
ETYKA CODZIENNOŚCI 

JAKO ELEMENT KULTURY 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków 2015 



Redakcja naukowa: 
Radosława RODASIK 
Marek SOKOŁOWSKI 
 
 
 
Recenzenci: 
dr Wojciech CZAJKOWSKI 
dr Andrzej CZOP 
dr Juliusz PIWOWARSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © by Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 
„Apeiron” w Krakowie, Kraków 2015 
Publikacja Koła Naukowego Administracji Autonomicznym Systemem 
Bezpieczeństwa WSBPI Apeiron w Krakowie 
 
 
 
 
 
  
 
 

ISBN 978-83-64035-37-1 
 
 
 
 
 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa  
Publicznego i Indywidualnego  
„Apeiron” w Krakowie 
ul. Krupnicza 3, 31–123 Kraków 
Tel. (012) 422 30 68 
Fax. (012) 421 67 25 
e-mail: sciece@apeiron.edu.pl 
www.apeiron-wydawnictwo.pl 
 
 

 

mailto:sciece@apeiron.edu.pl
http://www.apeiron-wydawnictwo.pl/


 
 

SPIS TREŚCI 
 

Piotr Buśko  4 

Geneza etyki służb mundurowych w świetle wartości ponadczasowych 

 

Marcin Giza 13 

Etyka cnót – przez Antyk po nowożytność. Wybrane aspekty 

 

Konrad Grochowski  19 

Etyka celów a ideał 
 

Dominik Juszczyk  25 

Geneza etyki służb mundurowych a społeczeństwo 

 

Dorota Lesiewicz  30 

Nauka moralności czy głos sumienia 

 

Maciej Podymkiewicz  33 

Etyka cnót a kształtowanie się zasad etyki zawodowej policjanta 

 

Patrycja Solarczyk  39 

Deontologiczna filozofia Kanta w sytuacjach konfliktowych 

 

Angelika Sułkowska 44 

Etyka cnót w etyce medycznej 

 

Tomasz Szymański 49 

Infrastruktura etyczna administracji publicznej 

 

Kamil Wojdyła  56 

Etyka w zawodzie pielęgniarki 



ETYKA CODZIENNOŚCI JAKO ELEMENT KULTURY BEZPIECZEŃSTWA 

PIOTR BUŚKO 

4 
 

Geneza etyki służb 

mundurowych w świetle 

wartości 

ponadczasowych  
 

Piotr Buśko 

 

Genezą etyki służb mundurowych są wartości ponadczasowe, prawo międzynarodowe 

(prawa Unii Europejskiej oraz umowy i porozumienia międzynarodowe na zasadach 

i w zakresie w nich określonych), krajowy porządek prawny oraz rozporządzenia 

wewnętrzne. Etyka służb mundurowych przejawia się w trzech aspektach: postawie 

funkcjonariusza, sposobu wykonywania powierzanych mu zadań oraz tego co nie 

powinien robić jako funkcjonariusz służb mundurowych. 

 Decyzje moralne i etyka uzupełniają się więc w postawie funkcjonariusza służb 

mundurowych.  Jak piszą Peter Vardy i Paul Grosch, termin „etyka” pochodzi od 

greckiego słowa ethikos, które nawiązuje do ethosu, czyli charakteru. Ethos tłumaczy 

się czasami jako „zwyczaj”, „obyczaj”, lecz w rzeczy samej postępowanie etyczne to 

postępowanie zgodne z prawym charakterem1. „Moralność” to znowuż według Peter 

Vardy i Paul Grosch, pochodzi od łacińskiego słowa moralis i tak pojęta moralność 

bardziej dotyczy tego, jakie czyny są słuszne, a jakie nie2. Uwagi zawarte w niniejszej 

pracy odnoszą się do krajowego porządku prawnego dotyczącego służb mundurowych 

w pierwszym z tych trzech aspektów, a mianowicie do zgodnej z normami i w związku 

z tym pozytywnej postawy funkcjonariusza służb mundurowych. 

 Wymagania moralne co do postawy funkcjonariusza służb mundurowych mogą 

nieco różnić się w zależności od tego, w których jednostkach pełni on służbę, dlatego 

też konieczne wydaje się przynajmniej zwracanie uwagi na tę przynależność. Jak 

bowiem wynika z przeprowadzonej analizy najwięcej cnót powinien mieć 

funkcjonariusz sił zbrojnych, funkcjonariusz Policji i żandarmerii, funkcjonariusz 

                                                           
1 P. Vardy, P. Grosch, Etyka, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 14. 
2 Ibidem., s. 14. 
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służb specjalnych, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej, straży 

granicznej, straży pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz funkcjonariusz Służby Leśnej.  

 Poza tym jednak istota służby mundurowej, którą z punktu widzenia etyki 

zdefiniować można jako „szczególny rodzaj etyki zawodowej (…) <<etyka 

munduru>> (…) wyjątkowość wynika po pierwsze z tego, że <<mundur>> 

oznaczający służbę – to coś innego aniżeli praca, choć to drugie zawiera się w 

pierwszym (…) Niezbędne dla wypełniania misji (…) jest bezustanne 

podtrzymywanie świadomości, że mamy tu do czynienia z pojęciem określanym 

jako służba”3. 

 Dlatego też można wskazać na kilka uniwersalnych cnót, które w większej lub 

mniejsze mierze przejawiają się ustawodawstwie krajowym bezpośrednio 

odnoszącym się do służby mundurowej.  W poniżej tabeli przedstawione zostały, jak 

się zdaje uniwersalne, cechy (cnoty) funkcjonariusza służb mundurowych. 

 

Tabela 1. Cnoty funkcjonariusza służb mundurowych 

Patriotyzm Honorowość Humanitarność 

umiłowanie dla 

suwerenności 

umiłowanie dla 

niepodległości 

umiłowanie dla pokoju 

umiłowanie dla porz.  

publicznego. 

umiłowanie dla 

bezpieczeństwa 

patriotyzm 

wierność narodowi 

polskiemu; 

ofiarność (z narażeniem 

życia) 

nieugiętość straży 

mężność 

honor 

obywatelskość 

pomocniczość 

humanitaryzm 

opiekuńczość 

umiłowanie dla życia 

umiłowanie dla zdrowia 

Sumienność Praworządność Godność 

obowiązkowość 

rzetelność 

terminowość 

sumienność 

pokorność 

dyscyplina 

praworządność 

dochowanie tajemnicy, 

bezstronność 

racjonalność 

godność 

poszanowanie dla 

                                                           
3 J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza Policji. Źródła motywacje, realizacja, „Apeiron” Wyższa 

Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Kraków 2012, s. 215. 
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motywacja do podn. 

kwalifikacji 

motywacja do utrz. spraw. 

fizycznej 

 

munduru 

nieskazitelna postawa 

moralna 

nieposzlakowana opinia 

poszanowanie dla religii 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy ustawodawstwa krajowego odnoszącego się w 

sposób bezpośredni do służb mundurowych poszczególnego typu (pełny wykaz ustaw stanowiących 

podstawę analizy oraz zarys tej analizy znajduje się na końcu opracowania w spisie literatury oraz 

załączniku). 

 

Zaobserwowane cechy działania moralnego funkcjonariuszy służb moralnych 

określone na podstawie analizy ustawodawstwa krajowego odnoszącego się w sposób 

bezpośredni do służb mundurowych poszczególnego typu, można dość łatwo podzielić 

na cztery grupy bardziej tożsamych cnót, które można określić mianem jednej  z 

występujących w obrębie nich cech, która jak się zdaje w najlepszy (najprostszy) 

sposób oddaje istotę takiej postawy moralnej: 

 patriotyzm; 

honorowość 

 humanitarność; 

 sumienność; 

 praworządność; 

 godność. 

 

 W krajowym ustawodawstwie odnoszącym się w sposób bezpośredni do służb 

mundurowych znajduje się wiele odniesień do moralnie właściwej postawy 

funkcjonariusza służb mundurowych, zwłaszcza ich stosunku do bezpieczeństwa 

narodu polskiego, ojczyzny, jej niepodległości, suwerenności, pokoju, porządku 

publicznego. Innymi słowy ustawodawca krajowy podkreśla potrzebę zachowania 

przez funkcjonariusza służb mundurowych postawy patriotycznej. Dobitnie dostrzec 

to można zwłaszcza w rotach przysiężnych każdej jednostki służb mundurowych (tu 

przykład przysięgi policyjnej4) oraz w wielu innych miejscach analizowanych ustaw, 

np. w art. 3.1. Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej5, gdzie wskazuje się, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 

                                                           
4  „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: 

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek 
prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując 
powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy 
i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego 
imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”,  art. 27. 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 
r. o Policji, Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179. 

5 Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220. 
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Polskiej stoją na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego 

bezpieczeństwa i pokoju. 

 Na drugą grupę cnót funkcjonariusza służb mundurowych składa się wierność 

narodowi polskiemu, ofiarność nawet z narażeniem życia, nieugiętość straży, 

mężność, a więc szeroko pojęta postawa obywatelska, czyli zachowanie honorowe, 

albowiem odwaga stawiania czoła zagrożeniu jest, jak pisze J. Piwowarski,. 

Nieodłącznym wątkiem dbałości o honor6. Krajowe ustawodawstwo związane 

bezpośrednio ze służbami mundurowymi różnego rodzaju bardzo często wskazuje na 

zagadnienia z potrzebę utrzymania przez funkcjonariusza służb mundurowych 

odważnej i honorowej postawy, nawet z narażeniem życia własnego. Na taką postawę 

etyczną wskazuje w szczególności rota funkcjonariusza straży pożarnej7. 

 Na trzecią grupę cnót funkcjonariusza służb mundurowych wynikających 

z krajowego ustawodawstwa składają się pomocniczość, humanitaryzm, 

opiekuńczość,, a więc takie cechy, które odzwierciedlają postawę funkcjonariusza 

pochylonego nad losem drugiego człowieka.  

Cechy te są przejawem umiłowania funkcjonariusza dla istoty życia i zdrowia 

ludzkiego. O takich etykach służb mundurowych traktują w szczególności przepisy 

Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej8. W artykule. 2.1. niniejszej 

ustawy podkreśla się potrzebę humanitarnego traktowania przez funkcjonariusza 

Służby Więziennej osób pozbawionych wolności, zapewnienia tym osobom 

humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej 

i religijnej. W podobnym tonie ustawodawca wypowiada się w art. 27 niniejszej 

ustawy, gdzie wskazuje, że funkcjonariusze Służby Więziennej w swoim postępowaniu 

wobec osób pozbawionych wolności kierować się m.in. właśnie zasadami 

humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność oraz oddziaływać pozytywnie swoim 

własnym przykładem. 

 Na kolejną grupę cnót funkcjonariusza służb mundurowych składa się 

obowiązkowość, rzetelność, terminowość, sumienność, motywacja do podnoszenia 

kwalifikacji oraz motywacja do utrzymywania sprawności fizycznej. Inaczej niż 

w poprzednich grupach cechy te odnoszą się bezpośrednio do osoby funkcjonariusza 

i świadczą o jego podejściu do codziennych obowiązków. Ustawodawca dość często 

wskazuje na tego typu obowiązki funkcjonariusza służb mundurowych wobec siebie 

i swojej dyspozycyjności zawodowej. W art. 20 Ustawy z dnia 16 marca 2001 r. 

o Biurze Ochrony Rządu9 można przeczytać m.in., że funkcjonariusz Biura Ochrony 

Rządu powinien cieszyć się zdolnością fizyczną i psychiczną do służby w formacji 

uzbrojonej. Natomiast w art. 122  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 

                                                           
6 J. Piwowarski..., op. cit., s. 219. 
7 „(…) uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego 

i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję 
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję 
strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz 
przestrzegać zasad etyki zawodowej”, art. 30.1., Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej, Dz. U. 1991 nr 88 poz. 400. 

8  Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523. 
9 Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298. 
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Celnej10, wskazuje się, że funkcjonariusz Służby Celnej powinien podnosić swoje 

kwalifikacje zawodowe. 

 Pokrewna grupa etyk funkcjonariusza służb mundurowych wynikającą 

z polskiego ustawodawstwa określona została mianem „praworządność” i dotyczy 

takich cech postawy, jak pokorność, dyscyplina, praworządność oraz dochowanie 

tajemnicy. Polski ustawodawca często wskazuje na taką właśnie dyspozycję 

funkcjonariusza służb mundurowych, która polega na podporządkowaniu się wobec 

prawa i wykonywania rozkazów lub poleceń przełożonych (chyba, że są niezgodne 

z prawem). 

Odniesienia do potrzeby podporządkowania się szczególnej dyscyplinie 

służbowej znaleźć można m.in. w art. 25.1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 

o Policji11 oraz w art. 4.1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych12. 

 W ostatniej grupie znalazły się etyki odnoszące się do godnego postępowania, 

a więc takie cechy postawy, jak bezstronność, racjonalność, godność, poszanowanie 

dla munduru, nieskazitelna postawa moralna, nieposzlakowana opinia czy 

poszanowanie dla religii. Nienaganna opinia jest w zasadzie jedynym wymogiem 

etycznym funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei oraz funkcjonariusz Służby Leśnej, 

na co wskazują odpowiednio art. 59.1. Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym13 oraz art. 45 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach14.  

 Ze względu na potrzebę przedstawienia istoty zagadnienia oraz ze względu na 

chęć zachowania jasności wywodu, poza wnioskami z analizy wskazane zostały tylko 

najbardziej typowe przykłady dla co poniektórych cechy dyspozycyjności 

funkcjonariusza służb mundurowych oczekiwanych przez przepisy prawa krajowego 

odnoszące się bezpośrednio do pracy służb mundurowych.  

 Dalsza analiza genezy etyki służb mundurowych wymaga bliższego przyjrzenia 

się przepisom prawa międzynarodowego, przepisom wewnętrznym (rozporządzeń 

i zasad) oraz filozoficznym rozważaniom na temat wartości uniwersalnych. Jak 

bowiem wskazują Michał Kulesza i Magdalena Niziołek, „normy etyczne – jak każde 

normy – stanowią pewien postulowany stan, który powinien być przestrzegany, 

lecz który w praktyce nierzadko jest naruszany”15. 
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Załącznik 1. Normatywy moralne w artykułach ustawa odnoszących się do służb 

mundurowych  

krajowy porządek prawny 

▪ Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220. 

 Art 3.1., obrona suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego 

oraz jego bezpieczeństwa i pokoju; 

▪ Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. 

1990 nr 78 poz. 462 

▪ Art. 31.1., nieposzlakowana opinia, 

▪ Art. 33.1. służyć wiernie Narodowi Polskiemu, stać niegięciu na straży 

niepodległości i suwerenności, ofiarnie i sumiennie wykonywać, 

przestrzegać dyscypliny, wykonywać rozkazy, dochować tajemnic, 
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strzec dobrego imienia służby, honoru i godności, przestrzegać zasad 

etyki, 

◦ Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179. 

▪ Art. 1.1., ochrona życia i zdrowia ludzi, ochrona bezpieczeństwa i 

porządku publicznego,  

▪ Art. 25.1., gotowość podporządkowania się szczególnej dyscyplinie 

służbowej; 

▪ Art. 27. 1., „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom 

podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie 

Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego 

obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi 

zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności 

konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać 

dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia 

przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, 

godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki 

zawodowej.”.  

◦ Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i 

wojskowych organach porządkowych, Dz. U. 2013 nr 168 poz. 1323. 

▪ Art. 4.1.  przestrzeganie dyscypliny, ochrona porządku publicznego, 

ochrona życia i zdrowia ludzkiego;  

◦ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz. U. 2009 nr 168 

poz. 1323. 

▪ Art. 122., dochowywać obowiązków, rzetelnie i terminowo wykonywać 

powierzone zadania, racjonalnie gospodarować środkami, podnosić 

kwalifikacje zawodowe, godnie zachowywać się w służbie oraz poza 

nią; 

◦  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu, Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676. 

▪ Art. 5., bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, porządek konstytucyjny, 

suwerenność i pozycja międzynarodowa, niepodległość,  

▪ Art. 44., wykazują nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i 

patriotyczną, 

▪ Art. 47., służyć wiernie Narodowi, chronić porządek prawny, strzec 

bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, pilnie przestrzegać prawa, 

dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej 

Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i 
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polecenia przełożonych, strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a 

także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać 

zasad etyki zawodowej,  

 

◦ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz. U. 

1991 nr 88 poz. 400. 

▪ Art. 1.1., pomoc ratownicza, 

▪ Art. 30.1., ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia 

ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia, 

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej, wykonywać polecenia 

przełożonych, strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności 

i dobrego imienia służby, przestrzegać zasad etyki zawodowej, 

▪ Art. 59b.1.,  utrzymać sprawność fizyczną, 

▪ Art. 61.1., noszenie w czasie służby umundurowania, 

◦ Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. 2010 nr 79 

poz. 523; 

▪ Art. 2.1., humanitarne traktowanie osób; poszanowanie godności, 

opieki zdrowotnej i religijnej, ochrona społeczeństwa, porządek i 

bezpieczeństwo w zakładach karnych,  

▪ Art. 27., odpowiednie przygotowanie ogólne i zawodowe, wysoki 

poziom moralny, systematyczne dokształcanie się i podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, kierować się zasadami praworządności  

▪ Art. 27., kierować się zasadami praworządności, bezstronności oraz 

humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność, oddziaływać 

pozytywnie swoim własnym przykładem; 

▪ daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 

▪ rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych 

w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 

◦ Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, Dz.U. 2001 nr 

27 poz. 298. 

▪ Art. 20., nieposzlakowaną opinię, zdolność fizyczną i psychiczną do 

służby w formacji uzbrojonej i go-towa podporządkować się 

dyscyplinie służbowej, 

▪ Art. 22., służyć wiernie Narodowi Polskiemu, z narażeniem własnego 
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życia, ofiarnie i sumiennie wykonywać obowiązki, przestrzegać 

dyscypliny służbowej, wykonywać polecenia przełożonych, dochować 

tajemnic związanych ze służbą, strzec dobrego imienia służby, honoru 

i godności; 

◦ Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Dz.U. 2003 nr 

86 poz. 789. 

▪ Art. 59.1., pełna zdolność do czynności prawnych, nienaganna opinia,  

◦ Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444.  

▪ Art. 45., pełnię praw cywilnych i obywatelskich, nienaganna opinia. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 



ETYKA CODZIENNOŚCI JAKO ELEMENT KULTURY BEZPIECZEŃSTWA 

MARCIN GIZA 

13 
 

Etyka cnót - przez Antyk 

po nowożytność. 

Wybrane aspekty  
 

Marcin Giza 

 

Etykę cnót w dzisiejszych czasach postrzega się jako najważniejszą teorie etyczną. 

Stan dzisiejszej etyki oraz filozofii moralnej przebadała Elizabeth Anscombe, 

wysuwając się na pozycję pioniera zasad moralnych drugiej połowy XX wieku dzięki 

napisanemu przez niej dziełu Modern Moral Philosophy.1 Jednocześnie zsunęła ona 

na boczny tor zasady etyki kantowskiej i utylitaryzm.  

Autorka nie aprobowała uniwersalnych zasad moralnych, które ograniczają 

ludzi przez wiele zakazów oraz nakazów moralnych będących elementem naszych 

zobowiązań. Jej zdaniem może to prawidłowo funkcjonować tylko i wyłącznie jeśli 

opieramy swe zasady na nieskazitelnym autorytecie. Takim byłby wyłącznie Bóg 

w czasach starożytnych, zaś filozofowie postrzegali Boga odmiennie. Niekończący się 

Dylemat Eutyfrona był nieustannym rozmyślaniem nad tym czy wszystko, co Bóg 

nakaże jest dobre tylko i wyłącznie z tej racji, że Bóg jest Bogiem? Według niego 

władza Boska ma charakter absolutny. Nie mógł odnaleźć sensu w tym, że „ …Bóg, 

który może domagać się czynów w naszym poczuciu złych (na przykład wszystkie te 

fragmenty Starego Testamentu, gdzie Bóg każe zabijać kobiety i dzieci), my jednak 

zwać je musimy dobrymi, gdyż zostają zarządzone przez Boga”.2 Czyż wtedy nie 

staje się tyranem przed którym nie można uciec, a my zwykli ludzie stajemy się jego 

sługami, którzy  winni są oddawać mu cześć i wypełniać każdy rozkaz nie zważając na 

to czego dotyczy z jednego i prostego względu ponieważ to Bóg go wydał. Sokrates 

rozumował rolę Boga w moralności człowieka odmiennie. Myślał nad tym czy istnieje 

„miara dobra”, która byłaby niezależna od Boga. Czy wtedy Bóg w ciągu dalszym 

może wyznaczać nam co jest dobre, a co złe? Jego zdanie podziela Platon, który 

twierdził iż: „Formy dostarczają absolutnego wzorca dobra będącego miarą także 

boskich poleceń”.3 Wizja ta wyjaśnia nam, iż należy w coś wierzyć, iż należy czcić Boga 

                                                           
1 E. Anscombe, Modern Moral Philosophy, ”Philosophy 33”, 1958, nr 124. 
2 P. Vardy, P. Grosch, Etyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010, s.23. 
3 Ibidem, s. 23 
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lub Bogów ponieważ jest on ostatecznym dobrem według naszej wewnętrznej miary 

dobra. Teoria ta ma też drugie dno, które zabiera Bogu jego Boskość, opierającą się na 

przywództwie nad swymi owieczkami czyli zwykłymi ludźmi wytyczając im szlaki: „… 

bogowie jednak tracą absolutność na rzecz Form (między innymi Formy 

Dobra)...”,4 sugerując, iż nie musimy podążać za Bogiem ponieważ sami możemy 

odnaleźć dobro poprzez patrzenie na swe wybory przez pryzmat odpowiedniej Formy. 

Eutyfron w rozmowie z Sokratesem  stara się pokazać swoją racje twierdząc że: 

„…etyka boskich nakazów, podstawą moralności zatem czyni wole bogów czy 

Boga”.5 Podobne rozważania prowadził Paul Helm w swoim dziele pod tytułem 

„Divine Commands and Morality”, w którym pisze: „Bóg nakazuje, a jego polecenia 

stają się podstawą moralności”6.  Podobne poglądy miały także inne wielkie umysły 

takie jak: Duns Szkot i Wilhelm Ockham. Starali się dowieść, że nawet najgorsze zło 

może stać się dobrem jeśli Bóg tak nakaże. Alasdair MacIntyre nie wierzy w taką kolej 

rzeczy, w to, że jakiś wyższy byt może kontrolować ludzkie czyny, ludzkie życie 

poprzez nakreślanie barier moralnych i etycznych: „…nie powinniśmy zaś Bożych 

przykazań uważać za dobre z tej tylko przyczyny, że od Niego pochodzą…”7. Ciągle 

jednak pojawia się problem Eutyfrona z pozoru rozwiązany przez tłumaczenie sobie, 

że powinniśmy postępować zgodnie z nakazami miłosiernego Boga, co by tłumaczyło 

niemoralne rozkazy wydawane przez Pana w Starym Testamencie w ten sposób, iż 

one nie były miłosierne wiec nie miały nic wspólnego z Bogiem, który jest łaskawy i 

miłosierny wobec swych popleczników. Rodzi to kolejnym dylemat: jak można 

zdefiniować miłosierdzie? Czy można zawsze być miłosiernym? Skoro czasem rodzic 

musi zadać ból, aby mógł zapobiec chorobie dziecka na przykład: dając mu zastrzyk, 

co nie oznacza, że rodzic nie kocha dziecka, a wręcz przeciwnie, mimo że zadaje mu 

bólu. W ten sposób rozważania Eutyfrona nie mają końca, lecz nie dotyczą ”... już 

dobra, lecz natury miłości.” Zaś Platon jako realista wszystko dociekliwie analizuje 

poprzez pryzmat Form, co osobiście uważam za dobry sposób patrzenia na rozterki 

moralne, jednak może on nie mieć racji ponieważ nie można określić absolutnych 

norm moralności i dobra, każdy inaczej postrzega życie i świat, co sprawia, że 

moralność jest dla ludzi relatywna. Jeśli by wyznaczyć wzorzec absolutnego dobra 

i zła, i nie powiązywać go z Bogiem wtedy można by zauważyć, iż Platon ma słuszność 

ponad innych filozofów. Rację przyznają mu współcześni filozofowie na przykład 

Stephen Clark w książce „Parlament Dusz” czy Iris Murdoch w dziele „Suwerenność 

Dusz”. Zaś Protagoras przedstawia z kolei całkiem odmienne zdanie twierdząc iż: „… 

wszelka prawda zależna jest od osoby, wszelka moralność zaś jest względna.” 8. Nie 

wierzy on w żaden absoluty wzorzec moralności. Ja zaś bardziej popieram stronę 

Platona opisaną w „Teajtecie”, gdzie stara się pokazać wyższość swej mądrości 

poprzez dyskusje. Nie zmienia to jednak faktu, iż wtedy zdanie Eutyfrona traci sens 

i nie ma racji bytu. Protagoras wywyższając ludzi twierdzi, że „Jednostka ludzka jest 

                                                           
4 P. Vardy, P. Grosch, Etyka, op. cit., s.23 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 P. Vardy, P. Grosch, Etyka, op. cit., s.24 
8 Ibidem. 
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miarą wszystkich rzeczy”9. Nie mogę się z tym zgodzić, gdyż moim zdaniem człowiek 

nie może być wzorcem moralności czy etyki. W naszym życiu zachodzą ciągłe zmiany, 

dlatego nie zawsze możemy dokonać dobrego wyboru, czasem trzeba postąpić źle, aby 

móc w przyszłości czynić dobro. Platon, próbując zrozumieć Protagorasa, tłumaczy 

jego sentencje w ten sposób, że ludzie postrzegają rzeczy takimi jakimi one się wyjadą 

na przykład: dla mnie temperatura około 0 stopni nie jest zbyt zimna, lecz gdyby 

spytać o to kogoś innego mógłby być to dla niego mróz. Postrzeganie jest zależne od 

nas samych przez to, iż każdy odczuwa w inny sposób, poprzez pryzmat innych 

sytuacji, nie ma dwóch osób z dokładnie takim samym doświadczeniem życiowym, 

wiec nie można wyznaczyć idealnego wzorca człowieka, który byłby nam potrzebny, 

aby móc żyć moralnie bez Boga. Protagoras jednak nie zwątpił w swe twierdzenia 

upierając się przy tym, iż każdy sposób postrzegania jest dobry. Platon nie zgadzał się 

na to, aby takie twierdzenie mogło być wyznacznikiem moralności - to jak gdyby 

każda opinia miała tą samą wartość, co etycznie było nie do pomyślenia. Na końcu ich 

konwersacji Protagoras chciał przyznać racje swemu rozmówcy, lecz nie mógł tego 

zrobić ponieważ jego zadaniem było mieć odmienne zdanie. Próbował on spłycić role 

etyki i moralności do roli państwa: „Bo jakiekolwiek by rzeczy dane państwo za 

sprawiedliwe i piękne uważało, takimi też one dla niego będą, jak długo państwo w 

nie wierzy.”10  W czasach dzisiejszych takie twierdzenie jest bardzo na czasie, ludzie 

nie zastawiają się co jest dobre, ale co jest dobre dla Polaków ? co jest dobre dla 

chrześcijan ? Gdy ktoś zastanawia się jak powinien postępować odpowiedź daje mu 

konstytucja jego kraju, jego prawo, które jasno mu coś nakazuje i zakazuje na 

przykład: płać podatki, a będziesz przykładnym obywatelem, ale jeśli palisz 

marihuanę to jesteś zdemoralizowany. W ten oto sposób widzimy jak cnoty tracą na 

znaczeniu, a jak bardzo prawo wpływa na nas, wyznaczając nam bariery, których nie 

możemy przeskoczyć, jeśli nie chcemy być „tymi złymi”. Dla Platona wszystko miało 

swoją Formę, był określony schemat do którego można by podstawić wszystko: 

piękno, cnotę, miłość. Były one niczym idee i nie były niczym ograniczone „…Formy 

nie zostawały stworzone ani same się nie tworzą.”11. Odzwierciedlają one coś czego 

nie można dostrzec, są tym czego nie można nazwać, ale mogą określać pewne 

zjawiska. Coś co nie uczestniczy w żadnej Formie, według Platona nie istnieje - co 

znaczyłoby, że jeśli ktoś postąpił źle, ale czyn uczestniczył w Formie Dobra to jest on 

usprawiedliwiony. Form nie można ograniczyć czasem, tak jak świata, który jest 

umiejscowiony w czasoprzestrzeni. Nie mają one, ani początku, ani kresu, co czyni je 

doskonałymi. Są niczym elementy tworzące Boga, lecz nawet On istnieje i jest, 

a Formy nie ma i jednocześnie jest, dlatego Platon stawia ją ponad wszystko i uważa, 

że może być ona doskonałym wyznacznikiem naszych moralnych cnót. „Demiurg, 

Platoński bóg, materię ową ukształtował w znany nam świat, za wzorzec biorąc 

Formy” 12, więc jeśli nawet sam Bóg z nich korzysta, ale to nie on je stworzył, iż nie 

ma takiej mocy, czyż nie są one doskonałe? Jednak my nie możemy ich dostrzec, aby 

                                                           
9 P. Vardy, P. Grosch, Etyka, op. cit., s.25 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, s.26 
12 Ibidem, s.27 
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nas nie oślepiły. Musimy patrzeć pomiędzy nimi - to jak człowiek, który wyjdzie z 

jaskini na słońce: na początku nic nie widzi zaślepiony światłem musi o niego 

przywyknąć by mógł dostrzec piękno wokół. Lecz sam Sokrates stwierdza, że istnieją 

ludzie, którzy są w stanie dostrzec wszystko. Zwiemy ich filozofami, „ludźmi 

wyzwolonymi z więzów”, zrzucają oni kajdany w bolesnym i długim procesie, by 

mogli zobaczyć prawdziwość wszystkiego dookoła, przez co cała wcześniejsza wiedza 

traci na wartości. Osiągając ostateczne oświecenie filozof może nawet dostrzec Formę 

Dobra, lecz nie może tego nauczyć nikogo innego, nie może się tym podzielić 

ponieważ zostanie on znienawidzony przez odkrycie prawdziwej etyki. Ludzie wolą 

wówczas nie otrzymywać odpowiedzi, lecz żyć w swoim ograniczonym świecie pełnym 

ignorancji. Najbardziej praktyczne podeście do Etyki spośród poetów przedstawiał 

Sokrates, lecz jednocześnie w sposób egoistyczny i jednostkowy: „pytał, jak człowiek 

powinien żyć, aby osiągnąć szczęście.”13. Odpowiednikiem szczęścia dla Sokratesa 

było słowo eudajmonia, lecz nie określa ono szczęścia takiego jak na przykład: 

człowiek jest zadowolony, ponieważ ma dużo jedzenia oraz picia, siedzi w ogrodzie 

w letnie dni i ogląda życie ptaków. Szczęście rozumiał bardziej jako spełnienie, a nie 

określenie pojedynczych chwil. Nie uważał, że dobro jest przyjemne. Jego zdaniem 

sprawiedliwość można było określić jako postępowanie według wytycznych, 

a jednocześnie cnót takich jak: Mądrość, Odwaga i Opanowanie. Ten, kto kierował się 

tymi wyznacznikami, był sprawiedliwy, a jednocześnie szczęśliwy oraz postępował 

w sposób etyczny. Dlatego harmonia życiowa jest tak ważna, bo jedynie ona może nas 

uratować od bezsensu istnienia, a wręcz nadać znaczenie rzeczom, wydarzeniom, 

które z pozoru nic nie znaczą, czyniąc nas jednocześnie szczęśliwymi. Nie można być 

zbyt odważnym lub mądrym, czy opanowanym, aby nie zaburzyć balansu między tymi 

cnotami, tak twierdził Sokrates. Nawet Platon przyznał racje Sokratesowi, jednak na 

swój sposób określając szczęście - jako stan ducha, który ma bezpośredni wpływ na 

naszą sprawiedliwość, a wręcz jest elementem stanu ducha. Platon widział analogię 

między państwem a jednostką. Objawiała się ona wspólną sprawiedliwością, wiec tak 

samo, jak jednostka, i państwo musiało zachować harmonię i współprace z duchem. 

Jednakże jednostka musi sama dbać o swój stan ducha, kto w takim przypadku zadba 

o państwo? Jedynymi którzy są w stanie to zrobić, są ci, którzy opuścili „jaskinie 

cieni”,  a ujrzeli „ światło słońca” czyli filozofowie mogący zapewnić sprawiedliwość 

państwa wobec jego mieszkańców, tworząc idealną harmonię pomiędzy cnotami, 

ponieważ żaden z ludzi zamkniętych w kazamatach ignorancji nie może ujrzeć 

prawdy, a tym bardziej przewodzić ludem mądrze i sprawiedliwie. „Jednostka sama 

musi decydować o sobie, państwem jednak powinni rządzić starannie 

przygotowani filozofowie, którzy – wolni od egoistycznych pobudek – dbać będą o 

zachowanie harmonii decydującej o Sprawiedliwości”14. Platon jednak nie mógł 

odnaleźć sensu w demokracji, twierdził, iż w takim ustroju, gdzie ludzie bez cnót 

mogą przejąć władze dzięki manipulowaniu odczuciami środowiska, jest złą formą 

władzy, ponieważ takie osoby nie będą w stanie zapewnić harmonii państwu, a co za 

tym idzie odbije się to pojedynczych jednostkach, które nie doświadczą 

                                                           
13 P. Vardy, P. Grosch, Etyka, op. cit., s.29 
14 Ibidem, s.30 
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sprawiedliwości przez słabość kierującymi ich prawami ludźmi. Tak więc tylko filozof 

mógł wyznaczać ścieżkę dla innych poprzez Formę Dobra. Nie obwiniał on za czyny 

niesprawiedliwe bezpośrednio ludzi, a ich niewiedzę, która prowadziła do ignorancji 

oraz braku oświecenia, a nie słabej woli. Uważał, że można pokonać zło wystarczy 

jedynie: „…przeto ludziom uzmysłowić ich błędy…”15, przez co można rozumieć, że 

nikt nie działa celowo, po prostu nie wie, co jest dla niego dobre. Jednak nie do końca 

się z tym zgadzam, ponieważ ludzie nawet widząc, że postępują źle i tak robią to co 

robią, na przykład: ktoś wie, że załatwianie się w miejscu publicznym jest niemoralne 

oraz nieetyczne jednak czasem nie jest w stanie zapanować w pełni nad swoimi 

potrzebami fizjologicznymi, jakie narzuca nam ciało przez co postępuje w ten sposób. 

Innym przykładem może być palacz, który wie, że palnie zabija, jednak mimo 

wszystko sięga po papierosa i nie robi tego ze swojej niewiedzy, a dla przyjemności. 

Można by wywnioskować w tym przypadku, że przyjemność równa się złu więc czy 

życie powinno być dla nas okrutne abyśmy mogli być dobrzy? Sokrates oraz Platon co 

do przyjemności życiowych zajmują jedno stanowisko: twierdzą że ciało to jedynie 

naczynie duszy, że ziemskie życie jest jedynie częścią cyklu, dusza jest nieograniczona 

i wieczna, że krzywdzą ją wszystkie nasze występki, dlatego trzeba bardziej dbać o nią, 

niż ciało, a co za tym idzie musimy: „… postępować moralnie, czyli sprawiedliwie, 

nawet gdyby prowadzić to miało do bólu czy śmierci.” 16 Za przykład współczesnej 

osoby, której wyznacznikiem powinna być moralność jest funkcjonariusz policji. 

Muszą oni być oni gotowi, aby oddać życie za zasady, których są przedstawicielami. 

W szczególności ich życiem musi kierować etyka oraz cnoty, którymi na co dzień  

powinni się kierować, aby mogli godnie wypełniać swą przysięgę wobec państwa, 

wobec społeczeństwa oraz każdej z pojedynczych jednostek. Zarazem powinni być 

współczesnymi filozofami, aby mogli kierować się mądrością oraz rozwagą łącząc je 

sprawnie w rozsądek. „Rozsądek każe nam przed podjęciem określonych działań 

dokładnie je rozważyć”17. W taki sposób powinien działać funkcjonariusz jednak 

w dzisiejszych czasach różnie bywa, ciągłe słyszy się o kolejnym łamaniu praw 

obywateli przez tych, którzy powinni być naszym wzorcem. Dziś robimy to, co jest 

korzystne to, co jest w stanie zapewnić nam określoną korzyść nawet jeśli nie zawiera 

się to w Formie Dobra lub jest niemoralne. „Przekonanie o tym, że etyka po prostu 

się opłaca jest z jednym z kluczowych elementów „otwarcia” współczesnych 

deontologicznych i prakseologicznych rozważań dotyczących określonych profesji, 

w tym także policjanta”18. Jeśli chcemy, aby etyka cnót była wyznacznikiem naszych 

czasów musimy odnaleźć nową Formę. Formę Korzyści jakiej nikt do tej pory nie 

stworzył. Tylko w ten sposób będziemy w stanie zapobiec coraz większemu 

moralnemu upadkowi, który jest coraz bardziej widoczny. Tylko realna korzyść do nas 

przemawia, nawet stan ducha traci na wartości ponieważ nie możemy go dotknąć, nie 

możemy go zjeść, ani wypić, nie możemy zapłacić nim na stacji tankując auto. 

Zapewnienie, iż dusza jest wieczna też już nie oddziałuje w ten sam sposób, co 

                                                           
15 P. Vardy, P. Grosch, Etyka, op. cit., s.30 
16 Ibidem, s.31 
17 J. Piwowarski, Etyka Funkcjonariusza Policji, op. cit., s.69 
18 Ibidem, s.71 
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chociażby pięć wieków temu, gdy rycerze, którzy byli ówczesnymi funkcjonariuszami, 

kierowali się cnotami ponieważ tak nakazywał ich kodeks. Robili to dla króla, który 

był autorytetem i który sprawiedliwie rządził. Dziś jednostki coraz mniej wierzą 

w uczuciowość władzy, co odbija się w niesamowity sposób na jakości życia oraz 

sprawia, że społeczeństwo coraz mniej sobie ufa.  

Według mnie mentalność ludzi trzeba by konieczne ukształtować na nowo 

ponieważ dziś jest tak bardzo zdeformowana, iż nawet nie ufamy policji, która 

powinna nas chronić. Pytam więc jak mogą oni oddawać wszystko za nic? Poświęcać 

się dla ludzi którzy nimi gardzą? Jak więc można coś zmienić ? Myślę, że jest to 

niemożliwe ponieważ żadna Forma nie zapewni bytu. Gdyby spróbować nagradzać 

moralność i cnotę mogło by się udać stworzyć coś zupełnie nowego - Formę Korzyści 

tak bardzo według mnie potrzebną dla utworzenia nowej świadomości. Tak więc 

przechodząc od starożytności do czasów nowożytnych stwierdzam, że im dalsze kroki 

stawia nasza cywilizacja, tym bardziej popadamy w „jaskinie ciemności” zwana 

inaczej ignorancją i brak nam filozofów dbających o Etykę Cnót. 
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Etyka celów a ideał  
 

Konrad Grochowski 

Aby mówić o moralności i etyce należy pamiętać o tym, że są one  nie tylko wartością 

refleksyjną ocen i norm, ich odrębnością i uzasadnieniem. Nauka o moralności budzi 

od zawsze wiele wątpliwości, dlatego też problematyka ta jest niezwykle istotna, by 

móc w jakimś stopniu przedstawić pewne racje1. Etyka i moralność są ściśle połączone 

ze sobą, stanowią dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem 

systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne, lub inaczej 

teorie powinności moralnej lub moralnej wartości czynu. Wartości mogą być również 

patriotyczne, czyli takie, których analiza zagadnień odnoszących się do państwa 

dotyczy m.in. aspektów prawnych, ustrojowych, historycznych zgodnych 

z trójczłonową definicją państwa. Państwo zaś tworzą ludzie, ich poglądy, idee, 

wartości oraz aspiracje, o czym nie można zapomnieć. Z kolei polityka społeczna 

tworząca dany system musi być zawsze nakierowana na zwycięstwo i pozytywne 

kształtowania społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń. Człowiek jest zagadką od wielu 

lat, a czy uda się rozwiązać tajemnice skrywane przez świat, to nie wiadomo2. 

Etyka pochodzi od słowa ethikos. Na przykład Arystoteles w „Etyce 

nikomachejskiej” porusza kwestię najwyższego szczęścia, jakie czerpie człowiek 

z filozoficznych rozmyślań3. Z tym terminem ściśle związana jest również 

infrastruktura etyczna, składająca się z elementów mających wpływ na rozwój 

zarządzania sprawami publicznymi i standardów regulujących niepożądane 

zachowania. 

W etyce ciągle powstają  nowe  pytania. Czy ideał  istnieje i czy warto poświecić 

mu całe życie? Poddano wątpliwościom zagadnienia obejmujące zabezpieczenie 

wolności człowieka, jego wartości społecznych oraz wartości etycznych4. Często mówi 

się, że „ktoś to chodzący ideał” lub szczególny wyraz mają słowa Alberta Einsteina 

„Moim ideałem politycznym jest  demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był 

szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał” – te słowa 

uważano od zawsze za konkretne oraz znaczące także w kwestii bezpieczeństwa 

etycznego. Wartości uznawane są za niezbędny element zbiorowości społecznej – 

a ten „względnie trwały i nienaruszalny zawiązek czy „korzeń moralności” jest, jak 

to wiele teorii antropologicznych i filozoficznych oraz powszednich doświadczeń 

ludzkich wykazuje, przyrodzony naturze ludzkiej – oczywiście nie licząc 

                                                           
1  M.Ossowska, Socjologia moralności: zarys zagadnień, Warszawa 1963. 
2 P. Szreniewski, Nauka o polityce administracji, Rzeszów 2008. 
3  P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, Poznań 1995. 
4  Idee społeczne kooperatyzmu [w:] Abramowski E., Filozofia społeczna. Wybór pism, Warszawa 

1965. 
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dewiacyjnych jej przypadków oraz wyjątkowo ekstremalnych i nietypowych 

okoliczności zewnętrznych – pierwiastek etyczny, zwany sumieniem czy poczuciem 

moralnym, „ja” etycznym czy „instynktem” moralnym, konstytuuje tzw. „moralność 

naturalną”; moralność na różne sposoby potwierdzoną zarówno w wielu 

kierunkach współczesnej filozofii, jak i w niektórych naukach społecznych”5 - 

wszystko to składało się na obraz ideału. Czy istnieją idealni ludzie czy też jest to 

wymysł społeczeństwa? Otóż nie ma idealnych ludzi, ponieważ każdy z nas posiada 

niezliczoną ilość wad. Już od czasów starożytnych przyjęło się, iż należy wpajać 

pracownikom zasady związane z etyką, zasady moralne i kłaść nacisk na kulturę, 

która jest „najwyższym dobrem każdego społeczeństwa, każdego narodu. Tak 

przecież było zawsze. Ludzie nie mogą żyć poza kulturą, jest ona formą ich istnienia. 

Pozycja narodu w świecie, jego akceptacja, szacunek do niego, mierzy się wartością 

jego kultury, siłą jej promieniowania i dbałość o nią, o jej duchowe i materialne 

bogactwo, jej nowoczesność i otwartość jest formą w jakiej wyraża się współczesny 

patriotyzm”6, a także pewne ideały – oczywiście te dobre i warte naśladowania. 

Tematyka wartości skierowanych ku narodowi jest niezwykle ważna, także ta 

skierowana ku każdej cywilizacji, ku poszanowaniu wszystkiego, co nas tak naprawdę 

otacza. W kształtowaniu postaw ludzkich często pomagają i wspierają kierownicy, 

dyrektorzy. Kodeks etyki zawodowej jest tu szczególnie ważny. Kodeks jest „ucieczką 

od istoty życia moralnego, związanej z koniecznością dokonywania wyborów 

i odróżniania dobra od zła. O tym, co dobre, stanowi za nas kodeks”7. Inna definicja 

kodeksu wskazuje na to, iż „mówi nam, które nakazy są bezwarunkowe, a które 

ograniczone okolicznościami; mówi także, jakie wartości należy przedkładać nad 

jakie inne; żaden kodeks nie jest naprawdę ostatecznie wyczerpujący, jednakże idea 

kodeksu zawiera w sobie stałą dążność do uzyskania ideału kompletności, a więc do 

takiego zbioru reguł, które dają się zastosować w dowolnej sytuacji moralnej 

i zawsze ją przesądzają jednoznacznie”8. Kształtuje ona postawy ludzkie, rozwija 

świadomość etyczną, podtrzymuje poziom satysfakcji członków grup zawodowych itp. 

Jak uważa Pietrzykowski i Bogucka w swojej książce to: „Moralność staje się 

stopniowo domeną osobistych decyzji związanych z sumieniem jednostki”. Nasuwa 

się mi zatem pytanie czy wartości są zmienne, czy też zdeterminowane przez aktualne 

warunki życia, czy też trwałe, ogólnoludzkie lub ponadczasowe, a nawet uniwersalne? 

Na to pytanie należy odpowiedzieć, że wszystkie są widoczne  codziennie w życiowych 

sytuacjach. Do europejskiego kręgu kulturowego wartości można zaliczyć wartości 

o charakterze chrześcijańskim, bo to one wyrosły ze zrozumienia nie tylko natury 

ludzkiej, ale także z wiary, która jest nieodłącznym jej elementem9. Mają one stanowić 

                                                           
5  Filozofia wobec XXI wieku, pod red. L. Gawrona, Lublin 2004; Z. Bauman, Płynna nowoczesność, 

Kraków 2006; W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Warszawa 2008; J. Bańka, 
W. Sztumski, Ekorecentywizm jako idea ochrony środowiska człowieka współczesnego, Katowice 
2007; H. Skolimowski, Wizje nowego Millenium, Kraków 1999; Czerny J., Czy prawo Moore’a 
zdetronizuje osobę ludzką, Katowice 2005. 

6  U. Ostrowska, Kultura jako wartość i przedmiot refleksji pedagogicznej [w:] Kultura – młodzież – 
edukacja, pod red. A. Popławskiej, L. M. Jakoniuka, Białystok 2008. 

7  Etyka w administracji publicznej, pod red. I. Boguckiej i T. Pietrzykowskiego, Warszawa 2010. 
8  Ibidem. 
9  P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, Poznań 1995. 
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tzw. „ideał katolicki” i być stymulatorem rozwoju umysłowego, kulturowego, jak 

również społecznego oraz moralnego całej ludzkości. Ich akceptacja zapobiega 

i przeciwdziała występowaniu różnorakich zjawisk dotyczących patologii społecznej, 

nawet gróźb interwencji, walki czy terroryzmu. Do wartości uniwersalnych zalicza się 

m.in. prawo do życia, pokój, także tolerancję, wolność, prawdę, sprawiedliwość 

i miłość10. 

Życie zajmuje szczególne miejsce w bycie ludzkim. Każdy z nas ma prawo do 

życia, co dotyczy biologicznego istnienia i nienaruszalności danego organizmu – a to 

wiąże się z potrzebą zachowania pokoju jako warunku rozwojowego, ale 

i biologicznego przetrwania gatunku ludzkiego. „Idealni” ludzie potrafią poszanować 

własne i czyjeś życie, ponieważ poszanowanie godności przejawia się przede 

wszystkim w tolerancji np. przekonań, poglądów czy sposobów życia. Tolerancja 

wymaga wiele od człowieka, aby akceptować odmienne poglądy,  nie traktować 

nikogo jako wroga itp. Ważna jest prawda jako wartość ogólnoludzka, dzięki której 

człowiek zachowuje nie tylko osobową integralność, czuje się dobrze, a znowu bez niej 

to ginie i degeneruje się. Jest ona podstawowym fundamentem wolności, przez co 

warunkuje się uzyskanie „wewnętrznej wolności człowieka”. Bliska tym wartościom 

jest także sprawiedliwość w pracy, zaś za najważniejszą uważa się miłość, ponieważ to 

ona ogniskuje w sobie wszystkie inne wartości – jest zalążkiem wszelkiego dobra11. 

Wartości mogą być też odwzorowywane poprzez upodabnianie12. A chodzi tu 

o zmiany, jakie następują w firmach mające głównie na celu przygotowanie jednostki 

do życia, dlatego też jest to niezwykle ważny okres w życiu każdego człowieka, a cały 

ten proces ma ogromny wpływ na późniejszy tryb funkcjonowania oraz 

podejmowania wszelkich czynności związanych z własnym życiem oraz sytuacja 

zawodową. Rezultatem jest ukształtowanie dojrzałej postawy oraz realizacja zadań 

własnego życia pod kątem już dorosłych i konsekwentnych decyzji – mam tu na myśli 

również osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych. Tylko i wyłącznie 

osoba dojrzała posiadająca w pełni ukształtowaną osobowość potrafi jasno 

sprecyzować swoje preferencje i dążenia. Znajomość struktury osobowości pozwala 

przewidywać różnego rodzaju zachowania jednostki, zaś wybór zawodu stanowi 

kontynuację życia każdego człowieka. Wraz z wyborem zawodu reprezentowane w ten 

sposób są potrzeby oraz wartości, jakie człowiek preferuje, do jakich zmierza oraz 

jakie muszą odpowiadać także innym właściwościom. To w ten sposób rozumiana 

osobowość odpowiedzialna jest w pewnym stopniu za cele, które mają ogromny 

wpływ na doświadczenia i przeżycia konkretnej osoby – to osobowość kształtuje 

świadomość i decyduje o różnorakich priorytetach. W przypadku nabywania wiedzy 

o zawodach opanowuje się czynności związane z przyszłą pracą, co stanowi istotę 

rozwoju zawodowego prowadzącą do identyfikacji z określoną dziedziną pracy 

zawodowej13. 

                                                           
10 J. F. Nosowicz, Słownictwo religijne w kulturze języka i nauczaniu [w:] Kultura – młodzież – 

edukacja, pod red. A.  Popławskiej, L. M. Jakoniuka, Białystok 2008. 
11 Dietrich von Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, ks. J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1984. 
12  M. Karwatowska, Uczeń w świecie wartości, Lublin 2010. 
13  M. Łączyk, Osobowościowe uwarunkowania preferencji zawodowych młodzieży, Katowice 2008. 
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Inny aspekt stanowi intensywny rozwój o charakterze umysłowym, który wyraża 

się w doskonaleniu wszystkich funkcji poznawczych, czyli spostrzegania, 

zapamiętywania, uwagi, wyobrażenia, uczenia się, myślenia, rozumowania oraz 

tworzenia pojęć. Umysł menedżera tego z małym stażem oraz większym rozwija się 

m.in. w procesie nauki, pod opieką dyrektorów i innych osób kontrolujących 

poczynania na danym stanowisku. Myślenie ulega wielu zmianom, gdzie następuje 

m.in. dążenie do poznania konkretów, nabierając zdolności zarówno do logicznej 

analizy, interpretacji, jak również abstrakcji. Wszystko w myśleniu musi być oparte 

na przyczynowo-skutkowym łańcuchu wydarzeń, zdarzeń lub czynności. Wszelkiego 

rodzaju  zainteresowania  tworzą  podłoże rozwojowe. W tym okresie także wzrasta 

wrażliwość i czułość zmysłów, co wpływa na jakość spostrzegania młodzieży. 

Wpływają te czynniki na proces uczenia się, który staje się coraz to bardziej 

zorganizowany i skoncentrowany nie tylko na mechanicznym zapamiętaniu treści, ale 

także na logicznym ich przyswojeniu ze zrozumieniem. Bywa i tak, że zasadniczo 

zmienia się sposób myślenia z konkretnego na abstrakcyjny, dzięki któremu dość 

dobrze można wskazać zależności przyczynowo-skutkowe i przewidzieć konsekwencje 

swego działania14. Osoba taka potrafi coraz lepiej obserwować i analizować aktywność 

własnego umysłu czyli dokonywać tzw. „monitoringu kognitywnego”15, opartego na 

poznaniu lub dotyczącego poznania16. 

Z kolei pojęcie kultury obejmuje swym przekazem człowiekiem oraz wartości 

jakie pielęgnuje. Według Heinricha Rickerta „To, co kultywujemy, pielęgnowane jest 

celem urzeczywistnienia wartości bądź stworzenia dóbr” lub też w ten sposób 

przedstawia pojęcie kultury jako „Oto kultura stanowi pojęcie z zakresu wartości 

(Wertbegriff), wyjaśnienie zaś sensu życia dotyczy problemów wartości 

(Wertprobleme)”. Kultura to również dorobek twórczy pokoleń – a mam tu na myśli 

wynalazki różnego rodzaju. Natomiast Rousseau stwierdził, iż: „kultura sprawia, że 

człowiek nie jest istotą „natury””. Za najważniejszą wartość uznaje się kulturę 

chrześcijańską – a dokładnie chodzi tu o dekalog, który uważany jest za wartość 

ponadnarodową, ponieważ prawa tam spisane obowiązują i zawsze obowiązywać będą 

w każdej kulturze – są uważane za święte i nienaruszalne w żaden sposób. Dekalog 

jako prawo skierowane do wszystkich chrześcijan obowiązuje przede wszystkim 

w kulturach chrześcijańskich, ale wiele elementów dotyczących Boga jest widocznych 

w innych religiach. Zresztą ustalanie tych praw oraz ich przestrzeganie stanowi trwałą 

i niezmienną wartość kultury. Wiadome jest również to, że nie może istnieć żadne 

społeczeństwo bez praw, zasad i norm17. Na przykład Jan Paweł II, Polak i nieżyjący 

już papież uważał, że „dzięki kulturze życie człowieka staje się prawdziwe ludzkie”18 

pokazuje nam, jak bardzo ważne miejsce w życiu ma właśnie kultura, którą tworzymy, 

która określa i daje byt ludzki. Zarówno nowe wynalazki, które ułatwiają nam życie, 

                                                           
14 R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2006. 
15 I. Obuchowska, Adolescencja [w:] Psychologia rozwoju człowieka, pod red. B. Harwas-Napierała, 

J. Trempała, Warszawa 2000. 
16 Słownik wyrazów obcych, pod red. E. Sobol, Warszawa 2003. 
17 M. Śróda, Idee etyczne czasów nowożytnych i współczesności, Warszawa 1998. 
18 Jan Paweł II, Przyszłość człowieka zależy od kultury. Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 

roku  w UNESCO, WIĘŹ 1980 nr 7-8. 
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jak również kultura, sztuka czy filozofia tworzone przez wiele pokoleń sprawiają, że 

nasze życie jest „prawdziwie ludzkie”. Wszystko to, co osiągamy w danym momencie 

lub do tego zmierzamy nie jest przypadkowe. Każdy naukowiec, malarz, filozof, poeta 

realizował cel swojego życia, wyrażał swoje myśli, a tym samym dawał wielkie dzieła 

późniejszym pokoleniom, także i nam. Tak samo ja realizuję cele życia, wyrażam 

myśli oraz w przyszłości będę chciała przekazać swój dorobek kulturalny kolejnym 

pokoleniom. Nawet od czasów nowożytnych po kolejne epoki człowiek mniej lub 

bardziej próbował udoskonalać się, stwarzać coś nowego, innego, co zmieniłoby losy 

świata i swoje. W jednym zdaniu można zawrzeć sens życia człowieka, którego 

głównym celem jest ciągły rozwój, udoskonalanie oraz ulepszanie świata, co czynił  

śp. Jan Paweł II. 

Swe rozważania podsumuję „złotą regułą” Kanta, która rozpowszechniła się 

w bardzo szybkim tempie na cały świat, a brzmi ona następująco: „postępuj wobec 

innych tak, jak chciałbyś, aby inni postępowali wobec ciebie”19. Warto być sobą, 

człowiekiem z zasadami i etyką moralną – takim który ma wyznaczone pewne cele 

życiowe. Filozofia celów wzięła swój początek od Arystotelesa, który zapoczątkował 

ideę dobra wywodzącą się z powszechnej zasady celowości świata20, dlatego też 

wyznaczajmy sobie kolejne cele, bo to co osiągniemy będzie już nasze i nikt nie będzie 

w stanie nam tego odebrać. Arystoteles podkreślał także ważność doświadczenia 

życiowego dla kształtowania zarówno moralności, jak również umiejętności 

wszystkich obywateli. Dowodził, iż „dobro jest zagadnieniem indywidualnym 

i subiektywnym – zalecał unikanie wszelkich skrajności. Według niego „człowiek – 

jako „zwierzę polityczne” jest stworzony do życia w państwie”21. Pamiętajmy, że 

podstawową formą funkcjonowania każdego społeczeństwa są rodziny tworzące 

wspólny naród - twór nazywany państwem. Każdy cel ludzki jest „zarazem 

początkiem i końcem”, jak również jest to „stan zamierzony. Istnieć może także wiele 

innych definicji celu, podkreślających np. rolę woli jednostki czy też rolę faktycznych 

osiągnięć końcowych”22. Etyka w książce Szreniawskiego funkcjonuje jako „proces 

służenia dobru ogółu”, co przedstawia w pozytywnym świetle zamiary autora. 
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Geneza etyki służb 

mundurowych 

a społeczeństwo 
 

Dominik Juszczyk 

 
Etyka zawodowa to pojęcie odnoszące się do postępowania wszystkich grup 

zawodowych, jednakże w odniesieniu do służb mundurowych ma ono znaczenie 

szczególne. Przede wszystkim dlatego, że głównym zadaniem tych służb jest służenie 

społeczeństwu, ochrona ludzi i ich mienia oraz stanie na straży porządku publicznego. 

Istotnym jest, iż społeczeństwo oczekuje, że działania służb mundurowych, stojących 

na straży wszelkiego porządku będzie nie tylko zgodne z prawem, ale również etyczne, 

a więc nie będzie budziło powszechnego sprzeciwu, czy zniesmaczenia. Tymczasem 

działania funkcjonariuszy służb mundurowych regulowane są przede wszystkim 

przepisami prawa, które zobowiązani są ściśle przestrzegać, a które niestety nie 

zawsze pokrywają się z zasadami etyki. Dlatego też w służbach mundurowych 

wprowadzono zinstytucjonalizowane normy postępowania, które nie stoją bynajmniej 

w opozycji do aktów prawnych, ale które je uzupełniają. Są to przysięgi i ślubowania 

będące honorowym zobowiązaniem funkcjonariusza nie tylko przed prawem, ale 

również przed swoim sumieniem. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że służby 

mundurowe stanowią szczególną przez swoje uprzywilejowanie służbę publiczną, a ta 

jak wiadomo została stworzona po to, by służyć ludziom. W książce „Etyka służby 

publicznej” znaleźć można następującą definicję tej instytucji: „służba publiczna 

oznacza sytuację osób zatrudnionych na podstawie różnych stosunków prawnych 

we wszystkich konstytucyjnie wyodrębnionych władzach: ustawodawczej, 

sądowniczej i wykonawczej oraz wykonujących zróżnicowane funkcje i zadania 

związane z realizacją ustawowych zadań poszczególnych władz”.1  

Służby mundurowe stanowią zatem służbę publiczną, której działania powinny 

być ściśle skorelowane z potrzebami społeczeństwa i wymogami, jakie stawia przed 

nimi współczesny świat. Niniejsza praca ma na celu przedstawić istotę etyki służb 

mundurowych, która w dzisiejszych czasach stanowi ważny element pracy każdego 

                                                           
1 M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Warszawa 2010, s. 77. 
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funkcjonariusza, a także określa skuteczność jego pracy mieszczącą się w ramach 

moralnych. Praca ma także przytoczyć genezę powstania norm etycznych w szeregach 

funkcjonariuszy służb mundurowych na przykładzie Policji, a więc instytucji będącej 

najbliżej społeczeństwa i realizującej cele, których założenia muszą mieścić się 

w ramach norm etycznych, gdyż tylko w ten sposób budzą zaufanie tego 

społeczeństwa.  

Etyka zawodowa – idea i geneza powstania  

 Etyka zajmuje się badaniem moralności – jednostki, grupy, społeczeństw, ale 

nie jest równoznaczna z moralnością, w związku z czym nie można postawić znaku 

równości pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Można powiedzieć, że moralność ma 

charakter teoretyczny, bowiem motywuje ludzkie działania, zaś etyka ma charakter 

czysto teoretyczny, gdyż jedynie bada podstawy i przesłanki tych działań. Jeśli zaś 

chodzi o etykę zawodową, jest to zagadnienie bardzo wąskie, wpisujące się w ramy 

etyki w sensie ogólnym. Należy również zaznaczyć, że jest to zagadnienie stosunkowo 

nowe. Oczywiście istnieją zawody, w których normy etyczne nie tyle są odmienne, co 

ich priorytetowość jest różna. Odmienne będą więc normy, którymi kieruje się 

nauczyciel, lekarz, czy policjant, choć nie podlega dyskusji fakt, iż zawsze na 

pierwszym miejscu pozostawać będzie działanie na korzyść drugiej osoby oraz 

powstrzymywanie się przed działaniami dla niej niepożądanymi.  

Ponieważ w pracy rozpatrywana jest geneza etyki w szeregach funkcjonariuszy 

służb mundurowych, by lepiej sprecyzować temat, warto odnieść go do konkretnej 

grupy. Niewątpliwie służbą mundurową pozostającą najbliżej ludzi jest Policja, 

w związku z czym to na jej przykładzie pokazana zostanie etyka zawodowa. W Polsce, 

podobnie jak w znakomitej większość krajów cywilizowanych, Policja podlega prawu, 

a jej działania w całej rozciągłości regulowane są rozmaitymi aktami prawnymi. Przez 

wiele lat, gdy Polska była gospodarką centralnie sterowaną, w Policji obowiązywały 

przepisy prawne stanowiące jedyny regulator działań tych służb, a zasady moralne, 

czy normy etyczne były pojęciem abstrakcyjnym. W pracy zawodowej nie było miejsca 

na zastanawianie się, czy wykonywanie danych obowiązków pozostaje w zgodzie 

z sumieniem funkcjonariusza lub nie narusza godności człowieka, względem którego 

podjęto takie a nie inne działania. Sytuacja ta zaczęła zmieniać się w okresie 

transformacji. Przeobrażeniom ulegało wówczas wiele aspektów nie tylko 

ekonomiczno – gospodarczych, ale i społecznych. Kwestia etyki w zawodzie policjanta 

stała się wówczas rzeczą dyskusyjna, a nawet kontrowersyjną. W 1999 roku 

Komendant Główny Policji ustanowił ogólne zasady etyki zawodowej, które miały 

regulować kwestie dotyczące zachowań mieszczących się w ramach owej etyki, jak 

również wyznaczać funkcjonariuszom pewne normy, których winni przestrzegać. 

Niestety ustalenie to było nieudolne i nieprecyzyjne, w związku z czym w 2003 roku 

Komendant Główny ustalił „Zasady etyki zawodowej policjanta”, które były 

odpowiedzią na uchwalony przez UE w 2001 roku „Europejski Kodeks Etyki 

Zawodowej Policji”.2 Ponadto zgodnie z art. 27 § 1 ustawy o Policji, każdy policjant 

                                                           
2 Europejski Kodeks Etyki Zawodowej Policji został przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy 
19.09.2001 r. jako załącznik do Zalecenia Rec (2001) Komitetu Ministrów dla państw członkowskich 
dot. Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Policji. 
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wstępujący do służby składa ślubowanie, w którym oświadcza, iż będzie postępował 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Warto zauważyć, że policjant nie ślubuje ani 

instytucji Policji, ani swoim przełożonym, ale społeczeństwu, o które obiecuje dbać w 

zamian za szacunek tegoż społeczeństwa. Jeżeli funkcjonariusz Policji w rażący 

sposób narusza postanowienia tego ślubowania, a więc łamie zasady etycznego 

postępowania względem tych, których ślubował bronić, czy wręcz jawnie działa na ich 

niekorzyść, wówczas można mówić o nieetycznym zachowaniu funkcjonariusza. 

Naturalnie należy mieć na uwadze, że policjant jako stróż porządku ma prawo do 

legalnego użycia siły, a zatem nie można postrzegać pewnych posunięć policjanta, 

jako jawnego nadużycia, ale części jego pracy wywołanej koniecznością. Niestety ta 

granica pomiędzy działaniem koniecznym, a nadużyciem wciąż pozostaje 

nieuregulowana, a przez to wątpliwa. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, a mianowicie 

indywidualne wartości i normy etyczne, którymi kieruje się policjant. Nie należy 

zapominać, że jest to osoba dorosła, której charakter jest już w pełni ukształtowany, 

a zatem sposób w jaki podchodzi do swojej pracy i w jaki wypełnia swoje obowiązki 

nie zależy wyłącznie od tego, co zostanie jej narzucone (czy to przez ślubowanie, czy 

przełożonych), ale od jej indywidualnego podejścia.   

Juliusz Piwowarski w książce „Etyka funkcjonariusza Policji” poświęca temu 

zagadnieniu sporo uwagi. Autor utożsamia etykę w pracy policjanta z cnotami 

reprezentowanymi przez tego człowieka w życiu codziennym.3 Nie sposób nie zgodzić 

się z takim podejściem, bowiem oczywistym jest, że osoba reprezentująca sobą pewne 

wartości i zasady, których nie łamie, będzie odznaczać się podobną postawą w pracy 

zawodowej, przynosząc chlubę nie tylko sobie, ale i całej instytucji Policji. Działa to 

również w drugą stronę – osoba moralnie podupadła, bez względu na ilość złożonych 

ślubowań, czy przysiąg, nie wyzbędzie się złych nawyków i będzie je powielać w pracy 

zawodowej. We współczesnym świecie nie ma już miejsca na działania motywowane 

wyłącznie kwestiami prawnymi i podejmowanie aktywności wyłącznie w obszarach 

tego prawa. Naturalnie prawo to powinno stanowić pewien wyznacznik i określać 

(zwłaszcza służbom mundurowym) kierunek ich działań, ale nie może być jedynym 

regulatorem kwestii społecznych. Współczesny policjant powinien być profesjonalistą 

i przejawiać szczególne umiejętności nie tylko w zakresie interwencji, czy użycia siły, 

ale także w zakresie podejmowania decyzji moralno–społecznych. Jak zostało 

wczesnej wspomniane, zasady moralne mają charakter praktyczny, jednakże nie 

istnieje jakikolwiek zbiór, który w sposób precyzyjny i jednoznaczny określałby, które 

zasady są moralnie pożądane, a które moralnie potępiane. Dlatego też funkcjonariusz 

mundurowy, będąc profesjonalistą w swoim zawodzie musi niekiedy sam zdecydować 

co należy czynić w danych okolicznościach i określonych warunkach. Jeżeli jakieś 

działanie, nawet mieszczące się w granicach prawa, jest moralnie nieakceptowane 

przez policjanta – ma prawo odmówić jego wykonania.  

 

 

                                                           
3 J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza Policji. Źródła, motywacja, realizacja, Kraków 2012, s. 177. 
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Geneza etyki służb mundurowych a etyka sytuacyjna  

Można powiedzieć, że etyka służb mundurowych polega na ciągłym dostosowywaniu 

działania do sytuacji, bez przekraczania przepisów prawa. W związku z tym, trafnym 

będzie nawiązanie do książki Patera Vardy i Paula Groscha, gdzie autorzy szczegółowo 

opisują cztery zasady określające etykę sytuacyjną: pragmatyczną, relatywną, 

pozytywistyczną oraz personalistyczną. Bez trudu można zauważyć, że etyka służb 

mundurowych doskonale pasuje do każdej z zasad, jednocześnie z każdej z nich 

wybierając po jednym elemencie. Zatem można uznać, że etyka sytuacyjna jest 

najlepszym ze sposobów określających działalność służb mundurowych, gdyż 

uwzględnia najistotniejszy, ale zarazem niestały czynnik, a mianowicie sytuację. Jak 

zauważają autorzy: „Rzecznicy etyki sytuacyjnej odżegnują się od takich słów jak – 

nigdy, zawsze, bezwzględnie, gdyż ich zdaniem konkretne sytuacje wymuszają 

odstępstwa od reguł”.4 W kontekście etyki sytuacyjnej ważne jest również 

stwierdzenie, że nie istnieje cos takiego jak sumienie, ale, że to sytuacja wymusza na 

ludziach pewne działania, które robią tylko dlatego, że tak w danej chwili wypada, 

a  społeczeństwo nazwało umownie te działania sytuacyjne „sumieniem”. Trzeba 

przyznać, że jest to stwierdzenie dosyć śmiałe, jednakże jeśli postawić znak równości 

pomiędzy sumieniem, a działaniem okolicznościowym spowodowanym określoną 

sytuacją, okaże się, że jest to dokładnie to sama. Zmienia się jedynie nazwa, która w 

tym przypadku ma niewielkie znaczenie. Ponieważ etyka w zawodzie policjanta, czy 

też innych służb mundurowych, zrodziła się na potrzeby zmieniającej się 

rzeczywistości i próby dostosowania świadczonych przezeń usług do wymagań 

społeczeństwa, słusznym jest twierdzenie, że nie może być ona ubrana w sztywne 

ramy teoretyczne, ale musi dostosowywać się do potrzeb i sytuacji. Wprawdzie trudno 

jest stworzyć kodeks norm etycznych, które wskazywałyby kierunek pożądanych 

działań w jakimkolwiek zawodzie, ale w zawodzie policjanta jest to praktycznie 

niewykonalne. Dlatego też etyka sytuacyjna, a więc taka, w której jednostki 

mundurowe same muszą zadecydować o środkach jakie trzeba przedsięwziąć 

i działaniach, jakie należy podjąć, jest w tym przypadku jedynym słusznym 

rozwiązaniem, a zabezpieczeniem przed podejmowaniem nieetycznych, czy często 

bezsensownych decyzji jest zatrudnianie w szeregach ludzi profesjonalnych pod 

wieloma względami. Obecnie zawód policjanta (czy też wojskowego) przestaje być 

postrzegany jako zawód drugiej kategorii, do którego uzyskania wystarczy wyłącznie 

odrobina siły i sprytu. Służby mundurowe są dzisiaj służbami wykwalifikowanymi na 

poziomie europejskim, a praca w tym zawodzie jest pracą prestiżową. Podsumowując 

można powiedzieć, że funkcjonariusze służb mundurowych stanowią grupę ludzi 

dysponujących takimi umiejętnościami, które pozwalają im na rozsądne zarządzanie 

wiedzą oraz podejmowanie samodzielnych decyzji, których skutków nie da się z góry 

przewidzieć. Filozoficznie można powiedzieć, że dysponują oni „mądrością”, która im 

na to pozwala i która wyznacza etyczne kierunki ich działania. Cytując zaś autora: 

„W różnych kulturach ludzie opracowali i rozwinęli stopniowo tradycje mądrości, 

w których wyrażają i przekazują swoją wizję świata. To ich postrzeganie 

                                                           
4 P. Vardy, P. Grosch, Etyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 123-125. 
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odzwierciedla również miejsce, które człowiek 50 zajmuje w społeczeństwie 

i w kosmosie”. 5 Patrząc na rozwijające się społeczeństwa i na niezależność, która 

stała się domeną dzisiejszych czasów, trudno byłoby skazywać tak ważną grupę 

zawodową, jaką są służby mundurowe, na bierność wynikającą z ograniczającego ich 

prawa. Jako służby dbające o porządek publiczny muszą dysponować pewnymi 

prawami, ale też muszą pamiętać o prawie moralnym, jakie sami mają względem 

społeczeństwa.  

 Etyka powinna być wyznacznikiem działań zawodowych, które są o tyle istotne, 

że ich skutki są odczuwalne zarówno dla tych, którzy podejmują działania, jak i dla 

tych, którzy odczuwają skutki tych działań. Służby mundurowe, ze względu na swój 

szczególny charakter, odczuwają ciężar spoczywającego na nich obowiązku, jednak 

ich praca zawodowa nie powinna ograniczać się wyłącznie do postępowania w zgodzie 

z obowiązującym prawem, ale powinna być na tyle elastyczna, by dopuszczać 

postępowanie w zgodzie z własnym sumieniem, czy też, jak zostało wspominane 

wcześniej – w zgodzie z sytuacją. Zabezpieczeniem przed działaniami niepożądanymi 

powinna być w tym przypadku dokładna selekcja, która pozwoliłaby wybrać na te 

stanowiska ludzi, którzy nie tylko chcą, ale posiadają ku temu predyspozycje – 

fizyczne, umysłowe i emocjonalne. Pozwoli to na powoływanie w szeregi tej 

szczególnej służby publicznej ludzi, którzy chcą służyć społeczeństwu i którzy zdają 

sobie sprawę, że wprawdzie posiadają przywileje, ale powinni korzystać z nich tylko 

w razie konieczności, zaś etyka jest w ich zawodzie równie ważna co Kodeks karny 

i powinna być przestrzegana na równi z nim. Większe możliwości dla służb 

mundurowych stanowią jednocześnie większą odpowiedzialność w oczach 

społeczeństwa, co jeszcze bardziej motywuje do działań etycznych.  
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Etyka – nauka 

moralności czy głos 

sumienia? 
 

Dorota Lesiewicz 

Przedmiotem niniejszej pracy są rozważania na temat etyki rozpatrywanej jako głos 

sumienia i w kategoriach nauki oraz próba opowiedzenia się za jednym 

z wymienionych ujęć. Termin etyka wywodzi się od greckiego wyrazu ethikos, który 

związany jest z charakterem. Grecki ethos tłumaczy się jako zwyczaj lub obyczaj, 

ponieważ odnosi się on do sposobu postępowania obowiązującego w danej 

społeczności.1 Etyka bywa również definiowana jako dział filozofii, którego zadaniem 

jest badanie moralności oraz formułowanie zasad moralnych. Niektórzy traktują ją 

jako teorię wartości moralnych i postępowania moralnego jak również naukę 

o moralności2, co powoduje, że czesto jest ona postrzegana jako synonim moralności. 

Należy jednak pamiętać, że moralność nie odnosi się do charakteru, lecz określa, 

które czyny są dobre i pożądane, a których należy unikać. Inaczej mówiąc, moralność 

odnosi się do postępowania i działań, zaś etyka jest teoretyczną refleksją nad 

moralnością3. W niniejszej pracy oprócz przytoczenia krótkich definicji etyki 

i moralności istotne wydaje się również nakreślenie, czym jest sumienie. Najogólniej 

można stwierdzić, że sumienie to wewnętrzne odczucie każdego człowieka, które 

"podpowiada" mu, co jest dobre a co złe i pozwala ocenić jego czyny pod względem 

moralnym4.  

 Zastanawiając się nad istotą etyki i tym, czy jest ona bliższa nauce czy 

wewnętrznemu głosowi sumienia człowieka, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, 

z których wywnioskujemy, że etykę bardziej powiążemy z sumieniem niż przypiszemy 

ją do kategorii nauki.  

 Człowiek od początku swojego istnienia przejawiał pewne zachowania, których 

podłoże tkwiło w nim samym. Nieżależnie od tego jak nazwiemy to, co powodowało 

jego działania  

                                                           
1Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, przeł. J. Łoziński, ZYSK i S-KA, Poznań 2010, s.14.  
2Migoń M. P, Wstęp do etyki. Skrypt, GDSA, Gdańsk 2007, s.17. 
3Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, przeł. J. Łoziński, ZYSK i S-KA, Poznań 2010, s.14.  
4 Anzenbacher A.,Wprowadzenie do etyki, przeł. J. Zychowicz, WAM, Kraków 2008, s.12.  
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(np. sumienie, serce, dusza), jednoznacznie możemy stwierdzić, że było to coś, co 

znajdowało się w czlowieku, jakiś wewnętrzny głos. Głos ten podpowiadał 

człowiekowi, jak zachować się w określonej sytuacji, co powinien zrobić i w jaki 

sposób. Każdy człowiek w danych okolicznościach podejmuje odmienne działania, co 

dowodzi, że każdy do pewnych kwestii podchodzi w sposób indywidualny. 

Indywidualność postępowania w określonych sytuacjach świadczy o tym, że każdy ma 

swoje własne przekonania i zasady, ktore skłaniają go do tego, aby postąpił w taki 

a nie inny sposób. Zasady te wypływają z sumienia, które  zakorzenione jest we 

wnętrzu człowieka i wpływa na jego czyny.  

 Jak już wcześniej wspomniano, etyka odnosi się do charakteru, który jest 

w jakiś sposób związany z sumieniem i przez nie kształtowany. Nim stała się ona 

uogólnioną teorią, była "kodeksem postępowania" każdej jednostki, którego źródło 

tkwiło w jej wnętrzu, a więc w sumieniu. Każdy bowiem miał w życiu pewne zasady, 

które nie wypływały z mądrych ksiąg, lecz miały początek w samym człowieku. Etyka 

określana bywa jako nauka czy dziedzina filozofii, jednak należy pamiętać, że istniała 

ona zanim została zdefiniowana i opisana, ponieważ obecna była we wnętrzu 

człowieka, nim stała się teorią. Twórcy i teoretycy etyki, którzy podjęli się 

uporządkowania zagadnień etycznych, kierowali się głosem własnego sumienia, który 

podpowiadał im, co jest właściwe, a co należy negować, jakie postawy przyjmować, 

a jakich unikać. Postępowanie i sposób postrzegania świata przez człowieka 

w znacznym stopniu determinowane są przez jego sumienie. Człowiek bowiem nie 

uczyni nic, co jest niezgodne z jego sumieniem, gdyż będzie obawiał się wyrzutów 

z powodu postąpienia wbrew sobie i swoim przekonaniom. Tak więc teoretycy etyki 

nie mogli stworzyć czegoś, co kolidowałoby z ich wewnętrznymi nakazami, 

a przyjmując pewne założenia, musieli brać pod uwagę to, co dyktuje im sumienie.  

 Etyka często definiowana jest jako nauka, co zapewne wiąże się z tym, że 

istnieje wiele podręczników zajmujących się jej zagadnieniami oraz tym, że jest ona 

wykładana w niektórych szkołach i na wielu kierunkach studiów. Należy jednak 

nadmienić, że nie wszystkie zasady i teorie człowiek może sobie przyswoić. Człowiek 

ma indywidualną naturę, charakter, wyznaje indywidualne zasady, zachowuje się 

w sposób charakterystyczny dla własnej osoby i nie uznaje za swoje czegoś, co jest 

sprzeczne z jego naturą. Student, który uczęszcza na zajęcia z etyki, zda egzamin na 5, 

lecz jeśli to, co usłyszał na wykładach nie jest zgodne z jego przekonaniami, 

pozostanie to dla niego tylko pustą teorią, nauką, o której warto coś wiedzieć, lecz 

niekoniecznie musi ona mieć wpływ na jego życie i  postępowanie. Etyka takiego 

człowieka natomiast będzie miała swoje źródło w jego sumieniu, które podyktuje mu 

pewne wartości i sposoby postępowania. Człowiek, niezależnie od naukowego, 

teoretycznego czy filozoficznego pojmowania etyki,  ma swoją własną, małą etykę, 

którą kieruje się w życiu, z której czerpie wartości i przykłady zachowań.  

 Ostatnim z argumentów,  który przemawia za tym, aby etyki nie określać jako 

nauki jest to, że twierdzenia naukowe są udowadniane na zasadzie doświadczeń. 

Zasady etyczne dotyczą zaś sfery duchowej i nie da się ich potwierdzić poprzez 

doświadczenia i eksperymenty, lecz trzeba je rozważyć we własnym sumieniu. 
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 Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że etykę bardziej 

uznać można za głos sumienia niż za naukę mimo, że wiele jednostek wyznaje 

podobne przekonania i wartości. Pewnych zasad bowiem można się nauczyć, ale 

w dużej mierze postępowanie człowieka i to, jak  wykorzysta wpajane mu treści, zależy 

wyłącznie od niego i od jego sumienia. Dla niektórych osób etyka zawsze będzie tylko 

nauką, którą się rozwija, bada, której trzeba się nauczyć i która nie odgrywa w życiu 

żadnej ważnej roli, jednak są również osoby, które wcielają w życie zasady etyczne, 

wtedy przestaje ona już być nauką, lecz staje się wyrazem własnego charakteru 

i sposobem postępowania, który jest dyktowany przez sumienie. Moralności można 

uczyć i pewne zasady z tej nauki człowiek uzna za własne, jednak w dużej mierze 

moralność zależna jest od sumienia człowieka. Ponadto zasady etyczne wypływają z 

wnętrza człowieka, są mu bliskie i naturalne dla niego. Określenie etyki jako nauki 

odbiera jej wymiar naturalności, a sprowadza ją do czegoś sztucznego, stworzonego 

przez człowieka.  
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Etyka – nauka 

moralności czy głos 

sumienia? 
 

Dorota Lesiewicz 

Przedmiotem niniejszej pracy są rozważania na temat etyki rozpatrywanej jako głos 

sumienia i w kategoriach nauki oraz próba opowiedzenia się za jednym 

z wymienionych ujęć. Termin etyka wywodzi się od greckiego wyrazu ethikos, który 

związany jest z charakterem. Grecki ethos tłumaczy się jako zwyczaj lub obyczaj, 

ponieważ odnosi się on do sposobu postępowania obowiązującego w danej 

społeczności.1 Etyka bywa również definiowana jako dział filozofii, którego zadaniem 

jest badanie moralności oraz formułowanie zasad moralnych. Niektórzy traktują ją 

jako teorię wartości moralnych i postępowania moralnego jak również naukę 

o moralności2, co powoduje, że czesto jest ona postrzegana jako synonim moralności. 

Należy jednak pamiętać, że moralność nie odnosi się do charakteru, lecz określa, 

które czyny są dobre i pożądane, a których należy unikać. Inaczej mówiąc, moralność 

odnosi się do postępowania i działań, zaś etyka jest teoretyczną refleksją nad 

moralnością3. W niniejszej pracy oprócz przytoczenia krótkich definicji etyki 

i moralności istotne wydaje się również nakreślenie, czym jest sumienie. Najogólniej 

można stwierdzić, że sumienie to wewnętrzne odczucie każdego człowieka, które 

"podpowiada" mu, co jest dobre a co złe i pozwala ocenić jego czyny pod względem 

moralnym4.  

 Zastanawiając się nad istotą etyki i tym, czy jest ona bliższa nauce czy 

wewnętrznemu głosowi sumienia człowieka, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, 

z których wywnioskujemy, że etykę bardziej powiążemy z sumieniem niż przypiszemy 

ją do kategorii nauki.  

 Człowiek od początku swojego istnienia przejawiał pewne zachowania, których 

podłoże tkwiło w nim samym. Nieżależnie od tego jak nazwiemy to, co powodowało 

jego działania  

                                                           
1Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, przeł. J. Łoziński, ZYSK i S-KA, Poznań 2010, s.14.  
2Migoń M. P, Wstęp do etyki. Skrypt, GDSA, Gdańsk 2007, s.17. 
3Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, przeł. J. Łoziński, ZYSK i S-KA, Poznań 2010, s.14.  
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(np. sumienie, serce, dusza), jednoznacznie możemy stwierdzić, że było to coś, co 

znajdowało się w czlowieku, jakiś wewnętrzny głos. Głos ten podpowiadał 

człowiekowi, jak zachować się w określonej sytuacji, co powinien zrobić i w jaki 

sposób. Każdy człowiek w danych okolicznościach podejmuje odmienne działania, co 

dowodzi, że każdy do pewnych kwestii podchodzi w sposób indywidualny. 

Indywidualność postępowania w określonych sytuacjach świadczy o tym, że każdy ma 

swoje własne przekonania i zasady, ktore skłaniają go do tego, aby postąpił w taki 

a nie inny sposób. Zasady te wypływają z sumienia, które  zakorzenione jest we 

wnętrzu człowieka i wpływa na jego czyny.  

 Jak już wcześniej wspomniano, etyka odnosi się do charakteru, który jest 

w jakiś sposób związany z sumieniem i przez nie kształtowany. Nim stała się ona 

uogólnioną teorią, była "kodeksem postępowania" każdej jednostki, którego źródło 

tkwiło w jej wnętrzu, a więc w sumieniu. Każdy bowiem miał w życiu pewne zasady, 

które nie wypływały z mądrych ksiąg, lecz miały początek w samym człowieku. Etyka 

określana bywa jako nauka czy dziedzina filozofii, jednak należy pamiętać, że istniała 

ona zanim została zdefiniowana i opisana, ponieważ obecna była we wnętrzu 

człowieka, nim stała się teorią. Twórcy i teoretycy etyki, którzy podjęli się 

uporządkowania zagadnień etycznych, kierowali się głosem własnego sumienia, który 

podpowiadał im, co jest właściwe, a co należy negować, jakie postawy przyjmować, 

a jakich unikać. Postępowanie i sposób postrzegania świata przez człowieka 

w znacznym stopniu determinowane są przez jego sumienie. Człowiek bowiem nie 

uczyni nic, co jest niezgodne z jego sumieniem, gdyż będzie obawiał się wyrzutów 

z powodu postąpienia wbrew sobie i swoim przekonaniom. Tak więc teoretycy etyki 

nie mogli stworzyć czegoś, co kolidowałoby z ich wewnętrznymi nakazami, 

a przyjmując pewne założenia, musieli brać pod uwagę to, co dyktuje im sumienie.  

 Etyka często definiowana jest jako nauka, co zapewne wiąże się z tym, że 

istnieje wiele podręczników zajmujących się jej zagadnieniami oraz tym, że jest ona 

wykładana w niektórych szkołach i na wielu kierunkach studiów. Należy jednak 

nadmienić, że nie wszystkie zasady i teorie człowiek może sobie przyswoić. Człowiek 

ma indywidualną naturę, charakter, wyznaje indywidualne zasady, zachowuje się 

w sposób charakterystyczny dla własnej osoby i nie uznaje za swoje czegoś, co jest 

sprzeczne z jego naturą. Student, który uczęszcza na zajęcia z etyki, zda egzamin na 5, 

lecz jeśli to, co usłyszał na wykładach nie jest zgodne z jego przekonaniami, 

pozostanie to dla niego tylko pustą teorią, nauką, o której warto coś wiedzieć, lecz 

niekoniecznie musi ona mieć wpływ na jego życie i  postępowanie. Etyka takiego 

człowieka natomiast będzie miała swoje źródło w jego sumieniu, które podyktuje mu 

pewne wartości i sposoby postępowania. Człowiek, niezależnie od naukowego, 

teoretycznego czy filozoficznego pojmowania etyki,  ma swoją własną, małą etykę, 

którą kieruje się w życiu, z której czerpie wartości i przykłady zachowań.  

 Ostatnim z argumentów,  który przemawia za tym, aby etyki nie określać jako 

nauki jest to, że twierdzenia naukowe są udowadniane na zasadzie doświadczeń. 

Zasady etyczne dotyczą zaś sfery duchowej i nie da się ich potwierdzić poprzez 

doświadczenia i eksperymenty, lecz trzeba je rozważyć we własnym sumieniu. 
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 Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że etykę bardziej 

uznać można za głos sumienia niż za naukę mimo, że wiele jednostek wyznaje 

podobne przekonania i wartości. Pewnych zasad bowiem można się nauczyć, ale 

w dużej mierze postępowanie człowieka i to, jak  wykorzysta wpajane mu treści, zależy 

wyłącznie od niego i od jego sumienia. Dla niektórych osób etyka zawsze będzie tylko 

nauką, którą się rozwija, bada, której trzeba się nauczyć i która nie odgrywa w życiu 

żadnej ważnej roli, jednak są również osoby, które wcielają w życie zasady etyczne, 

wtedy przestaje ona już być nauką, lecz staje się wyrazem własnego charakteru 

i sposobem postępowania, który jest dyktowany przez sumienie. Moralności można 

uczyć i pewne zasady z tej nauki człowiek uzna za własne, jednak w dużej mierze 

moralność zależna jest od sumienia człowieka. Ponadto zasady etyczne wypływają z 

wnętrza człowieka, są mu bliskie i naturalne dla niego. Określenie etyki jako nauki 

odbiera jej wymiar naturalności, a sprowadza ją do czegoś sztucznego, stworzonego 

przez człowieka.  
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Etyka cnót a 

kształtowanie się zasad 

etyki zawodowej 

policjanta  
 

Maciej Podymkiewicz 

Aby dobrze zrozumieć istotę omawianego problemu i dokonać analizy wybranego 

zagadnienia, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić znaczenie słów etyka i moralność. 

Na w samym wstępie trzeba podkreślić, że w debacie filozoficznej funkcjonują one 

jako oddzielne pojęcia. Co więcej, wskazuje się na istotne różnice występujące 

pomiędzy etyką a moralnością. Jednakże w dyskursie potocznym pojęcia etyka 

i moralność traktowane są jako synonimy1. Jak pisze Pietrzykowski etyka „może 

zatem (podobnie jak „moralność”) oznaczać oceny i normy rzeczywiście 

akceptowane przez pewne osoby, grupy, czy środowiska oraz wynikające z nich 

sposoby postępowania, lecz także pewne zalecane sposoby postępowania – 

doktryny lub „kodeksy” etyczne”2.  

Jak podaje słownik wyrazów obcych słowo etyka pochodzi od greckiego wyrazu 

ethike oznaczającego etos, które z kolei oznacza charakter czy też zwyczaj cechujące 

daną grupę czy też zbiorowość3. W ujęciu tym etykę można rozumieć się jako system 

normatywny, który implikuje pewne postawy, zachowania czy wartości4. Jak pisze 

Niziołek i Kulesza ludzie na pewnym etapie „rozwoju wspólnotowego” zdali sobie 

sprawę z faktu, że pewne czynności inicjowane przez osoby należące do wspólnoty 

wzmacniają więzi pomiędzy jej członkami, zwiększają poczucie bezpieczeństwa oraz 

wpływają na jej rozwój. Podczas gdy inne działania destabilizowały życie grupy 

i stwarzały zagrożenie dla jej rozwoju. Dlatego też wszystko to, co miało pozytywny 
                                                           
1 M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Lex, Warszawa 2010, s. 17. 
2 T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Naukowa Oficyna Wydawnicza, Katowice 2005, s. 13. 
3 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Państwowe Wydawnictwo 

„Wiedza powszechna”, Warszawa 1967, s.157. 
4 R. B. Brandt, Etyka. Wstęp do Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, PWN, Warszawa 1996, 

s.13. 
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wpływ na życie wspólnoty zostało uznane za odpowiednie, wartościowe i godne 

naśladowania, czyli dobre, a to, co przyniosło skutek odwrotny należało 

wyeliminować, ponieważ było złe5.  

Słowo moralność z kolei wywodzi się od późnołacińskiego słowa moralitas 

i oznacza obyczajowość6. Jak podaje Piwowarski „przez moralność rozumiemy taki 

zespół reguł postępowania, który jest uznawany za właściwy przez ogół członków 

danej społeczności. Reguły te pozwalają na budowę utrwalonych norm oraz 

wzorów postępowania, tym samym umożliwiając w różnych okolicznościach 

odróżnianie dobra od zła”7. Oznacza to, że zachowanie będzie uznawane za moralne, 

jeśli będzie zgodne z przyjętymi w danym społeczeństwie regułami normującymi 

wzajemne stosunki pomiędzy jego członkami8.  

Podsumowując omawiane powyżej kwestie, należy zauważyć, że tym, co będzie 

odróżniało etykę od moralności jest powszechność oraz niezmienność. Normy etyczne 

są tworem obiektywnym, istnieją niezależnie od tego, funkcjonuje dla nich 

poszanowanie wśród jednostek, czy też nie. Moralność natomiast będzie 

odzwierciedleniem poglądów lub postaw. Jest „wytworem” zarówno pojedynczych 

osób jak i całych społeczeństw. Dlatego moralność ma naturę dualną - jest z jednej 

jednostek  doświadczeniem indywidualnym, a z drugiej posiada powszechny 

charakter9.  

Zajmując się kwestią etyki należy również zwrócić uwagę na jej trzy główne 

nurty: etykę opisową, etykę normatywną, czyli właściwą oraz metaetykę. Etyka 

opisowa próbuje w sposób naukowy wyjaśniać i opisywać zagadnienie moralności 

funkcjonującej w różnych grupach społecznych. Etyka normatywna z kolei definiuje 

normy i wartości, które są uznawane za dobre i właściwe, ma aspekt praktyczny. 

Metaetyka pozwala na badanie zagadnień związanych z etyką normatywną 

wykorzystując do tego logikę, epistemologię oraz metodologię nauk10.  

W dyskursie filozoficznym na temat etyki nie można pominąć kwestii 

związanych z zagadnieniem cnoty czy też cnót, które można definiować jako „zalety 

najwyższej wagi. Wiążą się one z doskonałością moralną, manifestującą się 

w zgodnej z ich przesłaniem postawie”11. W tym miejscu należy podkreślić wkład 

starożytnych myślicieli w rozwój omawianej problematyki. Nie tylko podnieśli oni 

kwestie cnót do rangi norm etycznych, ale również dokonali ich analizy oraz 

hierarchizacji12.  Arystoteles utożsamiając etykę z teorią cnoty, wyróżnił dwa rodzaje 

cnót: cnoty moralne i intelektualne. Cnoty moralne były dla niego odzwierciedleniem 

cech charakteru, które można wypracować na drodze nawyków. Wskazuje na 

dwanaście następujących cnót: męstwo, umiarkowanie, szczodrość, wielki gest, 

uzasadniona duma, łagodność, prawdomówność, dowcip, uprzejmość, umiar 
                                                           
5 M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka…, op. cit., s. 16. 
6 W. Kopalinski, Słownik…, op. cit. s. 341. 
7 J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji. Źródła, motywacje, realizacja, Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2012, s. 10. 
8 M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka…, op. cit., s. 16. 
9 R B. Brandt, Wstęp do…, op. cit. s. 16. 
10 J. Piwowarski, Etyka…, op. cit. s. 190, 193. 
11 Ibidem, s. 219. 
12 P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Wydawnictwo Książka i wiedza, Warszawa 1998, s. 295. 
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w uczuciach oraz słuszne oburzenie. Oscylują one wokół dwóch skrajności, jakimi są 

nadmiar i niedostatek. Cnoty moralne natomiast utożsamiane są z cechami umysłu, 

które można rozwijać dzięki nauce. Ponadto wyróżnił dziewięć cnót intelektualnych, 

które podzielił na cnoty główne i pomocnicze. Do cnót głównych zaliczył wiedzę 

instrumentalną, którą należy rozumieć jako „umiejętność rozwiązywania 

problemów”. Następnie wyróżnił wiedzę naukową, która odnosi się do znajomości 

praw rządzących światem. Kolejną cnotą jest roztropność rozumiana jako mądrość 

praktyczna, dzięki której możemy odnaleźć konsensus pomiędzy potrzebami własnym 

a innych osób. Dwie ostatnie – inteligencja, czyli pojętność oraz mądrość, która 

stanowi zwieńczenie wszystkich cnót i jest wyrazem dojrzałości życiowej 

i doświadczenia. Jako cnoty pomocnicze Arystoteles wskazał pomysłowość, bystrość, 

rozwagę i spryt. Arystoteles był zdania, że każda jednostka może rozwijać owe cnoty, 

jednakże tylko niewielka część ludzi będzie w stanie je „urzeczywistnić”. Ów wielki 

filozof w swoich rozważaniach zaleca, aby w procesie rozwijania cnót stosować zasadę 

tak zwanego złotego środka, czyli pewnej umiejętności balansowania pomiędzy 

skrajnościami13. Kilka wieków później badacz dzieł Arystotelesa – święty Tomasz z 

Akwinu uzupełnił cnoty główne o cnoty teologiczne takie jak: wiara, nadzieja i miłość, 

wnosząc w ten sposób do filozofii arystotelesowskiej elementy teologii 

chrześcijańskiej14.  

Na istotne znaczenie cnót jako istotnego elementu norm etycznych zwracały 

również uwagę kultury Dalekiego Wschodu. Do podstawowego kanonu cnót 

filozofowie z kręgu cywilizacji azjatyckich zaliczyli: prawość rozumianą jako mądrość, 

odwagę, czyli honor, życzliwość, czyli humanitarność, szacunek – uprzejmość, 

lojalność skorelowaną z odpowiedzialnością, szczerość będącą synonimem 

uczciwości, rodzinny pietyzm jako harmonia i wyraz poszanowania dla hierarchii oraz 

samokontrola jako samodyscyplina. W religii konfucjańskiej kładziono nacisk na 

następujące cnoty: humanitarność, sprawiedliwość, nabożność synowską, szczerość, 

wzajemność, szacunek, męstwo, lojalność, wiedza i dojrzałość15. 

Dokonawszy uprzedniej charakterystyki zagadnienia etyki, moralności oraz 

cnót etycznych należy zastanowić się nad tym, czym jest etyka zawodowa. Jak podaje 

literatura przedmiotu pod pojęciem etyki zawodowej należy rozumieć „doktrynę 

moralną systematyzująca oceny i normy moralne związane z wykonywaniem 

określonego zawodu, względnie formułującą normy moralne postulowane do 

przyjęcia przez przedstawicieli danego zawodu”16. 

Z powyższym ujęciem etyki zawodowej koresponduje definicja zaproponowana 

przez Iję Lazari – Pawłowską. Według niej etyka zawodowa to „spisane normy 

odpowiadające na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego 

zawodu powinni, a jak nie powinni postępować. Etyka zawodowa występuje 

w postaci norm zinstytucjonalizowanych (kodeksy, przysięgi, ślubowania) oraz 

                                                           
13 P. Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2010, s. 39-42. 
14 P. Singer (red.), Przewodnik…, op. cit., s. 29. 
15 J. Piwowarski, Etyka…, op. cit. s. 222-223. 
16 Z. Ziembiński, Podstawy nauki o moralności [w] : Sarkowicz, Amerykańska etyka prawnicza, 

Zamykacze 2004, Poznań 1981, s. 106 [cytowany w:]  R. Rauhut, Etyka zawodowa, Wydawnictwo 
Policji w Pile, Piła 2008, s. 14. 
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norm formułowanych jako indywidualne propozycje, luźne lub stanowiące zespół 

postulatów. Od tak rozumianej etyki zawodowej należy odróżnić rzeczywiście przez 

daną grupę zawodową reprezentowane przekonania moralne. Warto też 

wyodrębnić moralność zawodową rozumiana jako postępowanie danej grupy 

zawodowej oceniane ze względu na kryteria moralne”17.  

Powyższe definicje etyki zawodowej wskazują na konieczność skodyfikowania 

najbardziej znaczących zasad etycznych  odnoszących się do danego zawodu. Normy 

etyki zawodowej stanowią uszczegółowienie istniejących w danej społeczności 

wartości i postaw, które  precyzują pożądane zachowania występujące w danej grupie 

zawodowej. W tym kontekście etyka zawodowa jest „pomostem” pomiędzy ogólnie 

przyjętymi zasadami etycznymi a specyfiką pracy danej grupy zawodowej18.  

„Zasady etyki zawodowej policjanta wynikają z ogólnych wartości i norm 

moralnych uwzględniających specyfikę zawodu policjanta”19. Policjanta jako 

funkcjonariusza stojącego na straży bezpieczeństwa  publicznego obwiązują zasady 

etyki administracji takie jak zasada praworządności, zasada profesjonalizmu 

(kompetencji), zasada rzetelności, zasada służby publicznej, zasada neutralności 

politycznej, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada poufności, zasada jawności, 

zasada powagi instytucji oraz zasada hierarchicznego podporządkowania20. 

Koncentrując się na etyce pracy policjanta należy podkreślić, że jego funkcja 

posiada „szczególny charakter”. Praca w Policji implikuje „czynności” i „zdarzenia”, 

które mają charakter sytuacyjny. Dlatego też w przypadku zawodu policjanta 

postuluje się łączenie etyki sytuacyjnej z elementami pragmatyzmu, personalizmu, 

rozsądnym relatywizmem, a także pozytywizmem. Postawa ta wynika ze specyfiki 

pracy, w której policjanci na co dzień spotykają się z czynnikami zagrażającymi ich 

zdrowiu czy życiu21.  

Drugim elementem, na który należy zwrócić uwagę mówiąc o pracy policjanta 

jest tak zwana „perfekcjonistyka”, czyli cnota przygotowania profesjonalnego. Praca 

policjanta skupia się wokół takich dziedzin jak moralność, prawo i obyczajowość. 

W związku z tym pojawia się konieczność zwrócenia uwagi na kształtowanie 

odpowiednich postaw i zachowań wśród funkcjonariuszy policji. Ideałem jest 

policjant, który szanuje i przestrzega przepisy prawa, cechuje się „wysoką 

sprawnością moralną” oraz „wysoką kultura etyczną”, a także przestrzega zasad 

panujących w danym społeczeństwie. Jak wskazuje literatura przedmiotu, aby 

policjant mógł podejmować działanie zgodne z zasadami etyki, musi uprzednio 

przyswoić sobie te zasady, ponieważ tylko wtedy będzie w stanie odróżnić dobro od 

zła.  Funkcjonariusz policji musi uświadamiać sobie istnienie określonych wartości 

oraz umieć dokonać ich hierarchizacji. Ważną kwestię stanowi również tak zwany 

                                                           
17 I. Lazari – Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, red. P.J. Smoczyński, Wrocław 1992, s. 84 (przedruk: 

Etyka. Antologia tekstów. Wybór, wstęp i opracowanie Z. Kalita, Wrocław 1995, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 193) [cytowany w:] R. Rauhut, Etyka…, op. cit. s. 14. 

18 R. Rauhut, Etyka…, op. cit. s. 15. 
19 Zasady etyki zawodowej policjanta, http://www.policja.pl/pol/kgp/bsw/zagadnienia-prawne/etyka-

w-policji/przepisy-krajowe/53039,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html, [odczyt: 25.01.2015]. 
20 J. Piwowarski, Etyka…, op. cit. s. 231-238. 
21 Ibidem, s. 227 - 228. 

http://www.policja.pl/pol/kgp/bsw/zagadnienia-prawne/etyka-w-policji/przepisy-krajowe/53039,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html
http://www.policja.pl/pol/kgp/bsw/zagadnienia-prawne/etyka-w-policji/przepisy-krajowe/53039,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html
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„imperatyw kantowski”, którego główne założenie dotyczy podejmowania takich 

działań, jakie chcielibyśmy, aby w stosunku do nas zostały podjęte w konkretnej 

sytuacji22.  

Kolejnym elementem związanym z dokonywaniem przez policjanta działań 

etycznych jest „stosowanie reguł kodeksu etyki policjanta”23.  

Kodeks etyki policjanta zwiera dwadzieścia cztery paragrafy, stanowiące 

swoiste przykazania etyczne obowiązujące funkcjonariuszy służb mundurowych. 

Odnoszą się one m. in. kwestii przestrzegania praw innych osób, sumiennego 

i uczciwego wykonywania obowiązków, kierowania się w wykonywanej pracy 

zasadami odpowiedzialności, sprawiedliwości, obiektywizmu, wzajemnego 

poszanowania i pomocy oraz wystrzegania się sytuacji, w których funkcjonariusz 

mógłby wykorzystać pozycję służbową do realizacji partykularnych interesów24. 

Warto również zwrócić uwagę na ostatni, dwudziesty czwarty paragraf mówiący 

o tym, że „Policjant nie powinien akceptować, tolerować ani lekceważyć zachowań 

policjantów naruszających prawo lub zasady etyki zawodowej”25. Jest to ważne, 

ponieważ w przypadku różnych wyzwań i trudnych sytuacji nieodłącznie związanych z 

pracą policji „najsłabszym punktem zespołu może okazać się nie osoba najsłabiej 

przygotowana pod względem zawodowym, lecz nieetyczny czy zdeprawowany 

osobnik”26. 

Clue całego problemu związanego z omawianymi zagadnieniami stanowi 

umiejętność praktycznego zastosowania w życiu zawodowym funkcjonariuszy policji 

zasad etyki zawodowej. Młodzi i niedoświadczeni policjanci mogą niewłaściwie je 

rozumieć i interpretować. Z kolei funkcjonariusze z długim stażem pracy, pomimo iż 

posiadają odpowiednią wiedzę na temat tego jak skutecznie wywiązywać się ze swoich 

obowiązków, a jednocześnie przestrzegać zasad etycznych, mogą borykać się 

z problemem rutyny zawodowej. Stanem pożądanym byłoby połączenie cech 

reprezentowanych przez młodych policjantów takich jak wrażliwość, idealizm, 

pewnego rodzaju naiwność i świeżość z wiedzą i doświadczeniem starszych 

funkcjonariuszy27. Jako radę na osiągnięcie tego stanu rzeczy Roman Rauhud podaje 

następującą receptę: „możemy, a raczej musimy uczyć młodych adeptów sztuki 

policyjnej rozumienia zasad i powinności tak, aby nie traktowali powinności jak 

abstrakcyjnego niezrozumiałego postępowania, ale raczej jako obowiązek, 

zalecenie, nakaz postępowania, w którym do jego wypełnienia ustawodawca dał 

policjantowi możliwość dostosowania zachowania lub postępowania do sytuacji 

i okoliczności, w których policjant się znalazł”28. Należy jednak przy tym jednak 

                                                           
22 Ibidem, s. 228 - 229. 
23 Ibidem, s. 229. 
24 Zasady etyki zawodowej policjanta, http://www.policja.pl/pol/kgp/bsw/zagadnienia-prawne/etyka-

w-policji/przepisy-krajowe/53039,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html, [odczyt: 25.01.2015] 
25 Ibidem.  
26 J. Piwowarski, Etyka policjanta: od wzniosłych ideałów, aż po ich realizację, „Apeiron” Wyższa 

Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Kraków 2012, s. 21. 
27 R. Rauhut, Rozumienie powinności [w] : P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w 

służbach mundurowych, Wydawnictwo Szkoły Policyjnej w Pile, Piła 2013, s. 141. 
28 Ibidem, s. 141. 

http://www.policja.pl/pol/kgp/bsw/zagadnienia-prawne/etyka-w-policji/przepisy-krajowe/53039,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html
http://www.policja.pl/pol/kgp/bsw/zagadnienia-prawne/etyka-w-policji/przepisy-krajowe/53039,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html


ETYKA CODZIENNOŚCI JAKO ELEMENT KULTURY BEZPIECZEŃSTWA 

MACIEJ PODYMKIEWICZ  

38 
 

pamiętać, aby podejmując działania w ramach obowiązujących przepisów „nie 

oddzielać wartości etycznych od wykonywanych czynności”29. 
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Deontologiczna filozofia 

Kanta w sytuacjach 

konfliktowych  
 

Patrycja Solarczyk 

 

Niniejsza praca stawia sobie za cel przeanalizowanie formalizmu Immanuela Kanta 

w odniesieniu do ekstremalnych sytuacji życiowych poszczególnych jednostek, jak 

i całych społeczeństw.  

 Jej zadaniem jest prześledzenie, czy imperatyw kategoryczny da się utrzymać 

w sytuacjach konfliktowych. 

 Aby możliwe było rozpatrzenie tego zjawiska na początku należy przyjrzeć się 

bliżej pojęciom, których zrozumienie jest warunkiem koniecznym do podjęcia 

rozważań nad wybranym tematem – należy określić pole badawcze, które stanie się 

areną rozważań.  

 Nim zaczniemy zagłębiać się w tematykę deontologii Kanta, należy zdefiniować 

co niniejsza praca rozumie przez sytuacje konfliktowe. Karol Toeplitz zwraca uwagę, 

że w ujęciu etycznym czym innym jest konflikt, a czym innym sytuacja konfliktowa. 

Ten pierwszy termin odnosi się zdaniem badacza do momentu, w którym człowiek 

działa wbrew przyjętemu przez siebie systemowi moralnemu. Jeśli uznaje kłamstwo 

za działanie niemoralne, a mimo to kłamie, wówczas mamy do czynienia z konfliktem 

moralnym. Natomiast sytuacja konfliktowa jest nieuchronna, niezależnie od naszej 

woli i naszych wyborów, będziemy zmuszeni do czynienia zła.1 Parafrazując 

wypowiedź Toeplitza można powiedzieć, że sytuacja konfliktowa jest w istocie niczym 

innym jak wyborem mniejszego zła. Toeplitz podkreśla, że cechą sytuacji 

konfliktowych jest ich nieuchronność i obiektywność. Istnieją one niezależnie od 

naszej woli, i niezależnie od niej wywołują negatywne skutki.2  

 Toeplitz mówi, że istnieją dwa rodzaje sytuacji konfliktowych, pierwsza kiedy w 

kodeksie etycznych zachodzi dychotomia, gdy jeden kodeks zawiera normy sprzeczne 

                                                           
1 K. Toeplitz, Sytuacje konfliktowe w etyce i sposoby ich rozstrzygania, Chrześcijańska Akademia 

Teologiczna, Warszawa 2005, s. 1 – 6.  
2 Ibidem. 
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ze sobą wewnętrznie. Drugi rodzaj sytuacji konfliktowej, o której mówi Toeplitz 

zachodzi gdy dany zespół norm jest logicznie spójny. Może jednak zaistnieć sytuacja, 

kiedy dwie normy mają zastosowanie, ale uhonorowanie pierwszej stanie się 

przyczyną przekroczenia drugiej.3  

 Kolejnym pojęciem wymagającym wyjaśnienia jest deontologia, czyli inaczej 

etyka obowiązków. Definiensem etyki deontologicznej jest „traktowanie moralności 

jako zbioru nakazów i zakazów wiążących człowieka bezwzględnie i w każdej 

sytuacji”4. Kryterium oceny moralnej czynów jest ich zgodność z obowiązkiem, 

wynikającym z norm moralnych.  

 Jednym z najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli etyki deontologicznej 

jest niemiecki filozof Immanuel Kant. 

Imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta 

  

Immanuel Kant uważany jest za jednego z najwybitniejszych myślicieli Oświecenia, 

oraz przedstawiciela deontologicznego podejścia do moralności. Wiele z jego hipotez 

i teorii zasługuje na uwagę, którą cieszą się niezmiennie od wieków.5 Niniejsza praca 

skupi się jednak na stworzonym przez niego formalizmie oraz kategorii imperatywu 

kategorycznego. 

 Kant twierdził, że moralność to nakazy i zakazy, które człowiek wykonuje 

z poczucia obowiązku. Chęć ich wykonania może wynikać ze zgodności 

z obowiązkiem, który został narzucony zewnętrznie, jest to wówczas legalność czynu. 

Aby można było ocenić czyny jako moralne muszą one wynikać z własnej, 

wewnętrznej chęci spełnienia obowiązku. Dla Kanta moralny czyn musi wiązać się 

z samozaparciem, rezygnacją z przyjemności, i ma sens tylko wówczas gdy 

„zmuszamy się” do poświęcenia.6 Etyka Kanta była uniwersalistyczna, odnosiła się do 

obowiązku, który zawsze był jednakowo postrzegany niezależnie od osoby, czy 

sytuacji. Nie ma w niej miejsca na indywidualne potrzeby, czy dobra.7  

 Dla Kanta moralność ocen to zgodność czynów z zasadami wyrażającymi 

obowiązki. Obowiązki te zaś są zawsze bezwarunkowo niezmienne. Są więc czyny, 

których w zadanej sytuacji i niezależnie od warunków nie można się dopuścić, są też 

takie czyny, których absolutnie trzeba przestrzegać – nikt i nic nie może nas od nich 

zwolnić. Zasada ta nazwana została imperatywem kategorycznym – 

bezwarunkowym.8 W tym miejscu należy zaznaczyć, że Kant formułował swój 

imperatyw na trzy różne sposoby, w tej pracy przyjęte zostaje właśnie zaprezentowane 

znaczenie imperatywu kategorycznego, ze względu na jego adekwatność w stosunku 

do interesującej nas etyki obowiązku.9  

 „Poza zasadą podporządkowania się prawu powszechnemu nie znajdował nic 

                                                           
3 Ibidem. 
4 I. Bogucka, T. Pietrzykowski., Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2010, s.58. 
5 W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s.120. 
6 I. Bogucka, T. Pietrzykowski., Etyka.., op.cit., s.5. 
7 W. Tatarkiewicz, Historia..., op.cit.,, s.130 - 139. 
8 I. Bogucka, T. Pietrzykowski., Etyka.., op.cit., s.58 - 62 . 
9 W. Tatarkiewicz, Historia..., op.cit.,, s.120 - 141. 
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więcej, co by nakazywał rozum praktyczny. Każe on podporządkować się prawu, ale 

treści jego nie przesądza; wszelkie materialne określenie prawa moralnego jest już 

heteronomiczne dla rozumu. Nakaz jego jest tedy czysto formalny i przeto cała etyka 

nie może być inna niż formalna.” Skąd zatem wynikają obowiązki, o których mówi 

Kant? Dla niego tym co je określa jest „naturalne prawo moralne” - sumienie. Kant 

uważa, że poczucie obowiązku, a więc moralności wynika z rozumowego podejścia do 

czynów. Człowiek ma wolną wolę i rozum, a więc nigdy nie będzie dążył do czegoś, co 

by stało w sprzeczności z rozumnie pojętym obowiązkiem, a więc w sprzeczności 

z moralnością. Czym jest czyn niemoralny zdaniem Kanta? To zachowanie sprzeczne 

z obowiązkiem.10 

 Podsumowując, zdaniem Kanta moralne są te czyny, które wynikają z chęci 

spełnienia obowiązku. Obowiązek zaś jest to działanie, które według rozumu 

i sumienia jest właściwe i logiczne w każdej sytuacji, i które każdy powinien być 

w stanie spełnić niezależnie od jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego. Zachowanie 

takie będzie jedna tylko wówczas rozpatrywane w kategorii obowiązku jeśli będzie 

wynikiem poświęcenia, a nie interesu czy przyjemności. 

 

Etyka obowiązku a sytuacja kryzysowa 

 

Na koniec, aby dopełnić rozważań nad filozofią Kanta i etyką deontologiczną, należy 

postawić jej zasady w sytuacji kryzysowej.  

 W pierwszym przykładzie przyjrzyjmy się niezwykle ekstremalnej sytuacji, jaką 

była II Wojna Światowa, choć omawiany przykład można odnieść do każdego 

konfliktu gdzie w grę w chodzi nienawiść na tle rasowym. Postawmy naszego 

zwolennika deontologicznej etyki w sytuacji gdy postanowił spełnić swój obowiązek 

i uratować życie drugiego człowieka. Ukrył, więc w swoim domu rodzinę pochodzenia 

Żydowskiego. Niemcy przeszukują jego wioskę i pukają także do jego drzwi, żołnierz 

pyta naszego kantystę, czy ukrywa jakichś Żydów i w tym momencie człowiek ten 

staje przed dylematem. Jeśli pozostanie wierny swoim przekonaniom, że ratowanie 

życia drugiego człowieka jest obowiązkiem, a więc moralnie właściwym czynem, 

złamie inny obowiązek to jest prawdomówność. Formaliści mówią, że imperatyw 

kategoryczny jest bezwzględny i powinien być stosowany w każdej sytuacji, nakaz: 

„nie kłam” jest takim imperatywem, ale czy w sytuacji gdy powiedzenie prawdy 

doprowadzi do śmierci nie tylko wspomnianej rodziny żydowskiej, ale i rodziny 

człowieka, który udzielił im schronienia, czy wówczas prawdomówność nadal 

pozostanie czynem moralnie właściwym? Jeśli nie, to wówczas przestanie ona 

spełniać warunek bezwzględności i powszechności, przestanie być imperatywem 

kategorycznym, co w konsekwencji może prowadzić do stwierdzenia, że 

prawdomówność nie jest obowiązkiem, czyli ktoś kto kłamie staje się moralnie 

nieskażony. 

                                                           
10 W. Tatarkiewicz, Historia..., op.cit.,, s.137. 
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 Nie zawsze jednak sytuacje kryzysowe, które mogą powodować podobne 

konflikty, muszą wiązać się z aż tak ekstremalnymi sytuacjami. W codziennym życiu 

zawodowym również możemy spotkać się z koniecznością stawania przed podobnymi 

dylematami. Według definicji Toeplitza sytuacja kryzysowa to również taka, w której 

dochodzi do dychotomii między zasadami jednego kodeksu. Przed taką właśnie 

sytuacją stanęli policjanci, którym w 1970 r. nakazano strzelać do protestujących 

stoczniowców w Gdańsku. Stanęli oni wówczas przed wyborem, który z ich 

obowiązków ma pierwszeństwo: obrona bezpieczeństwa i życia obywateli kraju, czy 

posłuszeństwo wobec jego władz. Zachowanie jednego, jak i drugie było ich moralnym 

obowiązkiem, zaś niewypełnienie, któregoś według Kanta, to czyn moralnie 

niewłaściwy, faktem zaś pozostaje, że do dziś uważa się ów feralny czwartek 17 

grudnia za dramatyczną kartę historii Polski.  

 Z analizy powyższych przykładów można wysnuć wniosek, że dywagacje na 

temat filozofii obowiązku muszą zawierać w sobie rozmyślania nad źródłem tego 

obowiązku, oraz hierarchii obowiązków wobec siebie , wydaje się, że tylko wówczas 

możliwe będzie pragmatyczne zastosowanie etyki Kanta, pytaniem na oddzielną 

prace, pozostaje, czy uszeregowanie obowiązków pod względem ich wagi nie będzie 

stało w sprzeczności z imperatywem kategorycznym. 

  

 

Zakończenie  

 

Podsumowując niniejszy wywód można wysnuć tezę, że nie zawsze kantowska etyka 

obowiązku znajduje zastosowanie w praktyce.  

 Niekiedy musimy dokonywać wyborów stojących w sprzeczności z ogólnie 

przyjętą definicją obowiązku. Innym razem zaś przychodzi nam wybierać pomiędzy 

dwoma obowiązkami, i choć każdy z nich jest moralnie dobry, to któryś musi zostać 

naruszony, a to przy ścisłym przestrzeganiu zasad Kanta prowadzi do niemoralnego 

zachowania. Być może rozwiązaniem w sytuacji konfliktu jest stosowanie 

personalizmu, tak bliskiego Janowi Pawłowi II, który da się wyrazić w czterech 

aksjomatach: „pierwszeństwo osoby przed rzeczami, być przed mieć, ducha przed 

materią i etyki przed techniką”.11 

 Wydaje się niekiedy, że kantowska etyka powinna w sytuacjach ekstremalnych 

być zastąpiona przez inną, tylko czy wówczas będzie jeszcze formalizmem?  

 Karol Toeplitz zauważa, że systemy etyczne zaliczane są do aksjologii, która nie 

bez powodu ma wspólny rdzeń z aksjomatyką. Ta z kolei według definicji Toeplitza to: 

„dziedzina wiedzy, postępowania albo oceniania, która opiera się na założeniach, 

pewnikach, a wiec wypowiedziach, które się przyjmuje bez konieczności ich 

uzasadniania”.12 Prowadzi go to do konkluzji, że systemy etyczne opierają się na 

                                                           
11 J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji. Źródła, motywacje, realizacja, Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2012, s. 191. 
12 K. Toeplitz, Sytuacje konfliktowe w etyce.., op. cit., s. 1. 



ETYKA CODZIENNOŚCI JAKO ELEMENT KULTURY BEZPIECZEŃSTWA 

PATRYCJA SOLARCZYK  

43 
 

założeniach. Co w konsekwencji sprawia, że system etyczny po prostu są przez nas 

wybierane. „A ponieważ tych systemów etycznych może być wiele, mówimy 

o pluralizmie aksjologicznym.”13 

 Na koniec nasuwa się refleksja, że  
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Etyka cnót w etyce 

medycznej  
 

Angelika Sułkowska 

 

Etyka to „termin użyty w IV w. p.n.e. przez Arystotelesa w tytule dzieła Etyka 

nikomachejska na oznaczenie opisowo-krytycznego studium tego, co dotyczy etosu 

jako ludzkiego charakteru, obyczaju, tj. utrwalonego sposobu zachowania się 

w środowisku życia, zamieszkania”1. Etyka jest działem filozofii, teorią, nauką 

o moralności. Jej celem jest odróżnić czym jest dobro, a czym zło. Człowiek powinien 

mieć umiejętność spostrzegania, czy jego zachowanie jest dobre, czy złe. Jeżeli złe 

powinien naprawić, zmienić swoje postępowanie, a jeżeli postępuje zgodnie ze swoim 

sumieniem powinien być dumny ze swoich czynów .  

Tak więc moralność jest to zjawisko społeczne polegające na obyczajach 

panujących w danym rejonie, środowisku społecznym, która składa się z wyborem 

między dobrem, a złem. Są to zasady, właściwe zachowanie, postępowanie człowieka. 

Według autorów Iwony Boguckiej i Tomasza Pietrzykowskiego moralność to „normy 

odwołujące się do kategorii „dobra” i „zła”, zachowań zasługujących na aprobatę 

i pochwałę oraz wyłączonych i godnych potępienia”2.   

Jednym z ważnych pojęć nawiązujących do moralności jest cnota. Cnotę uważa 

się za  najważniejszy element życia człowieka, bez którego człowiek byłby pełen wad,  

nie byłby wstanie dobrowolnie czynić dobro. Wyróżnia się dwa rodzaje cnót: moralne 

i intelektualne. Według Arystotelesa najważniejsze cnoty intelektualne to mądrość 

i rozsądek, które można też zaliczyć do jednych z najważniejszych cnót w etyce 

medycznej. W zawodzie lekarza, człowiek powinien kierować się dużym rozsądkiem, 

nie podejmować pochopnych decyzji. 

 

 

 

 

                                                           
1 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/etyka.html 
2 I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 34. 
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Etyka cnót w etyce medycznej 

 

W pracy rozważany jest temat „Etyka cnót w etyce medycznej”. Jak każdy lekarz 

powinien wykonywać swoją pracę według  pewnych, panujących zasad dotyczących 

zawodu lekarskiego. Powinien kierować się cnotami moralnymi i intelektualnymi. 

W ostatnim czasie etyka cnót została podważona w medycynie, przykładem jest złe 

postępowanie lekarzy. Zostało naruszone zaufanie pacjenta do lekarza. Dobro 

pacjenta wiąże się na dzień dzisiejszy tylko z wyleczeniem pacjenta i utrzymanie go 

przy życiu. Zgodnie z cnotami moralnymi, lekarz powinien być roztropny 

i sprawiedliwy. Roztropność jest umiejętnością wykonywania zadań do samego 

końca, a nie połowicznie. Do cnót intelektualnych zalicza się: inteligencja, mądrość, 

wiedza naukowa, wiedza instrumentalna, rozwaga. Dzięki tym cnotom lekarz spełnia 

się nie tylko jako lekarz, ale także jako człowiek. 

 

Etyka zawodowa 

 

Etyka zawodowa określa pewne normy, w jaki sposób powinni zachowywać się 

przedstawiciele określonego zawodu, normy „przestrzegania i realizowania przez 

osoby wykonujące pewien zawód”3. Jedną z najstarszych etyk zawodowych jest etyka 

lekarska. Zasadniczymi cnotami ważnymi w służbie medycznej jest: zaufanie, 

współczucie, troska, odwaga, odpowiedzialność, sumienie. Bez zaufania nie jest 

możliwe właściwe leczenie pacjenta. Pacjent często nie informuje lekarza o wszystkich 

swoich dolegliwościach. Współczucie daje szansę zrozumieć pacjenta, jego stanu, 

egzystencji. Lekarz powinien postawić się w sytuacji pacjenta, by lepiej określić  

wymagania pacjenta, czego oczekuje od nas i jak najlepiej można mu pomóc. 

Odczucie współczucia sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi i staramy się jak najlepiej 

dbać o pacjenta. Należy troszczyć się o pacjenta, dbać o jego dobro, zapewnić jak 

najlepsze warunki i najlepsze leczenie. Odwaga jest szczególnie potrzebna 

w podejmowaniu szybkich, rozważnych decyzji o zdrowiu pacjenta. Są sytuację kiedy 

nie ma czasu na dłuższe przemyślenie pewnych decyzji, tylko trzeba podjąć decyzje 

w mgnieniu oka, dlatego w takich sytuacjach lekarz powinien kierować się odwagą 

i podjąć ryzyko, gdy jest konieczne w celu ratowania zdrowia, bądź życia pacjenta. 

Odpowiedzialność, czyli obowiązek odpowiadania za swoje czyny. Odpowiedzialność 

polega na tym, że „poświęcamy pewien nasz własny wysiłek, by czynić to co właściwe, 

tak jak tego spodziewają się po nas inni ludzie”4. Podczas wykonywania pracy, lekarz 

jest całkowicie odpowiedzialny za swoje decyzje, za kierowanie choroby swojego 

pacjenta, za każdy błąd, który wynikł z jego winy. Sumienie czyli odczucie, które 

                                                           
3 I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s. 80. 
4 J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji. Źródła, motywacje, realizacja, „Apeiron”  Wyższa 

Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie,  Kraków 2012, s. 202. 
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pozwala nam istotom odróżnić dobro od zła. „Powoduje także, iż po zaistnieniu 

w naszym życiu negatywnych postępków odczuwamy wyraźny dyskomfort”5. 

 

Eutanazja a etyka lekarska 

 

Jednym z ważnym i bardzo trudnym tematem w etyce medycznej jest eutanazja. 

Głównym celem lekarza jest dbanie i podtrzymywanie pacjenta najdłużej przy życiu, 

jak tylko jest to możliwe, co ciągnie za sobą długie i często bolesne leczenie. W takich 

momentach pacjenci często chcą zrezygnować ze swojej kuracji i proszą lekarzy 

o eutanazje, w celu ukrócenia ich cierpienia. Jednak eutanazja w polskim prawie jest 

niedozwolona. Zdanie ludzi na ten temat jest podzielone. Jedni uważają, że eutanazja 

jest jedynym wyjściem, ostatnią pomocą, jaką pacjenci mogą otrzymać od lekarza. 

Uważają, że skoro to jest decyzja pacjenta, to powinno spełnić się ostatnią wolę 

pacjenta i skutecznie złagodzić ból, ponieważ takie życie jest uciążliwe i upokarzające. 

Lecz osoby, które są wierzące i praktykujące, uważają, że nasze życie należy tylko do 

Boga i „ tylko Bóg ma prawo odebrać życie, człowiekowi zaś nie wolno przyśpieszać 

tego momentu”6. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, czy pacjenci nie kierują się innymi 

poglądami przy podejmowaniu decyzji o zakończeniu swojego życia. Pacjenci często 

chcą umrzeć tylko dlatego, że nie chcą być obciążeniem dla rodziny, boją się 

samotności, obawiają się, że w walce z ciężką chorobą zostaną sami. Dlatego też osoby 

takie trzeba wspierać, zapewnić, że w walce z chorobą nie zostaną sami i często po 

takiej rozmowie, kiedy okazujemy osobie wsparcie, chore osoby rezygnują z eutanazji, 

tylko dlatego, że bardziej od śmierci, pragnęły pomocy drugiej osoby, bez której 

byłoby im tak ciężko. Eutanazja jest „jednym z moralnych problemów, które stają 

przed lekarzami”7. Lecz  co w sytuacji, kiedy pacjent nie zgadza się na leczenie, nie 

chce niczyjej pomocy, utrudnia pracę lekarza? Jest to bardzo trudna sytuacja dla 

lekarza, ponieważ ciężko jest zmusić pacjenta do leczenia, czy też np. do transfuzji 

krwi. Nie wolno nam stosować siły w takich sytuacjach, ale jeżeli lekarz nie podejmie 

żadnej decyzji, to może to  spowodować pogorszenie zdrowia, czy też śmierć pacjenta. 

W gorszej sytuacji lekarz jest wtedy, gdy ma dwóch pacjentów w ciężkim stanie 

i z powodu braku środków, warunków, czy też z innego powodu trzeba wybrać między 

tą dwójką. Jest to młoda kobieta, czy też jeszcze nastoletnia dziewczyna, a drugą  

pacjentką jest starsza osoba. Kogo należy wybrać, młodą kobietę, która ma jeszcze 

przed sobą całe życie, czy też starszą osobę, która doświadczyła już wszystko? Ciężko 

jest postawić się w takiej sytuacji po stronie lekarza, ponieważ panują pewne zasady 

jak równouprawnienie. 

                                                           
5  J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji, Źródła, motywacje, realizacja, „Apeiron” Wyższa 

Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Kraków 2012, s. 200. 
6  P. Vardy, P. Grosch, Etyka, ZYSK i S-KA, Poznań 2010, s. 158.  
7  Ibidem. 
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Aborcja 

 

Aborcja od łacińskiego abortus, czyli poronienie, przedwczesne wydalenie płodu. 

Celowe dążenie do śmierci płodu, dziecka. Ważną kwestia jest zastanowienie się, czy 

pierwsze dni, tygodnie rozwijające się zarodku, to tylko płód, który jeszcze nie jest 

istotą ludzką, kiedy wiele osób sugeruje, że aborcja w pierwszych dniach, tygodniach 

nie jest zabójstwem dziecka, ponieważ to nie jest jeszcze dziecko, czy jednak 

człowiekiem nie stajemy się w momencie od spłodzenia, od momentu zarodka. Jedną 

z głośnych historii była historia dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. 

Profesor Bogdan Chazan odmówił kobiecie wykonania aborcji, ponieważ według 

niego jest to łamanie zasad moralnych, na które nie pozwala mu klauzula sumienia. 

Na placówkę została nałożona kara pieniężna. „Nie czuję się winny, bo zabicie dziecka 

jest morderstwem. O tym mówią Kodeks etyki lekarskiej i konstytucja”8. Oto 

wyjaśnienia dyrektora Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, w sprawie kobiety, 

której nie udzielił informacji, gdzie może dokonać aborcji, kiedy dziecko i tak nie 

miało szans na przeżycie. Aborcja jest zabiegiem, którego mało jaki lekarz chce się 

podjąć, ponieważ kieruje się etyką cnót w medycynie. Jego zadaniem jest ratować 

życie, a nie odbierać niewinnej istocie życia, która nie potrafi się jeszcze bronić. Lecz 

co w momencie, kiedy dziecko urodzi się bardzo chore, gdzie życie w takim stanie 

będzie sprawiać mu wiele bólu i problemów? Czy lekarz w takiej sytuacji nie powinien 

pomóc dziecku, jak i matce tego dziecka? Są to pytania bardzo ciężkie, ponieważ 

w takiej sytuacji, też trzeba się zastanowić nad zasadami moralnymi. Czy zadaniem 

człowieka, lekarza nie jest dbanie o dobro nawet najmniejszej istoty? Zgodnie 

z prawem w sytuacji, kiedy jest duże prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się 

chore, bądź kobieta zaszła w ciążę, w wyniku dokonania gwałtu na niej, wymaga się 

od lekarza odstawienia na bok zasad, klauzury sumienia. Wymaga się od lekarza, aby 

odebrał życie, kiedy jego zadaniem jest właśnie ratować życie każdego człowieka, 

najlepiej jak to jest możliwe.  Dlatego też warto jest wspomnieć historię Pani Moniki, 

kiedy jeden z lekarzy zalecił kobiecie aborcję, ponieważ dziecko nie miało szans na 

przeżycie, więc lepiej według niego było wykonać aborcję. Jednak kobieta zmieniła 

opiekę lekarską i udała się do prof. Bogdana Chazana. Dziecko, gdy się urodziło 

otrzymało 10 punktów w skali Apgar. 

Podsumowanie 

 

Kierujący się cnotami lekarz powoduje, że lepiej wykonuje swoją pracę. Jest zarówno 

lekarzem, jak i człowiek, który umie wybrać miedzy dobrem, a złem. W każdej sytuacji 

jest gotowy do działania, wypełniania pracy godnie z etyką medyczną. W pracy 

zawarte były pytania, które dają wiele do myślenia. Każdemu z nas ciężko będzie 

odpowiedzieć na pytania, ponieważ każda odpowiedz, każdy wybór, może nie 

                                                           
8 http://tematy.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/etyka+lekarska+a+aborcja 
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spodobać się wielu osobom. Można być za, można być przeciw eutanazji, czy też 

aborcji, lecz jednak trzeba wziąć pod uwagę, że rozważamy nad godnością, czy też 

prawem do życia. Przestrzeganie etyki cnót sprawia, że możemy wykonywać lepiej 

swoje czynności, sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Mamy zdolność odróżniania 

dobra od zła. Są pewne zasady moralne, których nie należy łamać, aby nie zniszczyć 

pewnej struktury panującej na danym terenie, w danym środowisku. 
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Infrastruktura etyczna 

administracji publicznej  
 

Tomasz Szymański 

 

Punktem wyjścia dla prezentowanych w niniejszej pracy rozważań pragnę uczynić 

próbę zdefiniowania zagadnień etyki i moralności. Mała Encyklopedia PWN w sposób 

ogólny definiuje etykę jako „naukę o moralności, ustalającą (na podstawie 

przyjętych ocen i norm) dyrektywy moralnego postępowania – w aspekcie 

normatywnym, podejmującą opis, analizę i wyjaśnienie rzeczywiście istniejącej 

moralności – w aspekcie opisowym”1. Tak zaprezentowana definicja wskazuje, że 

etyka może być przedmiotem nauki. Etyki można się więc nauczyć, ponieważ 

wykazuje ona cechy „umiejętności”2.  

Współcześnie etykę możemy rozumieć jako „ogół (całokształt) refleksji nad 

moralnością, nad doktrynami etycznymi i poglądami moralnymi, nad wartościami 

i ocenami etycznymi”3.  

Filozofowie wywodzą znaczenie słowa etyka od greckiego słowa ethikos, 

nawiązującego do ethosu, rozumianego jako zwyczaj lub obyczaj. Z kolei pojęcie 

moralności wywodzi się od łacińskiego słowa moralis, które również oznacza obyczaj. 

Przy tak przyjętej optyce definiowania kładzie się nacisk na „praktyczne źródła 

pochodzenia etyki”. Należy również podkreślić, że w dyskursie filozoficznym mówi się 

o etyce lub etyczności czy też nieetyczności w odniesieniu do rozważań teoretycznych 

lub w sytuacji dokonywania oceny w kategoriach dobra i zła. Natomiast w przypadku 

terminu moralność odnosimy się do opisu „konkretnych zachowań”4. O moralności 

można mówić w dwóch ujęciach – opisowym i wartościującym. W ujęciu opisowym, 

które jest aksjologicznie neutralne, moralność jest wyrazem dominujących 

w społeczeństwie w określonym czasie poglądów na temat zachowań pożądanych, 

które są moralne i zachowań niemoralnych, zakazanych. W perspektywie 

                                                           
1 Mała encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 229. 
2 H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo 

prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 13. 
3 M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Lex, Warszawa 2010, s. 17. 
4 Ibidem, s. 16. 
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wartościującej postawy moralne zakorzenione są w przyjętym systemie etycznym i są 

wynikiem oceny moralnej5. 

Według Piwowarskiego etyka i moralność są ze sobą nierozerwalnie związane - 

„etyka jest działem filozofii, który koncentruje się na badaniu moralności. Etyka to 

nauka o moralności. Inaczej mówiąc – mamy tu do czynienia z teorią moralności. 

Etyka stanowi filozoficzną i normatywną teorię moralności, będąc fundamentem 

prawdziwej mądrości. Mądrość bowiem jest czymś znacznie więcej, aniżeli 

zdolnością racjonalnego rozumowania. Etyka tworzy uniwersalne systemy 

myślowe, pozwalające na wyprowadzanie z nich zasad moralnego postępowania”6. 

Główną rolą etyki  jest „wprowadzanie ładu aksjologicznego w wewnętrzny 

(osobowy) i zewnętrzny (kulturowy, społeczny i polityczny) system motywacji 

i oceny zachowań ludzkich”7. Wspomniany ład występuje na kilku poziomach 

sprzężonych ze sobą interakcji – w odniesieniu do samego siebie, w stosunkach 

z innymi ludźmi, społeczeństwem oraz państwem, a także w skali makro, jako 

wzajemny wpływ człowieka oraz państwa na środowisko naturalne.8 

Zagadnienie etyki w odniesieniu do funkcjonowania administracji jest 

przedmiotem wielu badań. Duży wpływ na taki stan rzecz mają kraje anglosaskie, 

w których kwestia etyki jest przedmiotem zainteresowania zarówno polityków jak 

i ludzi nauki. Należy także podkreślić, że w krajach anglosaskich więzi pomiędzy 

polityką i administracją, rozumianą jako „szczególny aspekt polityki” a etyką są 

bardzo silne. Inaczej sprawa wyglądała w krajach europejskich. Przez długi okres 

czasu istniało swoiste „rozerwanie więzi” pomiędzy etyką a administracją. Wymiar 

etyczny był brany pod uwagę, o ile miał praktyczną wartość dla administracji 

publicznej. Obecnie dostrzega się istotną rolę etyki dla prawidłowego funkcjonowania 

administracji i kładzie nacisk odpowiednie tworzenie regulacje prawne regulujących 

te kwestie, co określa się mianem zarządzania etycznego w oparciu o przestrzeganie 

prawa (compliance based ethics – management)9.  

W literaturze przedmiotu, w kontekście sprawnego funkcjonowania 

administracji publicznej mówi się o konieczności stworzenia tak zwanej 

infrastruktury etycznej10. Infrastrukturę etyczną definiuje się jako „zespół czynników 

zarówno o materialnym, jak i niematerialnym charakterze, motywujących do 

zachowań profesjonalnych i zgodnych z wysokimi standardami postępowania, 

określających standardy tego zachowania oraz wprowadzających regulacje 

ograniczające zachowania niepożądane”11.  

                                                           
5 H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów…op. cit., s.14. 
6 J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji. Źródła, motywacje, realizacja, „Apeiron” Wyższa 

Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Kraków 2012, s. 10. 
7 H. Promieńska, O trzech funkcjach etyki i ewolucji jej zadań [w:] D. Probucka (red.), Etyka i 

polityka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 47. 
8 Ibidem, 47-48. 
9 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, 

Warszawa 2004, s. 303. 
10 Ibidem, s. 304. 
11 I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Wydawnictwo Lexis Nexis, 

Warszawa 2009, s. 131. 
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W ogólnym rozumieniu infrastruktura etyczna jest „systemem rozwiązań 

zapewniającym etyczne działanie administracji publicznej”12. Przy czym pod 

pojęciem infrastruktury rozumie się  wszelkie podmioty, których działalność jest 

konieczna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych organów 

administracji publicznej. Celem infrastruktury etycznej, traktowanej jako rozwiązania 

„organizacyjno–prawno– proceduralne” jest redukcja możliwości wystąpienia zjawisk 

niepożądanych, takich jak na przykład korupcja13.  

Infrastruktura etyczna składa się z czterech następujących zasobów: prawa, 

organów, przejrzystości oraz odpowiedzialności. Działania funkcjonariuszy 

administracji są regulowane poprzez szereg aktów prawnych takich jak ustawy, 

rozporządzenia, czy kodeksy etyczne, które wypełniają lukę w regulacjach w sferze 

stosunków pomiędzy pracownikami administracji a petentami. Do organów zaliczają 

się wszystkie instytucje nadzorujące pracę urzędników. Stoją one na straży 

przestrzegania norm etycznych przez urzędników oraz ich politycznej neutralności. 

Do ich zadań należy również edukacja etyczna urzędników m. in. w postaci szkoleń 

i kursów. Przejrzystość rozumiana jest tutaj jako transparentność działania urzędów 

i pracujących w nich osób. Transparentność oznacza również dostęp do informacji, 

jawność procedur administracyjnych oraz wydatkowanych środków publicznych. 

Urzędnicy, którzy nie przestrzegają norm etycznych, niedopełniają swoich 

obowiązków lub je przekraczają mogą ponieść odpowiedzialność 

wewnątrzorganizacyjną lub karną14.  

Mówiąc o zagadnieniu infrastruktury etycznej i konieczności kierowania się 

przez urzędników zasadami etyki wydaje się zasadnym, aby zastanowić się, czym jest 

etyka zawodowa. Literatura przedmiotu podaje, że „etyka zawodowa jest teorią 

odpowiedzialnej, a więc moralnie dobrze realizowanej pracy, to znaczy 

wykonywanej dzięki sprawnościom, warunkującym efektywną pracę”15.   

Jak podaje literatura przedmiotu etyka zawodowa są to „charakterystyczne 

i szczegółowe systemy etyczne”16. Stanowi ona bowiem odwzorowanie 

funkcjonujących na poziomie mikro i makro systemów etycznych. Etyka zawodowa 

jest konstytutywną  częścią życia społecznego. Wywodzi się z ogólnie przyjętych 

i powszechnie podzielanych zasad moralnych. Etyka zawodowa pełni funkcję 

regulacyjną – wyznacza obszar wzajemnych interakcji pomiędzy członkami danej 

grupy zawodowej17. 

Etyka urzędnicza ma „[...] uzupełniać i rozwijać przepisy prawne z punktu 

widzenia pożądanych społecznie zachowań urzędniczych. Powinna też 

podpowiadać urzędnikom, jak należy podejmować rozstrzygnięcia, aby zgodne były 

                                                           
12 B. Kudrycka, M. Perzanowska (red.), Etyka w administracji publicznej [w:] B. Kudrycka, 

B. G. Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2009, 
s. 514. 

13 Ibidem, s. 514. 
14 Ibidem, s. 517. 
15 M. Gogacz, Czym jest etyka zawodowa  [w:] A. Andrzejuk (red.), Zagadnienie etyki zawodowej, 

Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 1998, s. 11. 
16 J. Łoś, Swoistość etyki zawodowej urzędnika [w:] D. Bąk, Etos urzędnika, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2007, s. 71. 
17 Ibidem.  
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z takimi uniwersalnymi wartościami społeczeństwa demokratycznego, jak zasada 

sprawiedliwości, równości wobec prawa, ochrony interesu publicznego, etc. [...]”18. 

Wiodącym celem etyki urzędniczej jest więc demaskacja i likwidacja mogących 

pojawić się wśród urzędników zachowań, które są niezgodne z przyjętymi zasadami 

etycznymi oraz obnażanie procesów „usprawiedliwiania i racjonalizacji”19.  

Administrację publiczną można definiować jako „organizację – działalność 

wyodrębnioną przez państwo, a powołaną po to, aby realizować i kontrolować 

wszelkie zadania wszystkich jednostek społecznych i całego państwa”20. 

Administracja publiczna w Polsce dzieli się na administrację państwową 

i administrację samorządową. Pracowników obu pionów administracji traktuje się 

ogólnie jako pracowników administracji publicznej i w potocznym dyskursie nazywa 

się ich urzędnikami. Czynniki, które determinują etos pracy osób zatrudnionych 

w administracji państwowej i administracji samorządowej będę się od siebie nieco 

różnić, co wynika z zasad funkcjonowania obydwu pionów. Do czynników, które 

warunkują różnice w etosie urzędników administracji państwowej i samorządowej 

należy przede wszystkim konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej, 

w myśl której z administracji publicznej należy wyodrębnić obszar władzy 

samorządowej, który w swych kompetencjach będzie niezależny od administracji 

rządowej21.  

Można jednak wyodrębnić katalog zasad, które są powszechne i powinny 

obowiązywać wszystkich pracowników administracji publicznej22. Zaliczamy do nich: 

zasadę legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów 

administracji publicznej, zasadę ochrony praw człowieka i obywatela, zasadę 

bezinteresowności, zasadę jawności i przejrzystości, zasadę dochowania tajemnicy, 

zasadę profesjonalizmu, zasadę odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie 

działania, zasadę racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, zasadę 

otwartości i konkurencyjności naboru23. Kierowanie się wartościami etycznymi przez 

urzędników sprzyja podnoszeniu jakości pracy urzędów i kreowaniu pozytywnego 

wizerunku administracji publicznej jako instytucji zaspokajającej potrzeby 

społeczeństwa na wysokim poziomie oraz jej pracowników jako uczciwych, rzetelnych 

i kompetentnych fachowców. Urzędnicy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że ich 

postawa moralna rzutuje na efektywne funkcjonowanie organów administracji. 

Pracownicy administracji publicznej powinni kierować się przede wszystkim 

                                                           
18 B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej (zagadnienia administracyjno 

prawne), Wydawnictwo Temida 2, Białystok 1995, s. 194 [cytowana w:] H. Izdebski, M. Kulesza, 
Administracja publiczna…op. cit., s. 312. 

19 P. J. Suwaj, Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
Warszawa 2011, s. 9. 

20 M. Sucharek, Etos w administracji publicznej [w:] J. Konieczny (red.), Studia administracyjne nr 2, 
Zeszyty naukowe nr 584, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 6. 

21 R. Banajski, Etos urzędników administracji państwowej a etos urzędników administracji 
samorządowej. Elementy wspólne i różnice, [w:] D. Bąk, Etos…op. cit., s. 149 – 158.  

22Ibidem s. 150. 
23 Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w 

zakresie przestrzeganiza zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej 
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928260/Zarz%C4%85dzenie+nr+70+Prezesa+Rady+Mini

str%C3%B3w+-+kodeks+etyki [dostęp: 01.02.2015]   

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928260/Zarz%C4%85dzenie+nr+70+Prezesa+Rady+Ministr%C3%B3w+-+kodeks+etyki
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928260/Zarz%C4%85dzenie+nr+70+Prezesa+Rady+Ministr%C3%B3w+-+kodeks+etyki
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obiektywizmem, bezstronnością i przedkładać dobro ogółu nad swoje partykularne 

interesy. Tylko taka postawa pozwoli wyeliminować patologie z którymi boryka się 

administracja publiczna24.  

Patologie funkcjonujące w polskiej administracji publicznej przedstawia się 

symbolicznie za pomocą Czterech Jeźdźców Apokalipsy Biurokracji, czyli: 

Gigantomanii, Luksusomanii, Korupcji i Arogancji Władzy. Gigantomania jest 

skłonnością do ciągłego rozrostu organizacyjnego jednostek administracji publicznej 

i zatrudniania nowych pracowników. Gigantomania jest wynikiem działań mających 

na celu powiększania „zakresu władzy”. Luksusomania wiąże się potrzebą 

demonstrowania władzy i bogactwa na zewnątrz. Korupcję rozumie się jako 

uzyskiwanie korzyści osobistych w związku ze sprawowaną funkcją. Ostatni Jeździec, 

czyli Arogancja władzy jest wyrazem społecznego dystansu pomiędzy osobami, które 

posiadają władzę i tymi, które jej nie mają. W odniesieniu do administracji 

publicznej, wyraża stosunek pomiędzy urzędnikiem a petentem25. 

 Wymienione patologie występują zarówno w obszarze administracji 

państwowej jak i administracji samorządowej26. Dodatkowo literatura przedmiotu 

wymienia pięć słabości administracji publicznej w Polsce takich jak: bierność 

społeczeństwa, przymykanie oczu na występujące patologie, uproszczona znajomość 

prawa, obarczanie winą za wszelkie nieprawidłowości uregulować prawnych oraz brak 

odpowiedzialności za podejmowane działania27.  

Jak pisze Kudrycka „w Polsce jesteśmy dopiero na początku budowy etosu 

administracji publicznej opartego o zarządzanie determinowane wartościami. 

Chociaż w administracji występuje wiele patologii, to jednak obowiązują pewne 

wartości konstytucyjne oraz te identyfikowane w kodeksach etycznych, które 

pozwalają na odwoływanie się do nich przez urzędników, o ile prawo już nie 

wystarcza”28. Zdaniem autorki regulacje prawne nie są wystarczającym narzędziem 

walki z dysfunkcjami w sferze administracji publicznej. Konieczne jest spełnienie 

następujących warunków: prawnego unormowania standardów pożądanych 

zachowań wśród urzędników, egzekwowanie odpowiedzialności w przypadku 

pogwałcenia przyjętych norm i wymierzenia odpowiedniej kary oraz zapewnienia 

ochrony urzędnikom, którzy w swojej pracy kierują się zasadami wynikającymi 

z etosu urzędniczego i promują pozytywne wartości29. 

Podsumowując omawiane kwestie należy podkreślić, że w odniesieniu do etyki 

urzędniczej nie można poprzestać na stosowaniu nakazów, czy zakazów lub 

ukazywaniu tego, co jest dobre, a co złe. Obecnie etyka urzędnicza nie może być 

narzucana z góry. Do dobrych praktyk w zakresie budowania etosu pracy urzędnika 

należy aktywizowanie wszystkich funkcjonariuszy administracji publicznej, aby w 
                                                           
24 M. Sucharek, Etos w administracji publicznej [w:] J. Konieczny (red.), Studia… op. cit., s. 13 – 27.  
25 W. Kieżun, Patologia Transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, s. 24 – 26. 
26 B. Kudrycka, M. Perzanowska (red.), Etyka w administracji publicznej [w:] B. Kudrycka, 

B. G. Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka…op. cit. s. 514. 
27 P. J. Suwaj, Etyka i świadomość…op. cit., s. 9 – 11. 
28 B. Kudrycka, Etos urzędniczy, w: A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Profesjonalizm w 

administracji publicznej, Wydawnictwo SEAP, Białystok 2004, s. 209 – 210  [cytowana w:]  
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna…op. cit., s. 312. 

29 Ibidem. 
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sposób świadomy przyczyniali się kształtowania pożądanych postaw i zachowań 

wynikających z zasad etycznych. Tylko świadomość własnego sprawstwa i poczucie 

obowiązku  oraz przejęcie odpowiedzialności za podjęte decyzje pozwoli na 

stworzenie i implementację mechanizmów, które będą skutecznie eliminowały 

wszelkie patologie i odstępstwa z systemu administracji publicznej30. 
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Etyka w zawodzie 

pielęgniarki 
 

Kamil Wojdyła  

 

W dzisiejszych czasach pielęgniarka napotyka narastającą liczbą dylematów etyczno-

moralnych. Niemal za każdym razem wraz z lekarzami zmuszeni są do podejmowania 

decyzji, od których zależne jest ludzkie życie. Są to problemy typu przetaczania krwi 

która ratuje życie, lecz pacjent się nie zgadza z powodów religijnych; czy można 

odłączyć człowieka od urządzenia ratującego życie; czy jeżeli pacjent w ciężkim stanie 

wie że i tak prędzej czy później zginie zdeklaruje się,  że w razie zatrzymania akcji 

serca nie chce być reanimowany, lecz najbliżsi proszą lekarzy, aby robili wszystko by 

ratować tej osobie życie, to jak postąpić w takiej sytuacji? wypełnić wole pacjenta czy 

posłuchać próśb rodziny. Wraz z rozwojem powstają nowe problemy, jest coraz więcej 

przemian społeczno-politycznych, dzięki takiemu rozwojowi wartości ulegają 

przemianą. Są też tacy którzy przez wartości materialne nie dbają o podstawowe 

zasady współżycia, nie dostrzegając innych ludzi i ich potrzeb. Ciągły rozwój 

dokonujący się każdej sferze życia odnosi się także do pielęgniarstwa. Lecz nie tylko 

w tym zawodzie ale i w każdym innym spotkamy się z pojęciem etyki zawodowej  

a jest to: „zespół zasad i norm, określających, jak z moralnego punktu widzenia 

powinni zachowywać się przedstawiciele danego zawodu”.1 

W czasach bardzo szybkiego rozwoju, techniki i wiedzy medycznej służba jaką 

jest pielęgniarstwo w naszym wieku pokazuje nowe oblicze. Przez ostatnie lata zaszło 

wiele zmian wpływających korzystnie na podniesienie fachu  pielęgniarek. Dzięki 

długotrwałym wysiłkom  grona pielęgniarskiego doprowadzono do całkowitego 

opanowania placówek przez zawodowe pielęgniarki wykwalifikowane i przygotowane 

w pełni do zawodu, system kształcenia pielęgniarek uległ reformom, zmian dokonano 

tez w zakresie działań pielęgniarki co przyczyniło się do poszerzenia tego zawodu 

w nowe dziedziny wiedzy pielęgniarskiej. Wzrósł poziom wiedzy osób wykonujących 

ten zawód, a co za tym idzie, lepiej dostrzegają problemy zawodowe.   

                                                           
1 E. Jarco, Z. Kalita, M. Semp, Etyka – Podręcznik dla szkół średnich, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa - Wrocław 1993, s. 254. 
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W pielęgniarstwie można dostrzec zmianę miedzy praktykowanymi dawniej 

normami a tymi z którymi spotykamy się na co dzień przekształciły się 

w „zróżnicowane sposoby holistycznej i humanistycznej opieki zdrowotnej2 

We współczesnym świecie i społeczeństwie można zaobserwować zmianę w sferze 

wartości które ulegają zachwianiu w czasie postępu rasy ludzkiej, przemian 

politycznych i społecznych. W takiej transformacji ustrojowej łatwo zgubić 

prawdziwy sens i istotę bliskości drugiego człowieka, dając większą wagę na, 

ekonomizację życia, zysk lub stratę. 

Specyficznym działem pielęgniarstwa jest praca w oddziałach 

neurochirurgicznych ponieważ wymaga to szczególnych działań gdyż są to pacjenci 

u których stwierdzono uszkodzenia układu nerwowego i zaburzenia czynności takich 

jak świadomość, zaburzenia przytomności, motoryki, koordynacji ruchowej czy 

funkcji zwieraczy. Często ulegają dolegliwości podstawowe funkcje życiowe: oddech, 

praca serca, temperatura, ciśnienie krwi. Taki pacjent wymaga całkowitej, 

kompleksowej opieki pielęgniarskiej na wysokim profesjonalnym szczeblu 

i niezależnie od tego, czy bezbłędnie przeprowadzono zabieg, końcowy wynik leczenia 

w znacznej mierze zależy od pielęgniarskiej opieki. 

W oddziale neurochirurgicznym pielęgniarki maja do czynienia z osobami 

nieprzytomnymi, wiec to od nich zależy bezpieczeństwo pacjenta. Przy wykonywaniu 

tego rodzaju opieki pielęgniarce nie może towarzyszyć zła atmosfera, nie może ona 

działać pod presją i w pośpiechu, lub wpływem bodźców zewnętrznych nie może być 

wykonywana automatycznie gdyż każdy przypadek musi być traktowany 

z zachowaniem zasad humanizmu. Zasady etyczne w tym zawodzie  są nieodłącznym 

elementem i maja ogromny wpływ na stan zdrowia pacjenta, od nich w najwyższym 

szczeblu zależy jak pacjent będzie „pielęgnowany”. Pielęgniarstwo zajmuje się dobrem 

człowieka którym jest życie i zdrowie. Dlatego do jego wykonywania nie wystarczą 

umiejętności nabyte przez szkolenie polegające na zdobyciu umiejętności oraz 

wiadomości , ale potrzebne jest postępowania zgodnie z zasadami moralnymi wiec 

trzeba silnej woli do wcielenia w prace tych zasad.  Niedbałe wykonanie zabiegu czy 

niepodanie w porę leku nie skutkuje zamknięciem w więzieniu czy zapłaceniem kary 

lecz na przebieg choroby wpływa każdy drobny szczegół, więc pielęgniarki sprawujące 

opiekę nad osobami nieprzytomnymi muszą mieć tego świadomość i w swojej pracy 

powinny je kierować zasady etyczne, a nie „betonowe” reguły. 

Praca z pacjentami w oddziałach neurochirurgicznych jest pracą ciężką, 

obciążającą psychikę. Postępowanie w innych oddziałach i wykonywane tam zadania 

o podobnym charakterze podlegają tutaj wnikliwszej analizie i wdrożenie ich  wymaga 

głębszego zastanowienia się nad dalszymi skutkami w przypadku ich realizacji. 

Wynika z tego że zawód pielęgniarki wymaga znajomości zasad etyki zawodowej oraz 

nieustannej pracy nad rozwojem moralnym tej osoby. 

Oddział neurochirurgiczny zajmuje się osobami w stanie zagrożenia życia, 

nieprzytomnymi, u których często następuje zatrzymanie krążenia. Jest to stan, który 

                                                           
2 E. Jachamczyk, J. Gołębiowski, Etyka i odpowiedzialność zawodowa w pracy pielęgniarki 

sprawującej opiekę nad pacjentem neurochirurgicznym, Oficjlna strona Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach – Kielce http://www.ujk.edu.pl/  2008 r. 
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stawia pielęgniarki w sytuacji, którego rozwiązanie z etycznego punktu widzenia 

nastręcza wiele problemów. Najtrudniejszą decyzją dla lekarza lub pielęgniarki jest 

stwierdzenie o zaprzestaniu działania reanimacyjnego, gdy nie przynosi pożądanego 

efektu. Choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz jest to najcięższy 

dylemat etyczny całego personelu terapeutycznego. Działania reanimacyjne prowadzi 

się nie raz wiele godzin z nadzieją na pożądany wynik. Postanowienie zaprzestania 

tego działania jest zawsze trudnym postanowieniem natury moralnej dla ratowników, 

lekarzy jak i pielęgniarek. Taka sytuacja stwarza dylematy typu podejmowania takich 

brutalnych zabiegów reanimacji, które mogą nie mieć sensu i nie pozwalają na 

spokojną śmierć. Gdzie jest granica, która mówi aby w tym momencie przerwać 

reanimację? Czy wielogodzinna reanimacja jest potwierdzeniem tego, że nie da się 

przywrócić pacjenta do życia? 

W spekulowaniu tych dylematów ostateczną i najwyższą normą moralności jest 

ratowanie życia. Szczególną opieką otacza się chorych nieprzytomnych i osoby 

o pewnym stanie zagrożenia wartości najwyższej jakim jest życie. To stwierdzenie 

nasuwa zawsze pytania i wątpliwości czy osoba umierająca ma bezwzględnie 

zapewnioną troskliwą doraźną opiekę w ostatnich chwilach życia, czy częsty kontakt 

pielęgniarek ze śmiercią odbija się w przyszłości do rutynowego traktowania 

i lekceważenie znaków mówiących o problemach chorych, którzy umierają, czy każda 

śmierć pacjenta stanowi dla niej porażkę w zawodzie. Aby znaleźć odpowiedź na wyżej 

wymienione pytania można się odwołać do zasady etycznego postępowania  

pielęgniarki jaką jest dobroczynność i niekrzywdzenie. Zasada ta mówi o tym, że 

czynienie dobra to nie tylko sprawna technicznie opieka, lecz przejawem moralnym 

jest troszczenie się o pacjenta, stanowi to wyjście poza  rutynowe działania, bierze pod 

uwagę  spojrzenie na człowieka pod względem każdego jego wymiaru. Nie może mieć 

tu miejsca sytuacja jaką opisywał Platon „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale 

czynię to zło, którego nie chcę”.3 

Do zawodu pielęgniarki niezbędne jest przestrzeganie minimum zasad 

etycznych z uwzględnianiem praw moralnych, jej podstawową powinnością jest 

przejmowanie odpowiedzialności za chorego człowieka. Jest to odpowiedzialność 

wobec prawa ale w szczególnej mierze wobec własnego sumieniu. Jest to szczególnie 

przestrzegane w przypadku pełnienia opieki nad pacjentem zagrożonym utratą życia 

i chorym nieprzytomnym. Działanie według podpowiedzi sumienia jest warunkiem 

walki z obojętnością, która jest największym moralnym wrogiem człowieka. 

Działania opiekuńcze a szczególnie pozasłowny kontakt z chorym, są 

niezmierzone a więc trudno je ocenić. Stajemy w dzisiejszych czasach wobec 

konieczności moralnego wychowania nowego pokolenia pielęgniarek bez uzyskanego 

jeszcze doświadczenia w pracy z pacjentami, których zróżnicowana jest wiedza, 

potrzeby i wartości. Ważne znaczenie odgrywa znajomość teorii etycznych, w tym 

samego kodeksu etyki zawodowej, który stanowi przewodnik postępowania 

etycznego. Wychowanie moralne pielęgniarki powinno koncentrować się wokół 

                                                           
3 P. Vardy, P. Grosch, Etyka – Poglądy i Problemy, Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 31. 
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wartości godności osoby ludzkiej. Społeczeństwo w każdej dziedzinie wymaga 

profesjonalizmu a zwłaszcza od osób, którym powierza się własne zdrowie. 

Każda pielęgniarka powinna kierować się ideą humanizmu, powinna potrafić 

współodczuwać, gdyż cecha ta przybliża człowieka człowiekowi w aspekcie 

psychologicznym jak również etycznym. Jest to gwarantem identyfikacji z chorym 

i cierpiącym. Pielęgniarki w pracy napotykają na wiele zróżnicowanych trudności 

z pacjentem natury moralnej często w swym zawodzie stają wobec problemów 

etyczno-moralnych: czy postąpiłam słusznie, czy nie powinnam zachować się w inny 

sposób?. 

Zawodowi pielęgniarki przyświeca troska o dobro człowieka, potrzeba tu 

wyjątkowego kontaktu z drugą osobą. Nie traktowania drugiej osoby przedmiotowo 

lecz wręcz przeciwnie musi zapałać do niego troskliwością. 

W czasie dokonujących się zmian w systemie, pielęgniarkom potrzeba silnego 

oparcia moralnego. Nie można pozwolić, by w środowisku pielęgniarskim dochodziło 

do rozbicia struktur etyki oraz odpowiedzialności zawodowej. Potrzebą w pracy 

codziennej pielęgniarki jest osiągnięcie wartości jakimi są miłość, wierność, 

uczciwość, dobro, sprawiedliwość i prawda. Celem stosowania tych zasad jest 

doprowadzenie do sukcesów, korzystnych zmian w zawodzie pielęgniarki. 

Pielęgniarstwo w swej naturze jest nieskończone i będzie trwało, tak długo jak życie 

na ziemi. Jest również składnikiem polepszenia zdrowia społeczeństwa. Jedna 

z prekursorek i główna twórczyni zawodowego pielęgniarstwa Florencja Nightingale 

powiedziała że „pielęgnowanie jest najpiękniejszą ze sztuk pięknych i wymaga 

wielkiego oddania”4. Pielęgniarka funkcjonująca jako osoba odpowiedzialna 

moralnie musi „mieć oczy, które widzą, uszy, które słyszą i serce, które rozumie”.5 
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