zbioru reguł, które dają się zastosować do 
dowolnej sytuacji moralnej i zawsze ją przesądzą jednoznacznie. Ideał kodeksu to 

5 M. Micha l i k, W sprawie kodeksów etyki zawodowej, ibidem, s. 176–177.
6 R. P i ł a t, Kodeks heroizmu, ibidem, s. 190.
7 K. K ic iń sk i, Etyka zawodowa a kodeks, ibidem, s. 174.
8 M. Ś roda, Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, ibidem, s. 167–168.
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ideał doskonale rozstrzygalnego systemu, z którego – w połączeniu z opisem sytu-
acji – można wydedukować dowolny sąd wartościujący lub jego negację. Kodeks 
ma „przeobrażać świat wartości w kryształowy pejzaż”, gdzie dowolna wartość 
daje się zlokalizować i zdefiniować bez wątpliwości. Należy zauważyć, że podob-
ny mit leży także u podstaw wizji prawa jako zupełnego i niesprzecznego systemu, 
którego odzwierciedleniem ma być doskonała i wyczerpująca kodyfikacja danej 
gałęzi prawa. L. Kołakowski zauważa, że poszukiwanie niezawodnego oparcia  
w doskonałych kodeksach jest środkiem znieczulenia na niektóre oczywiste włas-
ności sytuacji moralnych9. Argumenty przeciwników kodyfikacji etyki zawodowej 
opierają się również na obserwacji praktyki minionych dekad (m.in. lat 60. i 70.), 
podczas których doszło do spisania szeregu kodeksów. Z czasem okazało się, ze 
ich skuteczność jest minimalna i że na ogół po prostu nie są znane w korporacjach 
zawodowych10.

W. Pawlik dokładniej analizuje kwestię tego, po co w ogóle kodyfikuje 
się etykę zawodową. Nawiązując do L. L. Fullera11 pyta, czy dla otrzymania in-
strumentu dyscyplinowania i dla jednoznacznego, sformalizowanego określenia 
minimum moralnego, którego przekroczyć nie wolno, kodyfikacja ma być listą 
moralnych postulatów i instrumentem wychowania środowiska. Autor uważa, że 
tam, gdzie brak kontroli korporacji nad swoimi członkami, kodeksy mogą być kro-
kiem wstępnym w procesie moralnej edukacji. W. Pawlik stoi na stanowisku, że  
w praktyce łatwiej jest nazwać zło moralne i osiągnąć w grupie consensus w spra-
wie tego, czym ono jest, niż porównać z określeniem, czym jest dobro. Dlatego 
prościej stworzyć kodeks „minimum”, odwołujący się do moralności obowiązku; 
wtedy jednak nie bardzo można mówić o jego funkcji wychowawczej, skierowanej 
na moralność dążeń. Kodeks taki ma charakter represyjny, dyscyplinujący i mamy 
w jego przypadku do czynienia w zasadzie z regulaminem postępowania, prakseo-
logią, quasi-prawem korporacji. Autor stwierdza także, że kodeksy etyki mogą być 
przydatne na etapie rozpoznawania moralnych nadużyć w danym zawodzie i ucze-
nia się jego moralności12. Podobnie rolę kodeksu widzi G. Hansen13 oraz H. Jan-
kowski14. K. Kiciński zauważa natomiast, że próby kodyfikacji etyki zawodowej, 
nawet jeśli nie kończą się sukcesem, mogą odegrać pozytywną rolę – przyczynić 
się do ożywienia dyskusji etycznej w środowisku15.

I. Lazari-Pawłowska (m.in. ze względu na przedstawione powyżej termi-
nologiczne nieporozumienia) proponuje zrezygnować z terminu „kodeks” i za-
stanawiać się nad celowością formułowania „zbiorów zasad” etyki zawodowej. 

9 L. Ko łakowsk i, Etyka bez kodeksu, „Twórczość” 1962, nr 7, s. 73–83.
10 H. J ankowsk i, Kilka uwag na temat etyki zawodowej, „Etyka” 1994, nr 27, s. 180.
11 Por. L. L. Fu l l e r, Moralność prawa, Warszawa 1978.
12 W. Pawl ik, Niecnota uregulowana, „Etyka” 1994, nr 27, s. 173.
13 G. H ans en, Etyka zawodu biznesmena, ibidem, s. 201.
14 H. J ankowsk i, op. cit., s. 180.
15 K. K ic iń sk i, op. cit., s. 176.
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Autorka wyraża pogląd, że autonomia moralna jednostek, z których pracą wiąże 
się możliwość wyrządzenia komuś szkody, powinna być przez takie zbiory zasad 
ograniczana. Obok głównych, ogólnych wytycznych wskazujących, które dobra 
przedstawiciel danego zawodu winien mieć na uwadze, w zbiorach tych centralne 
miejsce należy przyznać normom o dużym stopniu konkretyzacji, obowiązującym 
bezwarunkowo i niedopuszczającym wyjątków16. I. Lazari-Pawłowska zauważa, 
że ujednolicenia bywają konieczne tam, gdzie za każdą ze skonfliktowanych war-
tości przemawiają mocne racje. Zbiór zasad jasno wskazuje, na którą z nich pada 
wybór, podczas gdy w etyce ogólnej czy nawet w niepisanych dobrych obyczajach 
zawodu, kwestia ich realizacji może pozostać otwarta.

Poza tym obok sytuacji konfliktowych, w których wybór przebiega mię-
dzy różnymi rodzajami dobra, w praktyce zawodowej występuje wielość sytuacji 
względnie prostych, a dotyczących wyboru między dobrem a złem. Sytuacje te 
ze względu na zawodową specyfikę powtarzają się, więc jest w nich przydatny, 
zdaniem M. Michalika, pewien nawyk w postępowaniu. Dlatego warto je skody-
fikować, wskazując na moralne rozstrzygnięcie. M. Michalik pisze, podobnie jak 
wcześniej przytaczani autorzy, że człowiek zdolny do indywidualnej refleksji mo-
ralnej na gruncie profesjonalnym nie pojawia się z dnia na dzień. Zauważa, że  
o autentyzmie moralnym i antykodeksowości mówi się w społeczeństwie, w któ-
rym elementarne normy współżycia są często naruszane. Powinny więc one być 
powtarzane, „afirmowane” przez jakieś społeczne przedsięwzięcia, by w szerszej 
świadomości mogły nabrać mocy obowiązującej. Zdaniem tego Autora, do podob-
nych „zabiegów socjotechnicznych” przydatna jest kodyfikacja etyki zawodowej. 
Kodeksy etyki jako zbiory sprecyzowanych postaw moralnych, oferują „pośred-
nie” rozwiązanie konfliktów pomiędzy indywidualną, subiektywną decyzją a decy-
zją instytucjonalną i autorytatywną. Stanowią więc afirmację i zalecenie pewnego 
typu postawy i mogą wpływać na kształtowanie zachowania jednostek17.

Wspomnijmy w tym miejscu o Polskim kodeksie honorowym Władysława 
Boziewicza z 1919 roku. Idea kodeksu honorowego, zdaniem jego autora, dotarła 
do Polski z Włoch w średniowieczu. Kodeks Boziewicza posiada quasi-prawną 
systematykę, składa się z 404 artykułów, podzielonych na 27 rozdziałów i ujętych 
w 2 części: „Zasady postępowania honorowego” i „Pojedynek”. Przykładowo,  
w rozdziale pierwszym poruszona jest kwestia „zdolności honorowej” (to znaczy 
osób zdolnych do dawania i żądania satysfakcji honorowej). Zgodnie z artykułem 
pierwszym, przymiot ten cechuje „gentlemanów (z wyłączeniem osób duchow-
nych), tj. te osoby płci męskiej, które z powodu wykształcenia, inteligencji osobi-
stej, stanowiska społecznego lub urodzenia wznoszą się ponad zwyczajny poziom 
uczciwego człowieka”. Tytułem uzupełnienia dodam, że zgodnie z art. 44 (rozdz. 
5, cz. 1) – „każda osoba urzędowa wykonująca swoje urzędowania w granicach 

16 I. Laza r i -Pawłowska, Etyka zawodowa bez kodeksu, „Etyka” 1994, nr 27, s. 179.
17 M. Micha l i k, Społeczne przesłanki, swoistość i funkcje etyki zawodowej, [w:] Etyka zawodowa, 

red. A. S a r apa t a, Warszawa 1971, s. 176–177.
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ustawą określonych albo spełniająca polecenie wyższej władzy może odmówić 
zadośćuczynienia, skoro urzędując obraża osobę drugą (np. adwokat, sędzia, przy-
sięgły, radny itd.). Również członkowie sejmu są wolni od odpowiedzialności ho-
norowej za ich mowy sejmowe, o ile te nie zawierają ściśle osobistych wycieczek”. 
Rozdziały 9 i 10 (cz. 1) są poświęcone „sądom honorowym i rozjemczym”18.

Nasuwa się spostrzeżenie, że – z jednej strony – aksjologia Polskiego kodeksu 
honorowego jest do pewnego stopnia wspólna z aksjologią kodeksów etyki zawodo-
wej. Obecny w nim „honorowy”, perfekcjonistyczny rys, obecny również w kodek-
sach etyki prawniczej, lekarskiej czy menedżerskiej, można powiązać z wprowadzo-
nym przez L. L. Fullera pojęciem „moralności dążeń”. Z. Najder pisze, że „honor 
jest ideałem moralnym doskonale dopasowanym do założeń i funkcji moralności za-
wodowej”19. Z drugiej strony, w kodeksie Boziewicza nie brak przepisów procedural-
nych, quasi-prawnych, wskazujących (jak widzieliśmy) m.in. podmioty posiadające 
zdolność honorową, określających formalne zasady przeprowadzania pojedynku, itp. 
Przede wszystkim jednak sama struktura i język Polskiego kodeksu honorowego budzi 
uzasadnione skojarzenia z „aktami normatywnymi sensu stricto”20.

Należy wskazać, że, całkiem podobnie, współczesne polskie kodyfikacje 
etyki zawodowej mają w większości przypadków hybrydowy charakter, balansując 
z różnym skutkiem między zjurydyzowaną, quasi-prawną moralnością obowiązku, 
a perfekcjonistycznym „zbiorem zasad i godności zawodu”. Na jednym z biegunów 
plasuje się w moim przekonaniu polski Kodeks etyki zawodowej notariusza21 (który 
jest, jak się wyraża C. W. Salagierski, „aktem prawa samorządowego, inspirowanym 
jedynie kwestiami etycznymi”22); Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawo-
du23 (złożony z 69, często bardzo rozbudowanych, paragrafów24), a nawet Kodeks 
etyki lekarskiej25. Na biegunie przeciwległym umieścić można natomiast (znacznie 
mniej obszerne) kodeksy sędziów26, prokuratorów27, jak również polskiej służby 

18 W. Boz i ewicz, Polski kodeks honorowy, Warszawa–Kraków 1919.
19 Z. Na jde r, O pojęciu honoru zawodowego, [w:] Etyka zawodowa..., s. 76.
20 R. Sarkowicz odróżnia akt normatywny sensu largo (oznaczający każdy akt mówiony czy pisany, 

który zawiera normy jakiegokolwiek rodzaju o charakterze generalnym i abstrakcyjnym) i akt normatywny 
sensu stricto (akt prawny, czyli akt stanowiący normy prawne). Por. R. S a r kow icz, J. S t e lmach, Teoria 
prawa, Kraków 1996, s. 210.

21 Uchwała Krajowej Rady Notarialnej nr 19/97.
22 C. W. Sa l ag i e r sk i, Funkcje integracyjne i nadzorcze Krajowej Rady Notarialnej, [w:] II Kongres 

Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Warszawa–Kluczbork 2006, s. 297–298.
23 Por. Z. Krzemińs k i, Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, Warszawa 2008.
24 Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98, zm. Uchwałą NRA nr 32/2005.
25 Kodeks Etyki Lekarskiej został uchwalony na II Nadzwyczajnym Zjeździe Lekarzy w Bielsku-Białej 

14 grudnia 1991 r. Był następnie dwukrotnie nowelizowany: na III Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Leka-
rzy w Warszawie (12–14 grudnia 1993 r.) oraz na VII Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy w Toruniu 
(20 września 2003 r.).

26 Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa nr 16/2003.
27 „Zbiór zasad etycznych prokuratora” stanowi załącznik do uchwały II Krajowego Zjazdu Członków 

Stowarzyszenia Prokuratorów RP z 25 marca 2002 r.
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cywilnej28, które, podkreślając specyfikę etyczną tych profesji, zasadniczo nie po-
sługują się kazuistycznym wyliczeniem obowiązków, lecz wskazują na pryncypia 
moralne, ogólne zasady, przyzwoitość, zawodową, etc.

W tym kontekście chciałbym powtórzyć, że bronię tezy, zgodnie z którą  
w samym pojęciu kodeksu etyki zawodowej pierwotnie chodzi nie tyle o preten-
dujący do zupełności i niesprzeczności „kodeks prawny”, oddający moralność 
obowiązku (będącą, wg L. L. Fullera, podstawą funkcjonowania systemów praw-
nych), ile raczej o archetypowy zbiór wymogów o charakterze perfekcjonistycz-
nym, odwołujący się do zindywidualizowanego „czucia wartości” etyczno-zawo-
dowych. (Ramy teoretyczne owemu „czuciu” może nadać personalistyczna etyka 
fenomenologiczna M. Schelera i N. Hartmanna.) Zasadniczo opowiadam się więc 
za drugim z zasygnalizowanych rozwiązań i postuluję konieczność praktyczne-
go rozdzielenia pragmatyki zawodowej (regulaminu postępowania rozumianego 
jako akt prawa wewnętrznego) i zbioru zasad etyki zawodowej. Należy zaznaczyć, 
że to w wyniku daleko posuniętego zjurydyzowania znaczenia słowa „kodeks”  
w odniesieniu do etyki zawodowej, jej normy są interpretowane przez prawników, 
lecz także lekarzy i ludzi biznesu na poziomie moralności obowiązku, co w kon-
sekwencji prowadzi do nadania im nietrafnego, quasi-prawnego charakteru, czyli 
– w najlepszym razie – do ich „zawłaszczenia” przez prawo. Możliwy jest także 
może nawet bardziej niepokojący przypadek, mianowicie taki, że „zbiory zasad 
etyki zawodowej” będą ignorowane, bo skoro nie są źródłem prawa i nie obowią-
zują w sensie prawnym, to zgodne ze skrajnie pozytywistycznym założeniem – nie 
obowiązują wcale29. Obie możliwości fetyszyzują prawo i (nawiązując do języka 
J. Tischnera) prowadzą do atrofii myślenia według wartości etyczno-zawodowych. 
Ostatecznie rozwiązaniem problemu może być uwypuklenie pierwotnie etycznego 
charakteru korporacyjnej refleksji nad dobrą praktyką w zawodzie lekarza, prawni-
ka czy biznesmena. Stanowisko to wzmocnić może „dowartościowująca” omawia-
ną problematykę, niepozytywistyczna teoria etyki zawodowej30.

Dyskusja kodyfikacji etyki prawniczej

Nawet w samym środowisku prawniczym od dawna nie ma zgody, na ile zasadne 
jest tworzenie korporacyjnych kodeksów etyki zawodowej. Tym samym nie ma 
zgody w sprawie tego, czy i w jakim stopniu etyka prawnicza powinna być spi-
sywana i formalizowana. Być może w ogóle nie należy tego czynić, gdyż etyka 

28 „Kodeks etyki Służby Cywilnej” stanowi załącznik do zarządzenia nr 114 Prezesa Rady Ministrów 
z 11 października 2002 r.

29 Por. P. Łab i en i ec, O statusie etyki zawodowej i kodeksów etyki zawodowej, [w:] Etyka prawnicza. 
Stanowiska i perspektywy, red. H. I zdebs k i, P. S kuczyńs k i, Warszawa 2008, s. 49.

30 Por. m.in. M. P i en i ążek, Etyka sytuacyjna prawnika, Warszawa 2008. W monografii bardziej szcze-
gółowo zaprezentowana jest koncepcja etyki prawniczej, oparta na fenomenologicznej etyce wartości M. Sche-
lera, N. Hartmanna i J. Tischnera.
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ta nie wykracza poza ramy zwykłej międzyludzkiej przyzwoitości. Dla zilustro-
wania wskazanych kontrowersji, a także dla wsparcia sformułowanej powyżej 
tezy, odwołam się do wciąż aktualnej merytorycznie dyskusji, która toczyła się  
w polskim środowisku adwokackim w latach 30. ubiegłego wieku. Warto ową 
dyskusję przypomnieć także w kontekście obchodzonej w roku 2009 dziewięć-
dziesiątej rocznicy „odrodzenia adwokatury polskiej”, która skłania do podkre-
ślania ciągłości (jak również odkrywania na nowo) etyczno-zawodowego dorob-
ku naszej palestry.

Zacznijmy jednak od opinii współczesnej. Adwokat Cz. Jaworski, były pre-
zes Krajowej Rady Adwokackiej pisze, że przy wykonywaniu pewnych zawodów 
konieczne jest nałożenie na osoby wykonujące te zawody nakazów i powinności, 
których nie można nałożyć na całą społeczność. Dla przykładu – obrońca musi 
zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się udzielając pomocy praw-
nej. Zasadne zatem jest – zdaniem Jaworskiego – znane nam już stanowisko, że 
niektóre zawody – zwłaszcza tzw. zawody zaufania publicznego – niezależnie od 
ogólnych zasad moralnych, do których muszą się stosować, powinny mieć także 
określone reguły zaufania, specyficzne dla określonego zawodu31.

Tymczasem jeszcze w 1933 r. prof. E. Waśkowski polemizował ze skrajnym 
stanowiskiem, zgodnie z którym etyka adwokacka w ogóle nie jest możliwa, „albo-
wiem adwokaci z istoty zawodu powinni być ludźmi niemoralnymi”. E. Waśkow-
ski cytuje następującą „nihilistyczną” opinię:

Gdzie można znaleźć adwokata, posiadającego trwałe zasady? Kto w ciągu dwudziestu lat 
życia ćwiczy się w kłamstwie i cerowaniu dziur, przez które przeświecają podstęp i zła wola klien-
tów, temu trudno mieć jakiekolwiek zasady [...] Adwokat jest cynikiem z konieczności i dlatego, że 
broni wszystkiego, nie wierzy w nic i gotów wierzyć we wszystko32.

E. Waśkowski przywołuje także inny argument, podnoszony do dziś w dys-
kusjach o sensie odrębności rodzajów etyki zawodowej:

Według zdania niektórych autorów istnieje moralność ogólnoludzka, obowiązująca wszyst-
kich bez wyjątku, żadna zaś inna nie jest potrzebna i bodaj nawet niemożliwa. „Odseparowanie 
etyki adwokackiej od ogólnoludzkiej jest naciągane”, powiada pewien autor. „Dlaczego”, zapytuje 
drugi: „wymóg szczególnej uczciwości ma być stosowany wyłącznie do zawodu adwokackiego? 
Uczciwość jest obowiązkiem każdego obywatela, jest to powinność ogólnoludzka, nie zaś specjal-
nie adwokacka”33.

Tymczasem sam E. Waśkowski formułuje stanowisko zasadniczo zbieżne  
z argumentacją prezentowaną w poprzednim rozdziale:

31 C. J awor sk i, Etyka adwokatów, [w: ] Etyka prawnicza..., s. 39.
32 E. Waśkowsk i, Zasady etyki adwokackiej, [przedruk:] „Palestra” 1995, nr 5–6, s. 152–154.
33 Ibidem.
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Aczkolwiek tego rodzaju utożsamienie etyki adwokackiej z ogólnoludzką wydaje się, na 
pierwszy rzut oka, słuszne, jednakowoż przy bliższym rozważeniu nie można z nim się zgodzić. 
Każdy zawód nakłada na osoby, które się nim trudnią, specjalne obowiązki, których nie sposób na-
kładać na innych ludzi. Etyka zawodowa, jak słusznie zaznaczył pewien autor, „czasem przewyższa 
etykę prywatną”. Kiedy statek tonie, każdy może ratować swe życie, zgodnie z prawidłem: sauve 
qui peut, lecz kapitan statku winien pozostać na swoim stanowisku do końca i porzucić statek ostat-
ni. Nikt nie jest obowiązany odwiedzać chorych na choroby zakaźne, lecz to stanowi obowiązek 
lekarza. Z drugiej strony, wykonanie pewnych zawodów czasem zmusza do naruszenia przepisów 
etyki ogólnej. Na przykład, duchowny winien zachowywać w tajemnicy fakty, o których dowie-
dział się na spowiedzi, chociażby z punktu widzenia moralnego obowiązany był je ogłosić. Rów-
nież i lekarz nie ma prawa ogłaszać tego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu swego zawodu, 
a czasem musi kłamać beznadziejnie choremu, że wkrótce wyzdrowieje. Jeśli więc możliwe jest 
istnienie etyki adwokackiej, to na czym mają polegać jej podstawowe zasady? Dać na to pytanie 
słuszną odpowiedź można, oczywista, nie inaczej, jak wychodząc z istoty i zadań adwokatury34.

Bardzo interesującą antykodeksową argumentację, odwołującą się do „ży-
wego poczucia etycznego adwokata”, znajdujemy we wnioskach z dyskusji prze-
prowadzonej w 1936 r. w Sekcji Zawodowej Seminarium Aplikantów Adwoka-
ckich przy Radzie Adwokackiej w Wilnie35. Czytamy w nich:

należy wypowiedzieć się przeciwko pomysłowi skodyfikowania norm adwokackiej etyki 
zawodowej, gdyż kodyfikacja taka zafiksowałaby jedynie pewien minimalny poziom etyczny po-
stępowania, nie dając jednocześnie żadnego impulsu do wznoszenia się nad [ten] poziom; mogłaby 
zawierać tylko niektóre przepisy, nie normując szczegółowo całokształtu wielobarwnej i bogatej 
działalności zawodowej adwokata i całkowicie rozminęłaby się z celem, któremu ma służyć. Le-
piej więc, aby norma etyki zawodowej była żywa, choć niepisana i aby żywe poczucie etyczne 
uzgadniało działanie zawodowe adwokata z jego szczytnymi zadaniami, jako rzecznika prawa  
i słuszności36.

Koncepcja quasi-prawnego, kazuistycznego kodeksu etyki prawniczej bu-
dziła więc poważne zastrzeżenia w środowisku międzywojennej adwokatury. Rów-
nocześnie jednak wskazywano pozytywną rolę „miękkiego” zbioru zasad etyki za-
wodowej w rozwoju świadomości etycznej korporacji:

Wypowiadając się przeciwko kodyfikacji, uznajemy jednak za bardzo pożądane opraco-
wanie zasad postępowania w poszczególnych dziedzinach życia zawodowego (stosunek do sądu, 
do kolegiów, do klientów itp.) na podstawie ogólnie przyjętych w życiu korporacyjnym poglądów, 
uchwał i zaleceń organów adwokatury oraz orzecznictwa dyscyplinarnego z podaniem należytego 
umotywowania poszczególnych zasad. Oczywiście praca taka miałaby na celu jedynie danie prze-
glądu kulturalnego i etycznego dorobku stanu adwokackiego i stałaby się cennym drogowskazem 
dla członków palestry, jednak bez pretensji do wyczerpania i normatywnego uregulowania przed-
miotu. W tym zakresie zbiór taki niewątpliwie spełniłby swoje pożyteczne zadanie37.

34 Ibidem.
35 Wnioski te zostały opublikowane w „Wileńskim Przeglądzie Prawniczym”; sama dyskusja była 

sprowokowana zamieszczeniem w „Palestrze” (1936, nr 11) tekstu rumuńskiego kodeksu adwokackiej moral-
ności zawodowej.

36 Przedruk: „Palestra” 1996, nr 3–4.
37 Ibidem.
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Bardzo podobne stanowisko znajdujemy w artykule W sprawie kodeksu ety-
ki adwokackiej, opublikowanym w „Gazecie Sądowej Warszawskiej” z roku 1935. 
Jego autorem jest Jan Nowodworski, były dziekan Rady Adwokackiej w Warsza-
wie i członek Naczelnej Rady Adwokackiej. W powyższym tekście czytamy:

Zbiór norm, „kodeks etyczny” wówczas jedynie byłby celowym, gdyby zawierał wyraźne  
i jasne przepisy sprawowania zawodu adwokackiego. A to właśnie jest niemożliwe nie tylko dlatego, 
że niepodobieństwem jest przewidzieć i ustalić przepisy etyczne, które by na wszystkie zagadnienia 
etyczne dały odpowiedź, lecz i dlatego, że, chociaż istnieje pojęcie nienaruszalne i stałe, jakim jest 
poczucie honoru adwokata i godności stanu, to jednak ani honor, ani godność w ramki przepisów 
i paragrafów ująć się nie dadzą. Poczucie honoru i godności stanu winno panować bezapelacyjnie 
nad działalnością zawodową adwokata, lecz jedynym sędzią, kierującym tą działalnością, decydu-
jącym ostatecznie, jak należy w poszczególnym wypadku postąpić, będzie nie ten czy inny przepis 
kodeksu, lecz wewnętrzny głos sumienia, głos, bez którego najbardziej wytrawny i uczony praw-
nik, najsubtelniejszy dialektyk i najwspanialszy mówca nie będzie dobrym adwokatem. [...] Tak 
więc, „kodeksu etycznego” stwarzać nie należy. Można by ku umocnieniu wypowiedzianej tezy 
powołać się jeszcze i na to, że zagadnienia etyczne, podobnie jak etyka ludzka w ogólności, nie 
dadzą się ująć w karby trwałej kodyfikacji, lecz pogłębianie tej kwestii wykraczałoby poza granice 
rozstrzyganego obecnie zagadnienia etyki ściśle zawodowej, adwokackiej38.

Na koniec chciałbym przytoczyć całkiem współczesną opinię, którą podczas 
konferencji dotyczącej etyki prawniczej w roku 2001 wyraziła sędzia M. T. Romer:

Kodeks etyki? Tu trzeba odwołać się do Arystotelesa – nie da się wszystkiego ująć w słowa 
i literę prawa, życie wyprzedza myśl i dlatego tak trudno mówić o kodeksie etyki sędziowskiej jako 
skutecznym remedium na „bycie moralnym”. Każdy sędzia musi umieć postawić sobie pytania, na 
które żaden kodeks nie odpowie. [...] Wiedza sędziego wypływa także z jego doświadczenia i z jego 
moralności. Prawo moralne każdy nosi w sobie39.

Kodeks wobec etyki medycznej. Deklaracja genewska 
i Międzynarodowy Kodeks Etyki Medycznej

Aby zarysować istotę kontrowersji między ideą kodeksu jako quasi-prawnego 
aktu normatywnego a wskazaniami etyki medycznej, musimy naświetlić specy-
fikę etyki zawodów medycznych. Zwraca uwagę fakt, że rzadko słyszy się gło-
sy poważnie podważające zasadność jej tworzenia. Co więcej – kwestia euta-
nazji, ortotanazji, aborcji czy handlu organami podlega szerokiemu dyskursowi 
społecznemu. Z perspektywy personalistycznej etyki fenomenologicznej Maxa 
Schelera, nigdzie wartości w tak oczywisty sposób nie „domagają się wcielenia”, 
jak w sytuacjach etyczno-zawodowych dylematów lekarza. Dotyczy to również 
kwestii wartości, jaką jest miłosierdzie – jako element świadomości aksjologicz-
nej pracownika służby zdrowia. Nigdzie też wyraźniej nie znajduje potwierdze-

38 Przedruk: „Palestra” 1995, nr 11–12.
39 M. T. Romer, Etyka sędziego, [w:] Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, red. 

E. Ło jko, Warszawa 2002, s. 29.
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nia teza Schelera, że obiektywności istnienia wartości (w tym przypadku życia 
i zdrowia) należy poszukiwać w pewności istnienia drugiego człowieka. Scheler 
podkreślał bowiem wysokie miejsce oraz niezależny charakter wartości witalnych 
w postulowanej przez siebie hierarchii wartości. W szeregu tym wartości witalne 
stały ponad wartościami utylitarnymi i hedonicznymi, zaś sytuowały się jedynie 
poniżej wartości duchowych. Już w tym miejscu podkreślmy, że etyka fenomeno-
logiczna znajduje adekwatne zastosowanie do problematyki etycznych dylematów 
zawodów medycznych i pozwala (w tym przypadku per analogiam) podjąć uza-
sadnioną próbę jej wykorzystania dla potrzeb etyk korporacji prawniczych.

Jak wspomniano wcześniej, problematyka etyki medycznej koncentruje się 
wokół dość ściśle określonej grupy problemów. Do wymienionych powyżej nale-
ży dodać jeszcze np. kwestię dopuszczalności usunięcia ciąży będącej wynikiem 
gwałtu, poinformowania pacjenta o śmiertelnej chorobie, określenia kolejności 
osób oczekujących na przeszczep, itd. Jak wynika z treści kodeksów etyki me-
dycznej, chodzi więc o wyraźnie określone przez środowisko zawodowe typy sy-
tuacji, z którymi wiążą się najpoważniejsze dylematy etyczno-zawodowe. Ten rys 
etyki medycznej w potwierdza zasadność próby oparcia teorii etyki zawodowej na 
fundamencie etyki fenomenologicznej. W świetle podanych przykładów staje się 
jasne, na czym polega istota i powaga każdoczesnego – mówiąc po schelerowsku 
– sytuacyjnego preferowania, przysuwania i odsuwania, ważenia wartości życia  
i zdrowia pacjentów.

Dla potwierdzenia powyższych obserwacji przyjrzyjmy się dwu najważ-
niejszym, międzynarodowym aktom z zakresu etyki zawodów medycznych tj. 
Deklaracji genewskiej i Międzynarodowemu Kodeksowi Etyki Medycznej. Jak 
zobaczymy, pojęcie kodeksu w przypadku International Code of Medical Ethics 
pokrewne jest postulowanej w referacie koncepcji kodeksu jako zbioru wartości, 
zasad, zaleceń czy cnót, które powinny być obecne w pracy osób wykonujących 
zawody medyczne. 

Z kolei Deklaracja genewska, wpisująca się w tradycję zapoczątkowaną 
przez przysięgę Hipokratesa, bezpośrednio odwołuje się do pojęcia honoru jako 
wartości stanowiącej szkielet skutecznej i równocześnie autorefleksyjnej etyki le-
karskiej.

Zacznijmy jednak od przypomnienia, że lekarze stworzyli w ostatnim pół-
wieczu sieć międzynarodowej wymiany specjalistycznych informacji dotyczących 
etyki zawodowej oraz standardów pracy. 

Najważniejszym służącym temu światowym forum jest powołana do życia 
w 1947 r. w Paryżu World Medical Association (Światowe Stowarzyszenie Leka-
rzy; wśród 27 krajowych organizacji założycielskich znaleźli się również przed-
stawiciele polskiego samorządu medycznego). W tej chwili WMA posiada około 
8 milionów członków i skupia 82 National Associations of Physicians z całego 
świata.
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Deklaracja genewska została przyjęta przez WMA w 1949 r. i uzupełnio-
na następnie na 22. Zgromadzeniu Ogólnym tej organizacji w Sydney (1968), 35.  
w Wenecji (1983) oraz 46. w Sztokholmie (1994). Deklaracja jest wzorem dla przy-
rzeczeń lekarskich przyjmowanych w krajach członkowskich WMA:

Deklaracja genewska

W chwili przyjęcia mnie do grona członków zawodu lekarskiego
Ślubuję uroczyście, że poświęcę moje życie służbie ludzkości;
Będę otaczał moich nauczycieli należną im wdzięcznością i czcią:
Będę wykonywał swój zawód sumiennie i z godnością:
Zdrowie chorego będzie moją główną troską:
Będę szanował powierzone mi tajemnice;
Wedle wszelkich moich możliwości będę dbał o honor i szlachetne tradycje zawodu lekarskiego;
Moi koledzy będą moimi braćmi;
Nie dopuszczę do tego, by argumenty religijne, narodowościowe, rasowe, partyjne lub klasowe 
mogły wpływać na mnie 
w wykonywaniu mojego obowiązku wobec chorego;
Zachowam najwyższy respekt dla życia ludzkiego od chwili jego poczęcia; nawet pod wpływem 
groźby nie użyję mojej wiedzy
lekarskiej przeciwko prawom ludzkości.
Przyrzekam to uroczyście, bez przymusu na mój honor40.

Ważniejszym od Deklaracji genewskiej dokumentem przyjętym przez WMA 
na 3. Zgromadzeniu Ogólnym w Londynie (1949)41 okazał się Międzynarodowy 
Kodeks Etyki Medycznej42 (International Code of Medical Ethics)43. Ze względu 
na swój zwięzły i paradygmatyczny – w skali światowej – charakter, przytoczono 
go poniżej w całości.

Międzynarodowy Kodeks Etyczny

1. Ogólne obowiązki lekarzy
Lekarz będzie zawsze utrzymywał najwyższy poziom postępowania zawodowego.
Lekarz nie dopuści, aby motywy zysku miały wpływ na przeprowadzenie wolnego i niezależnego 
osądu zawodowego dotyczącego pacjentów.
Lekarz będzie w wykonywaniu wszystkich rodzajów praktyki medycznej oddany zapewnieniu 
kompetentnej opieki medycznej zachowując pełną niezależność moralną i fachową, ze zrozumie-
niem i poszanowaniem ludzkiej godności.
Lekarz będzie postępował uczciwie z pacjentami i kolegami, dążąc do ujawnienia lekarzy wykazu-
jących braki charakteru lub kompetencji, dopuszczających się nieuczciwości lub oszustwa.

40 Tekst obowiązujący, za: World Medical Association, International Code of Medical Ethics, http://www.
wma.net/e/Policy. W Polsce obowiązuje Kodeks etyki lekarskiej (zawierający postanowienia Deklaracji genew-
skiej), w brzmieniu obowiązującym od 2 stycznia 2004 r., uchwalony na Nadzwyczajnym VII Krajowym Zjeździe 
Lekarzy.

41 Poprawki wprowadzono – podobnie, jak w przypadku Deklaracji genewskiej, na zgromadzeniach 
w Sydney i Wenecji.

42 Tekst obowiązujący, za: http://www.wma.net/e/policy.
43 „World Medical Association Bulletin” 1949, Vol. 1, No. 3, s. 109–111.
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Za postępowanie nieetyczne będzie się uważać następujące praktyki:
a) autoreklamę lekarzy, o ile nie jest to dozwolone w świetle praw obowiązujących w danym kraju 
i przepisów Kodeksu etyki Narodowego Stowarzyszenia Lekarskiego;
b) płacenie lub otrzymywanie honorarium lub jakichkolwiek innych korzyści materialnych w wy-
łącznym celu skierowania pacjenta, przepisania mu lub udostępnienia czegokolwiek.
Lekarz będzie przestrzegał praw pacjentów, kolegów i innych pracowników służby zdrowia, będzie 
strzegł tajemnicy zwierzeń pacjenta.
Lekarz będzie działał wyłącznie w interesie pacjenta stosując takie rodzaje opieki medycznej, które 
nie mogą spowodować osłabienia Jego stanu fizycznego i umysłowego.
Lekarz będzie zachowywał wielką ostrożność w ujawnianiu niezawodowymi kanałami nowych 
odkryć, technik medycznych i metod leczenia.
Lekarz poświadczy tylko te, które osobiście sprawdził.

2. Obowiązki lekarzy wobec chorych
Lekarz będzie zawsze pamiętał o obowiązku zachowania życia ludzkiego.
Lekarz winien jest swoim pacjentom zapewnić swą całkowitą lojalność i wszystkie zasoby swojej 
wiedzy fachowej. Kiedykolwiek badanie lub leczenie przekracza jego możliwości lekarskie, powi-
nien wezwać innego lekarza posiadającego potrzebne umiejętności.
Lekarz zachowa całkowitą tajemnicę swoich wiadomości na temat chorego nawet po jego śmierci.
Lekarz udzieli nagłej pomocy, traktując ją jako swój obowiązek humanitarny, chyba, że jest pewien 
się, że tak pomoc noże być i będzie zapewniona ze strony innych.

3. Obowiązki lekarzy wobec siebie nawzajem
Lekarz będzie się zachowywał w stosunku do kolegów w taki sposób, w jaki chciałby, aby oni 
zachowywali się w stosunku do niego.
Lekarz nie będzie odbierał pacjentów swoim kolegom.
Lekarz będzie przestrzegał zasad Deklaracji genewskiej zatwierdzonej przez Światowe Stowarzy-
szenie Lekarzy.

W kontekście powyższych tekstów widać, że zdaniem międzynarodowego 
środowiska medycznego, daleko idąca jurydyzacja kodeksów etyki zawodowej jest 
ślepą uliczką. Teksty Deklaracji genewskiej i Międzynarodowego Kodeksu Ety-
ki Medycznej wskazują na głęboką świadomość faktu stałej konfrontacji lekarza  
z opierającą się quasi-prawnemu normowaniu koniecznością ważenia wartości 
czyjegoś życia i zdrowia i kierowania się przy tym własnym i korporacyjnym 
(wspólnotowym w rozumieniu Schelera) doświadczeniem etyczno-zawodowym. 
Etyka zawodów medycznych również w kontekście przytoczonych tekstów, po-
twierdza swoje sytuacyjne i personalistyczne sedno.

Przy tej okazji przypomnijmy, że w związku z praktyką lekarską powstała 
spójna teoria etyczna, oparta na zasadzie indywidualnej odpowiedzialności za ży-
cie. Mam na myśli dorobek Alberta Schweitzera, którego etyka czci dla życia zakła-
da każdorazową konieczność indywidualnego rozwiązania dylematu etycznego44.

Ponadto, bliska jej jest perspektywa proponowana przez personalizm rozu-
miany jako nurt we współczesnej bioetyce. T. Biesaga pisze, że dwa najważniejsze 
paradygmaty filozoficzne leżące u podstaw współczesnej etyki medycznej to per-

44 Por. A. Schwe i t ze r, Etyka czci dla życia, [w:] Człowiek w filozofii współczesnej, red. A. P a j ąk, 
Kraków 1979, s. 320 i nast.
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sonalizm i utylitaryzm (autor opowiada się przeciw drugiemu z nich)45. Należy wy-
jaśnić, że w literaturze anglojęzycznej etykę medyczną (lekarską) określa się jako 
medical ethics albo bioethics. Terminy powyższe nie są tożsame – obecnie, jako 
zakresowo szerszy, popularność zyskał drugi z nich. Tradycyjnie mianem etyki 
medycznej nazywano zespół wskazań etycznych stricte związanych z wykonywa-
niem zawodów medycznych. Bioetyka zaś jest nurtem w ramach rozwijającej się 
na Zachodzie etyki stosowanej (applied ethics), która szuka praktycznych zasto-
sowań filozofii moralnej wobec wyzwań współczesności, takich jak np. ochrona 
praw kobiet i dzieci, ochrona środowiska naturalnego, dyskryminacja mniejszości 
rasowych, religijnych czy seksualnych, wojna, przemoc itd.46 W związku z tym 
bioetyka jest definiowana jako poddział (subdivision) etyki, związany z biologią 
i medycyną47 lub jako gałąź etyki stosowanej, związana z refleksją filozoficzną 
nad zagadnieniami dotyczącymi „życia i śmierci”, takimi jak eutanazja, aborcja, 
prawa zwierząt, inżynieria genetyczna itp.48 Oczekuje się od niej sformułowania 
podstawowych zasad etycznych (takich, które mają absolutnie wiążący charakter) 
dotyczących powyższych zagadnień oraz wyznaczenia linii granicznych między 
tym, co powinno i co nie powinno być czynione49. Jak pisze J. P. Beckmann, bio-
etyka jest określana jako etyka życia, co może być rozumiane w dwojaki sposób 
– wąsko i szeroko, w zależności od tego, co poddamy subsumpcji pod pojęcie 
życia50. W szerszym znaczeniu jest to refleksja etyczna uwzględniająca „wszystko, 
co żyje” – człowieka, zwierzęta i rośliny. W znaczeniu węższym odnosi się tylko 
do bytu myślącego – człowieka, który inaczej niż pozostałe zwierzęta (non-human 
animals) oraz w oczywistej odmienności od roślin nie tylko żyje, lecz również 
kieruje swoim życiem. J. P. Beckmann zauważa, że w tym węższym znaczeniu 
pojęcie bioetyki jest niemal tożsame z pojęciem etyki medycznej, gdyż zasadni-
cza większość problemów i kwestii, które są współcześnie poddawane dyskusji 
w bioetyce, odnosi się do człowieka, poczynając od jego życia prenatalnego (np. 
kwestia moralnego statusu embriona), poprzez życie po narodzinach (np. kwestia 
terapii genowej) do jego śmierci (np. zagadnienie pomocy w umieraniu). Jednakże 
nie cała bioetyka jest etyką medyczną, gdyż szerszym ujęciu zaliczą się do niej 
także np. etykę ekologiczną. Różnica między szerszym i węższym rozumieniem 
nie dotyczy jedynie zakresu pojęć czy aspektu ilościowego, a przede wszystkim 
perspektywy, z której rozważa się sytuację człowieka51.

45 Por. T. B i e s aga, Is Personalism or Utilitarism an Adequate Foundation of Medical Eethics?, [w:] 
Ethics in Medicine, red. A. J. S chaue r, H. L. S ch re ibe r, Z. Ryn, J. A nd re s, Kraków 1998, s. 26.

46 Por. L. May, S. C. S ha ra t t, Applied ethics. A Multicultural Aproach, New Jersey 1994.
47 H.-B. Wurme l ing, Bioethics, Rooted in Weltethos or in Christian Culture?, Göttingen 2001, s. 17.
48 Human Lives. Critical Essays on Consequentialist Bioethics, red. D. S. O de rbe rg, J. A. La ing, 

Macmillan Press Ltd 1997, s. 1 [tłum. własne].
49 J. P. Beckmann, On the Philosophical Foundation of Bioethics, [w:] Ethics in Medicine..., s. 31 

[tłum. własne].
50 Ibidem, s. 32.
51 Ibidem.
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Dla wyjaśnienia źródeł personalistycznej perspektywy we współczesnej bio-
etyce wypada przypomnieć, że powstała ona w latach 60. XX w. w USA52. Wiązało 
się to z faktem, że druga połowa XX w. wraz z rozwojem mikrobiologii, biochemii  
i genetyki – przyniosła technicyzację metod leczenia. T. Biesaga pisze, że „etyka 
medyczna” rozwinęła się nie tyle pod wpływem filozofii, ile pod wpływem nauk 
empirycznych, a także oficjalnych rozstrzygnięć międzynarodowych i krajowych 
organizacji medycznych, dalej – pod wpływem licznych ruchów społecznych czy 
też niektórych spośród zasad uznawanych przez państwa demokratyczne, które 
pragną unikać konfliktów społecznych i stanowić prawa w drodze konsensusu (au-
tor podaje tu przykład aborcji oraz eutanazji w kontekście gwarantowanego konsty-
tucyjnie prawa do życia). T. Biesaga zauważa jednak, że „etyka medyczna” powinna 
rozwijać się w kontekście „etyki filozoficznej”, w przeciwnym bowiem razie będzie 
nieświadoma presupozycji etycznych, które są brane pod uwagę przy podejmowa-
niu decyzji przez lekarzy – dotyczących codziennie życia milionów pacjentów53.

Jak stwierdził K. Szewczyk, złote lata medycyny oprócz niewątpliwych suk-
cesów, zrodziły wiele dylematów moralnych związanych właśnie z nadmiernym 
uprzedmiotowieniem czy też instrumentalizacją chorych. Po pierwsze – autor ten 
zwraca uwagę na fakt, że w tamtym okresie doświadczenia na ludziach służyły 
bardziej poznaniu niż dobru poddanych im pacjentów. Medycyna jako nauka do-
świadczalna zaczęła eksperymentować na niespotykaną wcześniej skalę, praktycz-
nie nie pytając chorych o zgodę54. Po drugie – nasycenie medycyny techniką miało 
nieoczekiwany i paradoksalny skutek – nakaz walki o zdrowie i życie w praktyce 
doprowadził do wydłużenia okresu cierpień związanych z umieraniem. W wielu 
przypadkach doprowadziło to do odebrania pacjentowi prawa do decydowania  
o własnej śmierci55.

Konsekwencją powyższych zjawisk było powstanie ruchu na rzecz praw 
pacjenta jako autonomicznej osoby; zbiegło się to w czasie z prowadzoną w Eu-
ropie i USA kampanią na rzecz wolności obywatelskich. Konsekwencją było po-
wstanie bioetyki – początkowo jako ruchu społecznego, z czasem nabierającego 
ram instytucjonalnych. K. Szewczyk podaje, że jej pierwszym w pełni naukowym 
zwiastunem były książki dwóch etyków protestanckich: Josepha Fletchera Moral-
ność i medycyna (1964) oraz Paula Ramseya Pacjent jest osobą (1970). Fletcher 
uznawał prawo do indywidualnego wyboru za najwyższe moralne dobro, Ram-
sey zaś podkreślał fakt, że pacjent jest przede wszystkim autonomiczną osobą,  
a dopiero wtórnie człowiekiem chorym. Medycyna w każdym przypadku powinna 
uszanować tę autonomię, traktując jednostkę jako podmiot swych działań, a nie ich 

52 K. Szewczyk, Etyka medyczna. Powstanie, rozwój zadania, [w:] Medycyna i humanistyka, cz. 1, 
red. A. Wiek luk, Wrocław 1998, s. 29 i nast.

53 T. B i e saga, Is Personalism or Utilitatrism an Adequate Foundation of Medical Ethics?, [w:] Ethics 
in Medicine..., s. 23 [tłum. własne].

54 K. Szewczyk, Etyka medyczna..., s. 44.
55 Ibidem, s. 30.
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przedmiot. Według Ramsaya, podstawą wzajemnego stosunku między lekarzem 
i pacjentem jest wierność umowie, czyli lojalność. W oparciu o to podstawowe 
kryterium w swojej rewolucyjnej w latach 70. książce, omówił następujące zagad-
nienia: 1) świadomą zgodę pacjenta w przypadku eksperymentów medycznych na 
ludziach, a zwłaszcza na dzieciach i osobach upośledzonych; 2) unowocześnie-
nie definicji pojęcia śmierci i stwierdzenia momentu zgonu pacjenta – w związku  
z transplantacją organów od osób żywych lub z ciał martwych; 4) wobec niemożno-
ści zaspokojenia wszystkich potrzeb zdrowotnych z powodu niedostatku środków 
medycznych – wybór pacjentów, „którym bardziej przysługuje prawo do życia”;  
5) opiekę nad nieuleczalnie chorym lub umierającym pacjentem56. Pierwsi bioetycy 
wskazywali ponadto na nadmierny i moralnie niedopuszczalny paternalizm „tra-
dycji hipokratesowej”, skłaniający lekarzy do narzucania chorym – dla ich dobra 
– własnego, wąsko zawodowego systemu wartości57. Wyjaśnijmy w tym miejscu, 
że paternalizm oznacza w etyce medycznej ograniczenie autonomii (niezależności) 
pacjenta dla powodów mających na celu wyłącznie jego dobro – życie, zdrowie, 
bezpieczeństwo itd.58 Konsekwencją podniesienia powyższego zarzutu było sfor-
mułowanie filozoficznych podstaw tzw. doktryny świadomej zgody lub zgody po 
poinformowaniu (informed consent)59.

Tak więc bioetyka w pierwszych dwóch dekadach swojego istnienia, akcen-
tując podmiotowość pacjenta, zajmowała się przede wszystkim moralnymi dyle-
matami pojawiającymi się w relacji lekarz – technika medyczna – pacjent. Jest to 
– jak pisze K. Szewczyk – poziom mikroetyki lekarskiej60. Rządziła nim zasada 
szacunku dla autonomii pacjenta. W latach 80. bioetyka rozszerzyła zakres swoich 
zainterysowań, z jednej strony – na rodzinę pacjenta, z drugiej zaś – na całość per-
sonelu medycznego sprawującego opiekę nad chorym. Do poziomu mikrobioetyki 
dołącza się jej „poziom mezo-”. Zajmując go etyka lekarska zaczyna rozważać 
problemy moralne powstające w relacji pracownicy służby zdrowia – technika bio-
medyczna – pacjent (łącznie z jego najbliższymi). W mezoskali na znaczeniu zy-
skuje zasada sprawiedliwości – ograniczająca w mniejszym lub większym stopniu 
zasadę autonomii pacjenta, gdyż zgodnie z nią lekarz w zaleceniach dotyczących 
postępowania względem chorego powinien wziąć pod uwagę nie tylko jego indy-
widualne dobro, lecz także dobro jego rodziny. K. Szewczyk pisze, że od początku 
lat 90. etycy coraz więcej uwagi poświęcają relacji nauki biomedyczne – tech-
nologia – społeczeństwo, a „poziom mezo-” rozszerza się w makroskalę. Kata-
log zasad etycznych wzbogaca się na tym poziomie o nakaz odpowiedzialności, 
kierowany do wszystkich członków społeczeństwa, a więc zarówno do lekarzy, 

56 P. Ramsey, Pacjent jest osobą, tłum. S. Łypacew icz, Warszawa 1977, s. 7–18.
57 K. Szewczyk, Etyka medyczna..., s. 30.
58 Por. J. Zemba ty, A Limited Defence of Paternalism in Medicine, [w:] Biomedical Ethics, red.  

T. M appes, J. Z emba ty, New York 1980, s. 57.
59 Por. A. A l i chn i ewicz, Rewolucja naukowa w medycynie a przemiany w etyce lekarskiej, [w:] 

Medycyna i humanistyka..., s. 42.
60 K. Szewczyk, Etyka medyczna..., s. 33.
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ich pacjentów jak i ludzi zdrowych. W ostatniej dekadzie XX w. pojawiła się tzw. 
bioetyka kulturowa, która rozszerza relację makropoziomu o kulturę61. Tematem 
jej badań jest wpływ nauk biomedycznych na wzorce zachowań społecznych i ich 
odzwierciedlenie w sferze kultury. Bioetyka kulturowa bowiem interesuje się też 
wpływem zmian kultury wywoływanych przez medycynę na świadomość i sposób 
postępowania pracowników służby zdrowia. Szersze omówienie tego zagadnienia 
wykracza jednak poza ramy tego opracowania.

Mówiąc o personalizmie w bioetyce chciałbym także wspomnieć o jego od-
mianie, wywodzącej się z myśli teologicznej. J. Hartman pisze, że pod wpływem 
religijnej filozofii XIX w., m.in. w katolicyzmie, rozwinął się nurt doktrynalny  
w teorii człowieka, opierający wszelkie rozważania antropologiczne, etyczne i po-
lityczne na idei, że pacjent jest osobą. Personalizm, jest (w tym ujęciu) propozycją 
filozofii zaangażowanej religijnie, choć niekoniecznie w religię katolicką. W myśl 
personalizmu człowiek od chwili poczęcia jest osobą i przysługują mu wszelkie 
prawa (godność), z prawem do życia na czele62. Nie jest więc zaskoczeniem, że 
koncepcja etyki medycznej jako etyki personalistycznej jest obecna w nauczaniu 
Jana Pawła II. Należy przypomnieć, że K. Wojtyła jeszcze w latach 60. poddał ana-
lizie możliwość recepcji etyki fenomenologicznej Maxa Schelera dla potrzeb etyki 
chrześcijańskiej. Nawiązujące wprost do Schelera rysy personalistyczne są stale 
obecne w późniejszym dorobku teologiczno-filozoficznym papieża i w szczególnie 
wyrazisty sposób dochodzą do głosu w jego poglądach na etykę medyczną.

Jan Paweł II sam określa etykę medyczną mianem personalistycznej i stwier-
dza, że jest ona jedyną drogą do ocalenia gatunku ludzkiego63. Zgodnie z jego na-
uczaniem „personalizacja medycyny” oznacza m.in. taką koncepcję osoby ludz-
kiej, która skutkuje poszanowaniem dla jej ciała, ducha i kultury64. Na medycynie 
spoczywać ma obowiązek przezwyciężania chorób w powiązaniu z odpowiedzial-
nością za podstawowe, fundamentalne i niezbywalne prawa istoty ludzkiej do ży-
cia i istnienia – od momentu poczęcia do śmierci. Zobowiązanie to papież określa 
jako „pierwsze i podstawowe”; mają z niego wynikać wszelkie inne prawa, które 
powinna zagwarantować pacjentowi opieka medyczna – np. prawo do integralno-
ści cielesnej. Wynika z niego także obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej, 
prawo do wyboru lekarza, czy też prawo do zachowania pewnej wolności osobistej 
w procesie leczenia. Oczywiście, w nauczaniu Jana Pawła II zasadnicze miejsce 
zajmuje myśl, że podstawy decyzji moralnych w sferze medycyny wywodzą się 
nie tylko z samych właściwości istot ludzkich żyjących w świecie doczesnym, 
ale również z godności człowieka jako dziecka Bożego65. Powyższy pogląd pa-

61 Ibidem, s. 34.
62 J. H a r tman, Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2009, s. 134.
63 W. Guba ł a, Personal Conception of Medical Ethics in John Paul II Teaching, [w:] Ethics in Medi-

cine..., s. 409–413 [tlum. własne].
64 Ibidem, s. 413.
65 Ibidem, s. 410.
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pież wyraził m.in. w przemówieniu „Podstawy deontologii lekarskiej”, wygłoszo-
nym do uczestników Zjazdu Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego w 1983 r.  
Z kolei w homilii wygłoszonej w katedrze w Southwark papież stwierdził, że jeżeli 
społeczność zacznie negować i podważać godność ludzką podążając za hasłami 
pragmatyzmu i utylitaryzmu, to zacznie niszczyć „mury obronne”, które chronią 
wartości tej społeczności. Wygłaszając przemówienie na 81. Kongresie Włoskiego 
Towarzystwa Chirurgii Ogólnej (1980 r.) papież wyraził przekonanie, że wszelkie 
badania medyczne, ale również wszelkie naukowe dociekania powinny uwzględ-
niać duchowe i moralne wartości człowieka. Przy innej okazji sformułował pogląd 
następujący:

Istnieje kompletna i głęboka jedność pomiędzy ludzkim ciałem i duszą, która jest tak real-
na, że wprost możemy zobaczyć praktyczne powiązanie pomiędzy aktywnością duchową a ludzką 
cielesnością i zdrowiem. Opisując ją inny sposób możemy powiedzieć, że ludzkie ciało zachowuje 
swój własny i ostateczny cel oraz przeznaczenie kiedy jest kierowane przez swego ducha – oczy-
wiście w dobrym znaczeniu tego słowa.

W związku z tym Jan Paweł II scharakteryzował obowiązki lekarzy w spo-
sób następujący:

Pacjent, któremu zapewniasz pomoc, opiekę, jak również swoją wiedzę, jest nie tylko 
przedmiotem, lecz realną, wymagającą odpowiedzialności istotą ludzką, którą powinieneś zaprosić 
do uczestnictwa w przywracaniu zdrowia. Pacjent powinien mieć możliwość dokonania własnego 
wyboru co do sposobu swojego leczenia, a nie być jedynie podporządkowanym konsekwencjom 
wyborów poczynionych przez innych ludzi.

A więc – pacjent jest osobą (person), która ze swej natury wymaga indywi-
dualnych relacji i leczenia. W kontekście etyki medycznej w nauczaniu Jana Pawła 
II pojawia się także pojęcie sumienia. Tezą wyjściową jest tutaj, że istota ludzka nie 
może być zmuszona do działania przeciwko swojemu sumieniu. W życiu lekarza 
medycyny zaufanie sumieniu oznacza, jak pisze papież, ochronę życia oraz odpor-
ność na zanieczyszczenie przez rzeczy, które mogą dokonać zamachu na najwyż-
szą wartość, jaka jest życie. Tak więc, jak konkluduje W. Gubała, taka deontologia 
lekarska i związana z nią humanizacja medycyny przyjęła za podstawową prze-
słankę podmiotowość osoby ludzkiej – ze wszystkimi naturalnymi prawami, które 
jej w związku z tym przysługują, odrzucając równocześnie wizję osoby ludzkiej 
jako przedmiotu eksperymentów. W konsekwencji, medycyna nie może mieć wy-
miaru czysto technologicznego, lecz musi nabrać też charakteru humanistycznego, 
tzn. mieć przed oczami pacjenta jako całość.

Tytułem ciekawostki chciałbym dodać, że The First International Conferen-
ce on Islamic Medicine, która odbyła się w Kuwejcie w dniach 12–16 stycznia 
1981 r., przyjęła własny Islamic Code of Medical Ethics. Jego autorem jest egip-
ski ginekolog, prof. Hassan Hathout z Uniwersytetu Kuwejckiego. Dokument ten 
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składa się z wprowadzenia oraz z trzynastu rozdziałów, dotyczących m.in. takich 
zagadnień, jak: relacje między lekarzami; relacje między lekarzem i pacjentem; 
tajemnica lekarska; obowiązki lekarza w czasie wojny; świętość ludzkiego życia; 
postawa lekarza wobec postępu w biotechnologii; edukacja medyczna itd.66

Uwagi o etyce biznesu

Etyka biznesu, zwana też etyką działalności gospodarczej, jest dyscypliną upra-
wianą na przecięciu etyki jako działu filozofii praktycznej oraz działalności mene-
dżerskiej związanej głównie z gospodarką i handlem (biznesem). Etyka biznesu 
definiowana jest jako systematyczne studium kwestii moralnych występujących 
w biznesie, bankowości, przemyśle i innych związanych z nimi rodzajach dzia-
łalności, instytucji i – ogólnie – praktyki zachowań ludzi aktywnie czynnych  
w organizacjach gospodarczych. Przedmiotem refleksji etycznej są także przeko-
nania ludzi działających oraz aktualne normy, wartości i sposoby postępowania67.

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez L. Krzysztofiaka, jest to szcze-
gólny przypadek etyki ogólnej – jej konkretyzacja w warunkach biznesu, zasto-
sowanie do konkretnych warunków pracy w przedsiębiorstwie, do realizowanych  
w jego ramach wartości. Jej ranga, zdaniem L. Krzysztofiaka, rośnie szczególnie 
w gospodarce wolnorynkowej, gdzie konieczność dostosowywania firm do zmie-
niających się ciągle sytuacji i motyw zbyt szybkiego osiągania zysku, mogą sprzy-
jać uaktywnianiu się szkodliwych dla społeczeństwa „form pogoni za bogaceniem 
się”, naruszających podstawowe zasady moralne. Etyka biznesu ma spełniać rolę 
narzędzia kontroli społecznej – wpływać na postawy pracowników wobec firmy, 
stosunki wzajemne i postawę wobec klientów. (Takie ujęcie znajduje swe potwier-
dzenie w prezentowanej krótko poniżej teorii interesariuszy i w założeniach corpo-
rate social responsibility.) Odrębność etyki biznesu wynika także, według autora,  
z odrębności instytucjonalnej firmy, jej celów i interesów. L. Krzysztofiak stwier-
dza dalej, że wszędzie, gdzie ma się do czynienia z dystrybucją dóbr, występują 
problemy moralne. Decyzje kadrowe, przyjmowanie planu firmy, określanie po-
ziomu wynagrodzenia za pracę, to przykłady takiej dystrybucji. Dlatego wynika-
jących stąd problemów nie da się rozwiązać za pomocą „minimum moralnego”, tj. 
prawa. Ustawy czy regulaminy są skuteczne w firmie do pewnych granic, poza któ-
rymi pozostaje „rozległy margines subtelnych zjawisk i problemów”, które mogą 
podlegać regulacjom etyki biznesu. L. Krzysztofiak pisze także, że etyka ta jest 
powszechnym w zachodnich firmach elementem kultury przedsiębiorstwa68. Do-
browolnej akceptacji norm omawianej etyki sprzyjać ma m.in. zasada konkurencji 
rynkowej, bo zarówno deklaracja, jak i fakt uczciwego traktowania klienta przez 

66 Pełny tekst Kodeksu dostępny jest na stronie www.islamset.com/ethics/code/index.html.
67 Za: www.cebi.win.pl.
68 L. Krzysz to f i ak, Między obowiązkiem a powinnością, „Personel” 1995, nr 13, s. 14–16.
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daną firmę, jest najlepszą z możliwych reklam. Zdaniem J. A. Mitchella, „prawda 
jest taka, że przedsiębiorstwa demonstrujące swe zalety etyczne wykazują lepszy 
wynik finansowy niż te, które tego nie czynią”69. Europejscy teoretycy etyki bizne-
su, np. Cz. Porębski, polemizują z tym głęboko amerykańskim ujęciem, dającym się 
sprowadzić do zasady ethics works i do jednej z dziedzin public relations. Zdaniem 
G. Hansena, potrzeba etyki może stanowić rezultat rozwoju zarówno biznesu, jak  
i moralnej wrażliwości. Według niego, jeżeli ktoś uważa, że w biznesie wystarcza 
w zupełności prosta uczciwość, to powinien założyć, że osoba bez profesjonalnego 
przygotowania potrafi np. odpowiedzieć na pytanie, jakich informacji powinien 
udzielić klientowi doradca giełdowy, aby być wobec niego uczciwym. Kodeks ety-
ki zawodowej w biznesie Hansen uważa nie za narzędzie kontroli i instrument 
internalizacji norm, lecz za pomocniczy punkt orientacyjny dla złożonych moral-
nych interpretacji i ocen70. Dodajmy jeszcze, że etyka biznesu jest w wielu krajach 
przedmiotem wykładu w szkołach wyższych, obejmującego m.in. kwestie zakresu 
odpowiedzialności właściciela przedsiębiorstwa za skutki gospodarczej działalno-
ści jego firmy, praw i obowiązków pracowników, dopuszczalnych form reklamy, 
obowiązków firmy w stosunku do najbliższego otoczenia czy też etyczne aspekty 
międzynarodowych form biznesu i handlu71.

Tocząca się w skali światowej dyskusja dotycząca problematyki etyki bizne-
su opiera się na kilku stale powracających, podstawowych pojęciach: corporate 
social responsibility – oznaczające oparte na dobrowolnych podstawach łączenie 
przez przedsiębiorstwa zagadnień dotyczących społeczeństwa i środowiska z ich 
działalnością biznesową oraz z interakcjami z interesariuszami72. Pojęciem blisko-
znacznym jest corporate citizenship, przez które rozumie się sposób, w jaki przed-
siębiorstwa łączą podstawowe wartości społeczne z codzienną biznesową praktyką 
oraz z kierunkami swoich działań. Przedsiębiorstwa stosujące zasadę corporate 
citizenship „rozumieją, że ich własny sukces przeplata się z ze społecznym zdro-
wiem i pomyślnością. Każda korporacja jest obywatelem – siłą ekonomiczną i spo-
łeczną, oddziałującą na liczne społeczności”73. Jak czytamy na stronie internetowej 
Center for Corporate Citizenship at Boston College („where leading corporations 
becomes community leaders”) klienci, pracownicy, partnerzy oraz rządy w nara-
stający sposób domagają się podjęcia przez korporacje aktywnej roli w sprawach 
dotyczących społeczeństwa, środowiska oraz problematyki socjalnej. W. Gaspar-
ski tłumaczy zwrot corporate citizenship jako „spełnianie roli dobrego obywatela” 

69 J. A. Mi t che l l, The Ethical Advantage: Why Ethical Leadership is a Good Business, Minneapolis 
2001.

70 G. H ans en, Etyka zawodu biznesmena..., s. 195–202.
71 C. Po rębsk i, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Kraków 1997, s. 7.
72 W oparciu o Communication from the Commission Concerning Corporate Social Responsibility:  

A Business Contribution to Sustainable Development; COM (2002) 347 final, Brussels 2002, s. 5: „CSR is  
a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations with their 
stakeholders on a voluntary basis”.

73 Za: http://www.bc.edu/centers/ccc.
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przez przedsiębiorstwo74. W Green Paper of Corporate Social Responsibility Cor-
porate Citizenship zdefiniowane jest jako zarządzanie całością relacji pomiędzy 
przedsiębiorstwem i społecznością udzielającą gościny (host community) w skali 
lokalnej, krajowej i globalnej.

Wyjaśnić tu należy znaczenie przywołanego już wyżej terminu „intere-
sariusze” (stakeholders). Został on utworzony w języku polskim – podobnie jak  
w angielskim – przez analogię do terminu „akcjonariusze” (shareholders) i ozna-
cza różne kategorie „uczestników rynku”75, wchodzących w relacje z przedsiębior-
stwem. W. Gasparski pisze, że interesariusze to osoby, grupy osób lub instytucje,  
a także środowisko naturalne, na które wpływa działalność organizacji (firmy, spół-
ki, przedsiębiorstwa itp.). Każdy interesariusz związany jest ze „swoją” organizacją 
pewną stawką (ang. stake), określającą rodzaj i stopień jego oczekiwań oraz ryzyka 
odniesionego do jej działalności. Wyróżnia się interesariuszy wewnętrznych i ze-
wnętrznych; wewnętrzni to właściciele, inwestorzy, akcjonariusze, menedżerowie, 
pracownicy i związki zawodowe; zewnętrzni – klienci, dostawcy, konkurenci, wie-
rzyciele, władze lokalne i państwowe, społeczność lokalna, a nawet środowisko 
naturalne76. Ponadto interesariuszy dzieli się na bezpośrednich i niebezpośrednich. 
W definicjach pojęć, zawartych w opracowanym przez Komisję Praw Człowieka 
Narodów Zjednoczonych dokumencie Human Right Principles and Responsibili-
ties for Transnational Corporations and Other Business Enterprises77 czytamy, iż 
termin stakeholder powinien być interpretowany funkcjonalnie (w świetle postano-
wień tego dokumentu) i że obejmuje on także interesariuszy niebezpośrednich, na 
których interesy wpływa lub będzie wpływać istotnie działalność przedsiębiorstw 
(ponadnarodowych korporacji i innych przedsięwzięć biznesowych). Jak więc 
widać, zakres odpowiedzialności, jaką ponosić mają korporacje, wyznaczony jest 
bardzo szeroko. W takim kontekście pojęcia corporate social responsibility oraz 
corporate citizenship ujawniają swoje pełne znaczenie. Jak ma rozwijać się spo-
łeczeństwo, w którym przedsiębiorstwa nie prowadzą już rabunkowej gospodarki  
w odniesieniu do zasobów ludzkich i środowiska naturalnego? Społeczeństwo ta-
kie – ukierunkowane na osiąganie wspólnego dobra – charakteryzować ma zrów-
noważony, czy też (jak pisze W. Gasparski) trwały rozwój (sustainable develop-
ment). Termin ten został po raz pierwszy zdefiniowany w raporcie „Nasza wspólna 
przyszłość”, przygotowanym w 1983 r. przez Światową Komisję Środowiska  

74 W. Gaspa r sk i  et al., Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności 
w działalności gospodarczej, Materiały Konferencji Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN oraz Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, „Etyka biznesu w działaniu: inicjatywy, programy, kodeksy”, War-
szawa, 12 grudnia 2001, www.cebi.pl.

75 Tak termin ten jest przetłumaczony na stronie internetowej Caux Round Table. Jest to jednak rozu-
mienie zbyt wąskie; za: http://www.cauxroundtable.org.

76 W. Gaspa r sk i  et al., Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, materiały z konferencji 
Centrum Etyki Biznesu...

77 Za: www.umn.edu, [tłum. własne].
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i Rozwoju ONZ78. Działania środowisk biznesu zaradzić mają m.in. zjawisku często 
poruszanemu w dokumentach europejskich, a określanemu jako social exclusion79 
(wyobcowania czy alienacji społecznej). Przeciwieństwem jest social inclusion, 
pojęcie za pomocą którego charakteryzuje się społeczeństwo zintegrowane. W od-
niesieniu do samej korporacji formułuje się postulat rozliczania jej przez społe-
czeństwo z podejmowanych działań (social accountability), oraz szereg wymogów 
określanych łącznie jako corporate governance. W. Gasparski pisze, że słowo acco-
untability powinno być tłumaczone jako „odpowiedzialność” lub „obliczalność”, 
która nie ma charakteru prawnego (w przeciwieństwie do responsibility). Termin 
ów dotyczy tego, co można zaprezentować jako dane, którymi dysponuje firma, np. 
środki bezpieczeństwa i higieny pracy, jako wyjaśnienie lub uzasadnienie działań 
lub ich zaniechań, za które jest się odpowiedzialnym (w sensie prawnym)80.

Jak wynika z powyższej, krótkiej prezentacji pojęć centralnych dla współ-
czesnej etyki działalności gospodarczej, termin „społecznie odpowiedzialny” musi 
być rozwijany w kontekście różnych kręgów podmiotowo rozumianych interesa-
riuszy. Opracowanie poświęcone jest jednak zagadnieniu nieco węższemu – per-
sonalistycznym, indywidualizującym i niepozytywistycznym rysom etyki biznesu. 
Z tego względu chciałbym wskazać przykłady regulacji, akcentujących znaczenie 
osobistych przymiotów etycznych ludzi biznesu, na podstawie kadry zarządzającej 
przedsiębiorstw. Należy dopowiedzieć, że zagadnienie moralnych kwalifikacji me-
nedżerów dyskutowane jest obecnie w etyce biznesu w ramach szerokiego nurtu 
ethical leadership.

Pod koniec 2002 r. po konsultacjach środowiskowych Stowarzyszenie Me-
nedżerów w Polsce uchwaliło Kodeks etyki menedżera. Ma on określić minimalne 
standardy postępowania w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych oraz relacji  
z podwładnymi. Kodeks powinien także pozwolić – zdaniem twórców – na po-
prawienie wizerunku menedżerów, który ucierpiał po ujawnieniu licznych niepra-
widłowości w zarządzaniu w tzw. raporcie otwarcia przygotowanym w połowie 
2002 r. przez Ministerstwo Skarbu, a także wskutek zagranicznych skandali finan-
sowych81. Z „Zasad ogólnych” Kodeksu dowiadujemy się m.in., że

Menedżer w swojej działalności zawodowej dąży do osiągania możliwie najlepszych rezul-
tatów, pozostając w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi, etycznymi i obyczajowymi, że 
zachowuje równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym – własnym oraz kierowanego 
przez niego zespołu pracowników.

Na ukształtowanie wzorca osobowego prezentowanego w Kodeksie wywar-
ły wpływ światowe standardy etyki biznesu, skoro czytamy, że „Działania mene-

78 W. G as pa r s k i  et al., Europejskie i światowe standardy..., s. 15.
79 Zob. np. w „European Declaration of Business against Exclusion”. Manifest podpisany na konferen-

cji w Londynie, 11–12 maja 1995. Będzie o tym mowa w dalszej części pracy.
80 W. G as pa r s k i  et al., Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych...
81 http://www.pfcg.org.pl/pfcg/kod_men.html.
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dżera pozostają w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględ-
niają interesy środowiska, w którym funkcjonuje firma”. Dalej dowiadujemy się, 
że w spełnianiu funkcji zarządczych powinien się on kierować najlepszą dostępną 
wiedzą, rzetelnością i uczciwością w wykonywaniu powierzonych zadań, a tak-
że konsekwencją w definiowaniu zadań powierzonych podległym pracownikom 
(komórkom organizacyjnym). Winien zachowywać poufność, a także rozdzielać 
sferę aktywności zawodowej od publicznej i politycznej. Jeśli chodzi o „relacje 
wewnątrz organizacji”, to w pierwszym rzędzie dobór współpracowników mene-
dżera oraz ich ocena ma przebiegać zgodnie z obiektywnymi kryteriami opartymi 
na kompetencjach. On sam powinien dbać o to, aby jego codzienna postawa była 
dla współpracowników wzorem do naśladowania, więcej nawet – ma być zorien-
towany na stały i harmonijny rozwój osobowości kierowanych przez siebie pra-
cowników, tak samo, jak na rozwój swojej własnej. Menedżer ma być także lojalny  
i rzetelny w stosunkach z przełożonymi oraz konsekwentnie dążyć do wytyczo-
nych celów. „Sytuacje rodzące wątpliwości lub różnice zdań” rozstrzyga zaś  
w sposób konstruktywny. W części zatytułowanej „Relacje z otoczeniem zewnętrz-
nym” ponownie poruszony zostaje etyczny wymiar obowiązku przestrzegania pra-
wa, co powiązane jest z koniecznością zapewnienia najwyższego poziomu obsługi 
klientów oraz z respektowaniem ich praw i interesów. Menedżer ma cały czas pa-
miętać, że reprezentuje swoje środowisko zawodowe. W Kodeksie wskazuje się 
też na konieczność przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, w szczególności 
formułując wymóg przestrzegania dobrych obyczajów.

Wracając do wzorca osobowego, zajmującego centralne miejsce w Kodek-
sie, dodać trzeba jeszcze, że za nieetyczne uważa się także wykorzystywanie wpły-
wów wynikających z działalności publicznej na rzecz prowadzonej działalności 
gospodarczej. W zakończeniu twórcy wyrażają wiarę, że jego przestrzeganie przy-
czyni się do podniesienia rangi zawodu menedżera w Polsce. Oświadczają także 
wprost, że Kodeks stanowi „obowiązującą normę” w środowisku kadry zarządza-
jącej, która zostaje zobowiązana do przestrzegania jego treści.

Dla porównania chciałbym omówić krótko brytyjski Code of Professional 
Management Practice (z lipca 2002 r.) organizacji Chartered Management Insti-
tute (CMI). Jest to jedna z najważniejszych organizacji menedżerów w Wielkiej 
Brytanii, skupiająca 91 tysięcy członków indywidualnych oraz 520 korporacji82. 
Poprzedni kodeks opracowany przez tę organizację, Code of Conduct and Guides 
for Professional Management Practicies, pochodził z listopada 1992 r.83

Kodeks wart jest zaprezentowania ze względu na swój modelowy charakter. 
Już z Wprowadzenia dowiadujemy się, że przedstawia zawodowe standardy wy-
magane od członków CMI, będące warunkami członkostwa w tej organizacji. Tak 
więc członkowie Chartered Management Institute muszą wykazywać się wysokim 
poziomem aktywności zawodowej, rozsądkiem (judgement) i uczciwością.

82 Za: www.managers.org.uk.
83 C. Po rębsk i, Czy etyka się opłaca..., s. 40.
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Pozytywne zaangażowanie w „świecenie przykładem” będzie dobrze świadczyć nie tylko 
o tobie, lecz również o organizacji, dla której pracujesz, o całej profesji, jak również o Instytucie. 
Jako profesjonalny menedżer będziesz się spotykał z okolicznościami lub sytuacjami, w których 
między różnymi wartościami, zasadami, regułami, interesami, może wystąpić konflikt, trudny do 
rozwiązania w praktyce. W takich okolicznościach może nie być żadnej gotowej odpowiedzi. Naj-
lepszymi źródłami, które mogą być zastosowane, są profesjonalne i indywidualne rysy charakteru 
i cechy, przywołane i opisywane w tym Kodeksie84.

Właściwy tekst podzielony jest na sześć krótkich rozdziałów, zawierających 
swoiste „etyczne przykazania” menedżera. Kryterium wyróżnienia jest zakres pod-
miotowy, do którego się odnoszą.

1) Jako Profesjonalny Menedżer będziesz:
- wykonywał czynności menedżerskie rzetelnie, obliczalnie i kompetentnie;
- ujawniał każdy osobisty interes, który w jakikolwiek sposób mógłby być postrzegany jako wy-
wierający wpływ na decyzje zawodowe;
- uprawiał otwarty styl zarządzania, dopóki będzie to pozostawać w zgodzie z potrzebami działal-
ności gospodarczej;
- na bieżąco z nowościami w zakresie najlepszych menedżerskich praktyk i będziesz kontynuował 
rozwój osobistych kompetencji;
- wyczerpiesz wszelkie dostępne środki zaradcze w stosunku do kwestii postrzeganych jako niesto-
sowne przed ich publicznym ujawnieniem;
- chronił tajne informacje i nie będziesz ciągnął z nich osobistych korzyści;
- zachęcał do rozwijania i podtrzymywania jakości oraz stałego ulepszania wszelkich działań me-
nedżerskich;
- podejmiesz kroki zmierzające do identyfikacji i rozwiązania konfliktów wartości, uwzględniając 
wartości etyczne, które są rozsądne i usprawiedliwiające (justifiable).

2. Co do innych [osób] w obrębie organizacji, jako Profesjonalny Menedżer będziesz ponadto:
- upewniał się, że inni są świadomi swojej odpowiedzialności, zasięgu władzy (areas of authotity) 
oraz rozliczalności;
- zachęcał innych do rozwijania ich potencjału i pomagał w tym;
- brał pod uwagę zdrowie umysłowe i fizyczne, bezpieczeństwo i dobrobyt innych;
- miał wzgląd na kwestie sumienia innych;
- miał wzgląd na potrzeby, dolegliwości i problemy innych i nie czynił różnic między nimi na płasz-
czyznach innych niż te oczywiście (demonstrably) konieczne dla [wykonywanego] zadania.

3. Co do [twojej] organizacji, jako Profesjonalny Menedżer będziesz ponadto:
- popierał zgodne z prawem kierunki działania i praktyki organizacji;
- identyfikował stosowne zasady, praktyki i informacje i zawiadamiał o nich;
- „miał na oku” (keep under review) strukturę organizacji, cele, procedury i organy kontrolne (con-
trols85);
- dążył do zrównoważenia celów cząstkowych (departmental) zbieżnych z ogólnym celem orga-
nizacji;
- chronił własność i reputację organizacji.

4. Co do innych [osób] z zewnątrz, lecz pozostających w bezpośrednim związku z organizacją, jako 
Profesjonalny Menedżer będziesz ponadto:

84 Tłumaczenia fragmentów tekstu Kodeksu – własne.
85 Słowo to oznacza również ‘kierownictwo’.
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- upewniał się, że interesy innych są właściwie określone i że reaguje się na nie w sposób wywa-
żony;
- tworzył i rozwijał trwałe i satysfakcjonujące relacje oparte na wzajemnym zaufaniu;
- unikał zaangażowania w układy, które bezprawnie i niewłaściwie wpływają na praktyki konku-
rencyjne;
- unikał zaangażowania w jakąkolwiek mowę, a także podejmowania jakichkolwiek czynności, 
która może być przyczyną konfliktu interesów z twoją organizacją, albo może przynieść szkodę 
profesjonalnemu wykonywaniu zawodu menedżera,
- ani oferował nieakceptowalnych prezentów, opieki czy obsługi, które mogłyby wpływać na po-
wstawanie nieprzyzwoitych zobowiązań, lub mogłyby sprawiać wrażenie, że do nich prowadzą.

5. Co do szerszej społeczności, jako Profesjonalny Menedżer będziesz ponadto:
- miał odpowiedni wzgląd na normy prawne i będziesz stosował się do nich;
- miał odpowiedni wzgląd na krótko- i długoterminowe skutki i możliwe konsekwencje obecnych  
i proponowanych działań, podejmując w razie potrzeby stosowne czynności;
- gwarantował prawdomówność przy wszelkich oświadczeniach publicznych;
- dążył do zabezpieczania surowców wszędzie, gdzie to możliwe, oraz do ochrony środowiska 
naturalnego;
- szanował zwyczaje, praktyki i zgodne ze rozsądkiem ambicje innych ludzi, które mogą być różne 
od twoich własnych.

6. Co do Chartered Management Institute, jako Profesjonalny Menedżer będziesz ponadto:
- promował misję i cele instytutu;
- obserwował wymagania Kodeksu pod kątem ich przeglądnięcia i ponownego opublikowania86.

Spośród innych licznych dokumentów opublikowanych przez The Institute 
of Management na szczególną uwagę zasługują Guidelines for Managers on the 
Human Right Act 199887. The Human Rights Act (HRA) wszedł w życie w paź-
dzierniku 2000 r. i stanowi inkorporację Europejskiej konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, umożliwiającą obywatelom brytyjskim egze-
kwowanie praw określonych konwencją w brytyjskich sądach i trybunałach. Guide-
lines stanowią prezentację tych artykułów HRA, które mogą się okazać najbardziej 
istotne w pracy menedżera. Są to: prawo do uczciwego procesu (art. 6); prawo do 
poszanowania prywatności i życia rodzinnego (art. 8); wolność myślenia, sumienia 
i wyznania (art. 9) oraz wolność wyrażania opinii (art. 10). Fakt opublikowania Gu-
idelines potwierdza tezę o wzroście znaczenia zagadnień z zakresu praw człowieka 
w etycznie zorientowanym biznesie.

Podsumowanie

W kontekście powyższych uwag, dotyczących etyki prawniczej, medycznej oraz 
biznesu, nasuwają się trzy następujące wnioski, dotyczące zjawiska kodyfikacji 
rodzajów etyki zawodowej.

86 Code of Professional Management Practice.
87 The Institute of Management, London 2001.
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1. Jednym z głównych problemów etyki zawodowej jest jej przekształcanie  
w wewnętrzne prawo korporacyjne, m.in. w wyniku wyparcia pojęcia kodeksu 
honorowego jako zbioru cnót, przez pojęcie kodeksu o quasi-prawnej charakte-
rystyce. W konsekwencji lekarze czy prawnicy są, w świetle bezwzględnie obo-
wiązujących norm zawartych w zjurydyzowanych kodeksach etycznych, ograni-
czeni w możliwościach podejmowania osobistych decyzji etyczno-zawodowych. 
Tymczasem zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami społecznymi, na lekarzach, 
prawnikach czy ludziach biznesu ciąży szczególny obowiązek osobistej odpowie-
dzialności za etyczne postępowanie w zawodzie. Jak wynika z zaprezentowanych 
przykładów, podobna perspektywa pojawia się w korporacyjnej refleksji nad za-
łożeniami oraz modelem etyki zawodowej. W moim przekonaniu wspomniane 
oczekiwania na płaszczyźnie teoretycznej może zaspokoić personalistyczna ety-
ka fenomenologiczna. Jest tak dlatego, że w etyce fenomenologicznej (odwołują-
cej się do dorobku M. Schelera i N. Hartmanna), zakłada się pierwotne istnienie 
apriorycznych, niezmiennych wartości, do których odnosi się indywidualny akt 
preferencji (także w sferze etyki zawodowej). Przykład zawodów medycznych 
pokazuje, że określona norma postępowania może być uznawana za wtórną wo-
bec właśnie osobistego aktu preferencji najważniejszych wartości etyczno-za-
wodowych, postrzeganych – mówiąc po Schelerowsku – przez pryzmat osoby 
pacjenta.

2. Jak wskazywałem, normy o wysokim stopniu szczegółowości, zawarte  
w quasi-prawnych kodeksach etyki zawodowej (ze względu na swój bezwzględ-
nie obowiązujący charakter) ex definitione wykluczają „myślenie według warto-
ści”, czyli akty zindywidualizowanego do danej osoby i przypadku preferowania 
wartości zawodowych. Z tego względu normy te nie powinny być zaliczane do 
etyki medycznej, prawniczej czy biznesu, ale raczej do regulaminów pracy lub 
do prawa korporacyjnego. Najlepszym przykładem wydaje się współczesna ety-
ka medyczna (bioetyka), która narzuca refleksyjny i (nierzadko w bezpośrednim 
nawiązaniu do myśli M. Schelera) personalistyczny paradygmat etyczno-zawo-
dowy, niemieszczący się w ramach pozytywizowanej deontologii (pragmatyki 
postępowania).

3. W związku z tym, znajduje potwierdzenie wniosek, wysnuty także przez 
międzywojenną polską adwokaturę, że kodeksy etyki zawodowej powinny być 
pisane jako „przewodniki”, pomocne w dokonywaniu etycznych wyborów,  
w sytuacjach konfliktu etyczno-zawodowego. Podobny wniosek można wsnuć po 
analizie przytoczonych „zbiorów zasad” etyki lekarskiej i menedżerskiej. Tak więc  
w  zbiorach zasad etyki zawodowej należy położyć szczególny nacisk na wska-
zanie wartości zasadniczych dla etyki korporacyjnej danego zawodu oraz na pod-
kreślenie osobistej odpowiedzialności za decyzje etyczno-zawodowe podejmo-
wane w ich kontekście. Z taką „miękką” wizją kodeksu etycznego, nawiązującą 
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po części do idei kodeksu honorowego, wiąże się ściśle konieczność rozbudowa-
nia edukacji etyczno-zawodowej studentów medycyny czy prawa, prowadzącej 
do uwrażliwienia na takie wartości, jak życie, zdrowie czy godność pacjenta czy 
– odpowiednio – sprawiedliwość, porządek prawny, tajemnica zawodowa czy 
bezstronność. Przekształcenie etyki zawodowej w prawo korporacyjne powoduje 
regres etyczny lekarza czy prawnika jako osoby w rozumieniu Schelera i tylko 
edukacja etyczno-zawodowa – wsparta spójną teorią etyki zawodowej – może 
temu zapobiec.

Konkludując – etyka zawodów medycznych prawdopodobnie w najbardziej 
wyrazisty sposób podważa zjurydyzowany paradygmat zamkniętego kodeksu ety-
ki zawodowej. Odnosi się bowiem do wartości, które z łatwością dają się uchwy-
cić intuicyjnie, takie jak życie, zdrowie czy godność pacjenta. Etyka ta kładzie 
szczególny nacisk na obowiązek indywidualnego wyboru w etycznie znaczącej 
sytuacji. Ostatecznie żaden quasi-prawny kodeks etyki lekarskiej nie jest w stanie 
uchylić indywidualnej odpowiedzialności lekarza czy pielęgniarki za akty prefe-
rencji wskazanych wartości etyczno-zawodowych. Wydaje się, że etyka medyczna 
potwierdza w praktyce zasadność poszukiwania uniwersalnej teorii etyki zawo-
dowej, opartej o paradygmat fenomenologiczny i znajdującej zastosowanie także  
w przypadku etyki prawniczej i etyki działalności gospodarczej.


