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W swoim artykule Katarzyna Sikora przedstawia dobrze uzasadnione uj	cie znaczenia troski  
o dobro klienta oraz sposoby, w jakich poj	cie to jest uwzgl	dniane w kodeksach etycznych psy-
chologów i deklaracjach zasad etycznych w psychologii. Artykuł ukazuje, �e odzwierciedleniem 
istoty post	powania zgodnego z etyk
 zawodow
 bywaj
 dylematy moralne i �e dobro klienta jest 
zwykle bardziej zwi
zane z warto�ciami aspiracyjnymi ni� ze standardami normatywnymi. Autor-
ka analizuje poj	cie dobra klienta w kodeksach etyczno-zawodowych jako powi
zane bardziej  
z poj	ciami korzy�ci i dobrostanu psychicznego ni� z filozoficznymi koncepcjami dobra i zła. 
W artykule wskazano, �e kodeksy etyczne powinny by� tworzone lokalnie, gdy� ka�dej zasadzie 
trzeba nada� kształt kulturowy w ramach danego społecze�stwa; w tym miejscu Autorka odnoto-
wuje wa�n
 kwesti	 wpływów europejskich i północnoameryka�skich w aktualnych psychologicz-
nych kodeksach etyczno-zawodowych na całym �wiecie. Jest w nim równie� mowa o wyzwaniu, 
jakie stanowi uniwersalizacja zasad etycznych, a tak�e o perspektywach stworzenia wspólnej 
podstawy dla kodeksów etycznych w wielokulturowym kontek�cie. Wspomniany jest Meta- 
-Kodeks Etyczny, przyj	ty przez Europejsk
 Federacj	 Towarzystw Psychologicznych w roku 
1995, który mo�na równie� powi
za� z „Protokołem porozumienia na rzecz zasad etycznych  
w praktyce zawodowej psychologów w pa�stwach Mercosur i krajach stowarzyszonych”, podpisa-
nym w Ameryce Południowej w roku 1997, który utrzymany był w tym samym duchu i zawierał 
podobne zasady. W artykule została te� wspomniana Powszechna Deklaracja Zasad Etycznych 
Psychologów (The Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists, UDEPP), uchwa-
lona w 2008 r., jej zwi
zek z prawami człowieka oraz mo�liwo�� uniwersalizacji etyki z uwzgl	d-
nieniem ró�nic mi	dzykulturowych. Omawiaj
c ten proces, Autorka zwraca uwag	, �e dla wła�ci-
wego zrozumienia zasady troski nale�y uwzgl	dni� nie tylko zasad	 primum non nocere, lecz tak�e 
zasad	 maksymalizacji dobra klienta poprzez uszanowanie jego praw i godno�ci zarówno w ich 
aspekcie indywidualnym, jak i społecznym.  
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W swoim artykule Katarzyna Sikora przedstawia dobrze uzasadnione uj	cie 
znaczenia poj	cia troski o dobro klienta oraz sposobów, w jakich poj	cie to jest 
uwzgl	dniane w kodeksach etycznych psychologów i deklaracjach zasad etycz-
nych w psychologii. Zwraca uwag	, �e warto�ci etyczne w psychologii stale si	
rozwijaj
, st
d konieczno�� znalezienia wspólnych całemu �wiatu perspektyw  
w wielokulturowym kontek�cie. W tym kontek�cie Autorka wskazuje, �e poj	cie 
dobra klienta nie zostało precyzyjnie zdefiniowane i �e jest bardziej zwi
zane  
z warto�ciami aspiracyjnymi ni� z normatywnymi standardami post	powania 
zgodnego z etyk
 zawodu psychologa. Powstaje tu problem, jak dokona� uni-
wersalizacji zasad etycznych, które powinny sta� si	 podstaw
 lokalnych kodek-
sów etyki.  

K. Sikora ukazuje, �e odzwierciedleniem tego, co uwa�a si	 za istot	 post	-
powania zgodnego z etyk
 zawodow
, bywaj
 dylematy moralne. Czy post	po-
wanie to powinno polega� jedynie na unikaniu wyrz
dzania krzywdy, czy te�
powinno pój�� dalej w kierunku działania na rzecz korzy�ci klienta? Aby odpo-
wiedzie� na to pytanie, Autorka przewarto�ciowuje znaczenie podstawowych 
zasad etycznych, na których opieraj
 si	 wszystkie standardy post	powania. 
Cho� nie jest to stwierdzone wprost, takie uj	cie jest zgodne z pogl
dem, �e ety-
ka zawodowa, równie� w dziedzinie psychologii, jest czym� znacznie wi	cej ni�
deontologicznym punktem widzenia, poniewa� deontologia zasadniczo odnosi 
si	 do kwestii normatywnych zawartych w kodeksach etyki. Słusznie zatem Au-
torka zauwa�a, �e etyka nie powinna by� ograniczana do standardów post	powa-
nia, gdy� zawiera w sobie znacznie szersz
 wizj	 zwi
zan
 z kwestiami moral-
nymi. Mimo i� kodeksy etyki zawieraj
 konkretne standardy, ich główn
 rol
 jest 
nie tyle pot	pianie niewła�ciwych zachowa� osób wykonuj
cych dany zawód, co 
wła�nie skłanianie ich do post	powania wła�ciwego. 

Jednocze�nie teza, �e kodeksy etyki odwołuj
 si	 do poj	� dobra i zła, rozu-
mianych idealistycznie i w praktyce niezdefiniowanych, mo�e sta� si	 ja�niejsza, 
je�li zastanowimy si	 nad faktem, �e poj	cia te s
 głównie kształtowane przez 
kultur	 i histori	. Nie ma zła ani dobra jako takiego; s
 tylko moralne punkty 
widzenia dotycz
ce tego, co jest złe, a co dobre. Autorka powraca do tej tezy 
wspominaj
c, �e kodeksy mog
 spełnia� swoj
 funkcj	 jedynie w kontek�cie 
konkretnej społeczno�ci zawodowej i szerszej społeczno�ci, w ramach której 
została ona ukształtowana. 

Je�li chodzi o zawodow
 odpowiedzialno�� wzgl	dem społecze�stwa, Au-
torka prezentuje interesuj
cy punkt widzenia, oparty na rozwa�aniach dotycz
-
cych perspektywy konfliktu i perspektywy funkcjonalistycznej, a tak�e sposobu 
przezwyci	�ania perspektywy kontraktu. W tym ostatnim przypadku zasadnicza 
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jest rola zaufania, gdy� je�li ludzie nie b	d
 przekonani o honorowym post	po-
waniu psychologów, niewielka b	dzie szansa na to, by im pomóc. Trzeba jednak 
równie� mie� na uwadze znaczenie formalnego uregulowania praktyki zawodo-
wej w dziedzinie psychologii, w której etyka odgrywa kluczow
 rol	. Takiemu 
uregulowaniu, przeprowadzonemu przez towarzystwa psychologiczne, powinna 
towarzyszy� odpowiednia polityka poszczególnych pa�stw i prawa dotycz
ce 
działalno�ci zawodowej, pomagaj
ce zagwarantowa� dobro społecze�stwa. 
Wszystkie psychologiczne stowarzyszenia zawodowe powinny otrzyma� pełn

kontrol	 nad przepisami reguluj
cymi uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu, 
jak równie� nad tym, co jest uznawane za zachowanie zgodne lub niezgodne  
z etyk
 zawodow
. 

Omawiaj
c poj	cie dobra klienta, Autorka stwierdza, �e w kodeksach etyki 
jest ono bardziej zwi
zane z poj	ciami korzy�ci i dobrostanu ni� z filozoficzny-
mi poj	ciami dobra i zła. Przyczyn
 tego s
 nie tylko ró�nice kulturowe, ale tak-
�e ró�norodno�� obszarów, w jakich psychologowie mog
 prowadzi� swoj
 za-
wodow
 działalno��. W rezultacie kodeksy etyki musz
 by� tworzone lokalnie, 
gdy� zasada ogólna wymaga kulturowej konkretyzacji, która nada jej znaczenie 
w ramach danego społecze�stwa. 

Autorka odnotowuje wa�n
 kwesti	 wpływu kultury zachodniej w postaci 
europejskiego i północnoameryka�skiego etnocentryzmu oraz odzwierciedlenia 
tego wpływu w kodeksach etycznych psychologów. Trzeba tu jednak doda�, �e 
nawet tak poszerzone poj	cie „zachodniego” wpływu jest samo w sobie obci
-
�one kulturowo, poniewa� w przypadku krajów południowoameryka�skich  
(i prawdopodobnie równie� afryka�skich) polaryzacja dotyczyła zawsze kierun-
ku Północ-Południe, nie Wschód/Orient-Zachód. Mo�na zatem powiedzie�, �e 
południowoameryka�skie kodeksy etyki s
 dotkni	te wpływem „Północy”; takie 
ujmowanie tej kwestii wykracza poza czysto geograficzny punkt widzenia (Petti-
for i Ferrero, 2012). Okre�lenie „zachodni wpływ”, cho� jest tradycyjnie przyj	-
te, powinno by� czasami zast	powane okre�leniem „wpływ europejski i północ-
noameryka�ski”, o czym równie� Autorka nadmienia.  

Omawiaj
c t	 kulturow
 zło�ono��, K. Sikora pisze o procesie stopniowej 
uniwersalizacji zasad etycznych, zachodz
cej w sposób, który zakłada poszano-
wanie zarówno ludzkiej godno�ci, jak i ró�norodno�ci kulturowej. Rozwa�a te�
kwesti	 poszanowania praw człowieka i istotnej roli, jak
 odgrywaj
 one w ko-
deksach etyki. Odnosz
c si	 do idei pierwszego mi	dzynarodowego zbioru stan-
dardów etycznych dla psychologów, jakim jest Meta-Kodeks Etyczny EFPA, 
przyj	ty w 1995 r. w Atenach i zmieniony w Granadzie w roku 2005, nale�y
doda�, �e niemal równocze�nie z jego pierwsz
 wersj
, bo w roku 1997, deklara-
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cj	 zasad etycznych dla psychologów sformułowano w krajach Ameryki Połu-
dniowej. Były to kraje nale�
ce do organizacji Mercosur – Mercado Común del 
Sur (Wspólnego Rynku Południa), pierwotnie regionalnego porozumienia han-
dlowego, które dotyczy ró�norodnych obszarów �ycia społecznego, w tym tak�e 
profesji. Deklaracja nosiła nazw	 „Protokołu porozumienia na rzecz zasad etycz-
nych w praktyce zawodowej psychologów w pa�stwach Mercosur i krajach sto-
warzyszonych”. Podpisały j
 Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj (jako 
pełnoprawni członkowie) oraz Boliwia i Chile (jako członkowie stowarzyszeni) 
(Komitet Koordynacyjny Psychologów Pa�stw Mercosur i Krajów Stowarzyszo-
nych, 1997). Dokument ten mówi o pi	ciu zasadach etycznych: poszanowaniu 
praw i godno�ci ludzi, kompetencji, zaanga�owaniu zawodowym i naukowym, 
uczciwo�ci oraz odpowiedzialno�ci społecznej. Jak wida�, s
 to zasady bardzo 
podobne do tych zawartych w kodeksie EFPA. Deklaracja zasad etycznych psy-
chologów Mercosur miała znacz
cy wpływ na tworzenie krajowych kodeksów 
etyki w pa�stwach b	d
cych jej sygnatariuszami (Ferrero, 2012).  

Poruszenie tematu porozumienia etycznego EFPA w artykule K. Sikory 
przygotowuje grunt pod bardzo wa�ne pytanie o mo�liwo�� uniwersalizacji za-
sad etycznych psychologii w skali ogólno�wiatowej, równie� przy zało�eniu 
wyj�cia poza relatywizm i absolutyzm. Dlatego te� Autorka przedstawia Po-
wszechn
 Deklaracj	 Zasad Etycznych Psychologów (UDEPP) w relacji do praw 
człowieka, stanowi
cych mocne wsparcie niektórych ogólnych zasad etycznych 
przywoływanych w dziedzinie psychologii. Je�li potraktujemy te ogólne i po-
wszechne zasady jako wspóln
 podstaw	, standardy post	powania musz
 zawsze 
by� formułowane lokalnie, aby przystawały do poszczególnych kultur. Poj	cie 
dobra klienta dobrze pasuje do tego kontekstu, poniewa� Powszechna Deklaracja 
propaguje relacyjny model człowieka i wykracza poza dominuj
cy idealizm, 
promuj
c dobro wspólne stosownie do poszczególnych kultur (Gauthier, Pettifor,  
i Ferrero, 2010). Nawiasem mówi
c, jest to równie� odpowiedni kontekst, aby 
zauwa�y�, �e tłumaczenie tytułu Powszechnej Deklaracji z angielskiego orygina-
łu na j	zyk hiszpa�ski niesie ze sob
 wyzwanie zwi
zane z u�yciem lub unika-
niem dyskryminacyjnego j	zyka nacechowanego płciowo. W przeciwie�stwie do 
j	zyka angielskiego, w hiszpa�skim wszystkie rzeczowniki pospolite maj
 rodzaj 
gramatyczny m	ski lub �e�ski, lecz dominuj
ca w naszym społecze�stwie kultu-
ra patriarchalna powoduje, �e w odniesieniu do obu płci zazwyczaj stosowany 
jest w j	zyku hiszpa�skim rzeczownik rodzaju m	skiego. Na przykład angielskie 
słowo psychologist (psycholog) jest zawsze tłumaczone jako psicólogo, co ozna-
cza m	�czyzn	 lub kobiet	 uprawiaj
c
 ten zawód, cho� – �ci�le rzecz bior
c – 
słowo to oznacza tylko psychologa m	�czyzn	. Zatem hiszpa�skie tłumaczenie 
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tytułu brzmi: Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y Psi-
cólogos (wbrew tradycyjnemu u�yciu j	zyka zawiera rzeczowniki w obu rodza-
jach). Stosowanie tego typu niedyskryminacyjnych sformułowa� jest jednak  
w Ameryce  Łaci�skiej coraz powszechniejsz
 tendencj
, chocia� ta walka jesz-
cze si	 nie zako�czyła. 

Autorka prezentuje interesuj
ce uj	cie trzech etapów etycznego rozwoju  
w psychologii, zwie�czonych etapem trzecim: z mo�liwo�ci
 uniwersalizacji 
etyki, ale te� z uwzgl	dnieniem ró�nic mi	dzykulturowych. Do tego trzeciego 
etapu zalicza Powszechn
 Deklaracj	 Zasad Etycznych Psychologów. Podobnie 
zasada primum non nocere jest obecnie uzupełniana zasad
 maksymalizacji do-
bra klienta, z poszanowaniem godno�ci i praw w wymiarze zarówno indywidual-
nym, jak i społecznym. W tym kontek�cie mo�na powiedzie�, �e główny cel 
artykułu Katarzyny Sikory został osi
gni	ty, poniewa� takie rozumienie zasady 
troski o dobro klienta jest wkomponowane w podobny proces uniwersalizacji, 
przez co odpowiada na pytania postawione na pocz
tku artykułu. 
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