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Ptoblematyka pacy. Przediniotem opiniowanej rozpswy jest etyka ptofesjonalm
dotadc6w zawodowych rozpatq'wara w aspekcie opisorvej teorii etyki, socjologiczoych bada:i nad

praktycznym etosem doradcy oraz

w

perspehtywie aksjoootnutynnE kytyczng systematyki

zawodowej etyLi doradztwa.

Cel, struktura

i

tre66 tecenzowaaei pracy. Zadel{arowan}rn celem rozprasT iest

wykazanie, ,,w jaki spos6b zn/omoit/nlezrajomoii oraz przesttzegaoie /lamane zasad etyki
profesjonalnej v,plywa na podmiotowe komponenty firnlcjonowania doradc6w zarvodowych na

ryolu pocy w wyrniatze lokalnldt i r€gionalnyrn" G. 9). Autorka iozpiawy koncentmje

oa badaniu wplywu alsjologicznych

i

sig przeto

erycznych aspekt6w zawodu na iego wykonlvanie,

podejmuj4c pr6bQ zderzenia teodi z praLtyk4 i *yciagnigcia wniosk6w waznycl dla poprawienia

efcktywnolci i mordncfui funkcjonowania doradc6w zawodowych na ryoku ptacy. Rozprawa ma
charaktet intedyscyplinamn l4czy dwa obszaty badawcze, nauki spoleczne i nauki humanistyczne,

takie t6ine dyscypliny i subdyscypliny, jakimi s4 filozofia, w iej obtEbie aksjologia i etyka, otaz z
drugiei stiony laczy soQologig z 1q tozg\pzieniami skupionymi wok6l socjologri pracy i socjologii

Na strukttrg pracy skladaj4 sig: z wstgp, siedem tozdzial6w, zakoiczenie, bibliogtafia,
netografia oraz aneksy. Sttuktuta pracy

rldaje

sig kompletra, tozw)ai?ta i, zasadetczo zgcdn* z

tefnate$ pracy. Ui''wattr slowa ,,zasadniczo", poniewai tu moirlz b'1 tozwaLyt. w niekt6rych
pattiach rozptavl inn4 kolejno# iub uigcie kwestii, co odnoszp zwlaszcza do tej ptoblematyki, jaka
wi4ze sip z puaktem widzenia etyki i aksjologii.

Wstqr wprowadza w problernatykg pracy, w opis vymiaru aksiologiczno etyczncgo, cel
piacy, ,ej rnetod€

i strukture, Dysjunktprny tytul pracy aie zostal w ryrtt

mieiscir wyiainiooy, a

mozna by tego oczekiwa( bo jest sam w sobie nieco zagadkowy, sugemi€, ie osia zagadnieni'r iest

*yb6t

migdzy ,,niecoot4', czyli odrzuceniem moralno6ci w zawo&ie, a etosetn godno6ci zawodq

dbajaclm o etyczny spos6b jego wykonywania. Odniosp sip do niego w dalszych slowach na ternat
lsrestii merytorycznych.

Smrktnra rozdzial6w zostal^ tak &oL,otta, iteby

w

miaf€ mozliwrcici prccyzyjnie

zdefniowa€ i opiszt r6inice, a nastepde sarka6 kora+lehenamych uig6 relacji migdzy nihi. Stad
kwestie aksjologicme

i etyczne przeplataj4

sig z socjologicznyn opisem pojpcia

i

spolecznej

roli

poradnictwa zawodowego, jego warto6ciahi uj€ta rozwoios/o s!:rrktii4 iflsq.tuqotrajn-a etoseh
doradztwa zawodowego, ploblemami metodologlcznymi jego badaaia, a wreszcie sformulowenia
etyki doradczej v/ pe$pektywie ba&ri wlasnych autorki tozprawl.

Uwegi mefytolyczrrc. Ocenaj4c rozptawg mgr Agaty V/esolowskiei zwrricg najpierw
uwagg na jej spos6b podej6cia do problernaq'ki interdyscl'plioamej, kt6ry cbrakteryzuje sis rym,

ie oatpierw iozpatruie spec1fikg, aby nastgpnie

pokazed kohplernentamoSt i rclacyjoo6i uj96- '1o

dotrra &oga, acz nielats.a.

Piobloratyka pierwszego tozdziah zostala ujga poprawnie. Sp6r
uprawiaoia

o

i kodyfikowania etyki zawodowe; uwzglgdnia narosl4 od kilkud"iesieciu

sensownosi
1at

literahl€

przedmiotrl gl6wnie polsk4 adekwatnie odzwierciedlaj4c zajmowane w spofze stanowiska To
roz$,aiaria og6lne. Je2eli czego3 mo2e brakowa6, to wyrlniejszego z*t6cenia tak2e na formalr4

stoap r6ioic migdzy etykami zawodowyoi a uniwetsaln4 etyka ogolaa. To nie tylko problem
opozycii miEdzy etyka niecnoty a etyk4 godno6ci, co jest du4"rn uproszczeniem u?rowadzonym
przez Barbarg SLatgg- Rzeczw L!m,1^kzwt^c oa.to uwagE Wlo&imierz Galewicz w powolywanej

w to"plawie ksi4ice Moralrloi; i pnfeiodi4a,
slabsze lub mocdejsze

ie

etyki prolesjoaatee zawietaj4 normy, kt6rc s4

w pzedmiocie wym"fn i regulacji ie m6wi4c inaczej, mogq w spos6b

uzasadniony zabrania€ tego, czego nie zabraaia etyka og6loa, lub mog4 zobowi4zywa6 do tego,
czego w etyce ogrilnej sig nie oakazuje. To oczlwiicie wi4ie sig z zarzutem rclagwizmu momlnego,

ale tefl balanrutnl, perswzzyrty zatzrtt podnoszony przcz abstrakdaych atrsolutyst6w (iaaczei:

udykalaych prrr.ncypialist6w) pomiia fakg te tTcie lestbaxdzre) ztroiole

tego znaku zdaje. R62rc sa 6cieiki decyzji migdzy og6lnyrni

i

ui

to sie moralGtorn spod

absrakcyjoyni zzloi.er:jatri

aksjologicznyrni lub deontologiczlyfri q/ etyce a jej praktyczflyrn zastosowaniem, kt6re nie ttac4c

z pob wldzena bezwzglgdnego statusu zaloiei, oie zmieniaj4c ich znaku, muszq prowadzii do
w1'zoaczeria tegul slusznego czylru w ol<te(lonych wanrnlach spelnianego.

Tyulowy sp6r oa nie

tylko rn tcdaln4 aksiologiczn4 sfton€, ale aspek formalny,

i to

wypadaloby wyra.ioiej

zaakcetrtovra6, ze n/zgl€du na konsekwencje tej r6znicy dla uprawialtia eryki zawodowej.

Autotka rozprawy ujmule rozmaite problemy etyki zawodowej dysku6y$'aie, w3t6d oich

takie nieco sztuczny problem, k6ry odzwierciedla qtul podroz&ialu 1.6 Etyka zawodowa czy
etyki zawodowe Oczyviste jest, 2e etyka zawodowa moie miec podoto4 sttuktutq fotmalnq
obejmujac i opisuiac kolejno cele, warto(ci i powimoSci zawodu (dodatoie i ujemne), rolg sumienia

i

obszxr oraz fotmy odpowie&ialnodci eryczoo zawodovei. Za pluralGtycznym podei6ciem do

etyki zaslodowei pzemawiaja aksjologczno-etyczne treaci \rrypelaiai4ce te struktur€, co autorka
odnotomrje i odsyla do literatury. Moina by jednak

*ralniej

wskazat, co mizloby przenawitt za

jednym wsp6inym eksjonomatywnyfir $/zorcem etyLi zawodo',vei. Rzecz rrie zostalz tu
wptatczaj4co rozwini€ta, nie ma zdecydowanej odpowie&i na pytanie postawiooe

podtozdzizh. 54 warto3ci wsp6lne t6inyrn etykom zawodowlm (np. rzetelnosi

i

w qn

e

uczciwoic,

odpowiedzialno5i), ale s4 tei parttkulame w?-no(ci i aorrny. Autorka z&je sobie z rego sprawp, o

czlm 6$.iadczy ,ei praca,

ale

miejscaej, jak w tlm $,Tpadku, warto byloby dad klarowna odpowiedz.

Powy2sza kwestia moglaby by6 tozwaiona zamierrnj:e

z wodow^

pn i

tuntra,

z

podtozdialem 1.7 Etyka

po kt6rym i pzy obroaionym stanowishr pozyrl'v/oFrL mottu jrZ

o grn, czy jedaa, unir.enalna etyka zawodowa, czy wiele etyki zawodorych jest
upevniooyc\ a jefli wiele, ro i ta, dotycz4ca poradnictwa zawodowego. To zdaje sig v.ynikad z
delibetowa6

pracy, ale

w tozdztale tefentlaclm stan dyskusji o etyce zawodowej mo2na byloby to jafuiej

okreilii.
Rozdzial drugi opisuje dyskusje toczon4
zawodowego

i ma to

znaczeoie,

rok6l

polgcia

i

koncepcji pondoictwa

ie wyr62nia o96lo4 Loncepcjp poradnictwa

Abzo6i nmkcjach socjologri, psychologr i ogolnej

osadzon4

w dziejach

pedagogice jako baz€ wiedzy poradoznawczq,

zakorzenkmej tzhiew ptaktyce doradczej. Autotka zdaje sobie spew€ ze spolecznet roli dondztw4

w

dziejach

i to r"leiT z

satysfakQa odnotowa6. Pr6ba zdefniowania poi€cie dorad2ts.ra

zawodowego musi wskazai jego genus, aim okreili t6inicE gatunkow4
Jedno i drugi jest silnie
zakorzenione w kul$towej wieloplaszczyznov'ej ttadyqi <loradztttta. Va2ne dla ptacy ocenianej z

etycznego purktu widzenia jest

z

iednej uchwycenie istoty dotadztw4

az

drugiej jego

przedhiotow,v zakr€s. Na sttonie 35 dowiadujemy siE, 2e ismieje r6inica migdzy dora&twem

poudnictwem zawodowyrrr.

i

To

pieflvsze, zdaniem autorki rczpsrriy, skietowete iest ku
proble1f|om zawodowym, problemom klienta jako podmiotu, natomiast drugie,
iako poradnictwo,

rrtt raczej chaskter plzedmiotovy, lokuje sip w problematyce zawodozlxwstwa, poruszanja
Swiecie zawod6w, profesjologii.

Vi&6,

ze to pierwsze, jako doradztwo wla{nie,

oa

stg

w

dcisly zwe2ek

z erykA bo dog'czy charakteru relacji mi9&yosobou.1ch, drugie jest relewantne etyczie

dla

w dobrym

doradcl' zawodowego jako zas<ib wiedzy przedmiotowej niezbqdny

Rozdzbl trzeci poiwiadcza aLsjologiczny
wartoS6 pomagznia (pomocy), 6wiadczenia

tak;e

-

co jest tioch€ slabiej

i

wykooJ'waniu

etyczny chaaLter doradztwa identyEkui4c

dobn na rzecz dobra ioaego czlowieLa,

uwlpuklooe rnikania

a

dodalblm

lub umnieiszania realnego i potencjalnego zla.

Bez tej warto6ci ttudno zozumiec, czym jest doradzts'o, trudno zrozuhie6 jego wartoaci Autorke

rozprawy slusznie wigc te w^ttoie \tw

i^

z4 kluczow4 dla

don&twa i opieraj4c

pizedmiotu opjsuje s,arto6ci, zasady i dylematy morzho-ettczne,

i6itoroalne zaleimoict Zaszdniczo

to iest dobry,

ia.Lie sig

tu pojawiaja i splataja w

emdycyjny rczdti

eutorytaty{m4 liteieture (Richard, Rotty, Emmaouel Levinas

sig aa literaturze

,

wykorzyst;j4c1v

i inai), poukladany popawnie, ale

mirno takiej oceny dodalbym pod rozMg€ nastgpuj4ce kwestie, kt6rc moina zastosowet do
pozost4lych rozd"ial6v/, zwlaszcze do pi4tego i si6dmego.

O&62ni1byn wytainiej kwestie aksjologiczne i eryczd€, a oast€pnie moralne. Aksiologia
brda,

i

tozstaiza, co spo$6d pzedmiotriw ceqionych jest cenne, jest

*yia6n.ja.y
upodobari i

i

flormatys,ay, [astawiony na uzasadnienie

d{iei.

1 o, ze

lu&ie maj4 akie

a

takie d42enia,

i

w diej wymiar oprsowo-

porz4dkowanie wattodci ludzkich

2e ujarvniane

w nich wato6ci opisujemy,

wyliczamy w pewnym zv,i4zJrl ze sob4 a to rszystko jest faktem ptaktyki
zA czy, 2e ptoce&$y krytycznet intelprctaqi, uzasadnada, tckonstrukcji

i

Swiadomodc! nie

i rFn

podtegulowania praktyki nie s4 pouzebne. Obok aksjologii opisowej mo |nz te2

i

podoboc pr6by
ttzeba upteslizt

aksiologie noi:narynn4 Obie perspekgwy mimo r6znic pozostaj4 w {cislym, aczkolwiek

do sfornalizowania zwiazku. Aksjologia notmarywaa (krytyczna) cra lcencjg

u,

rudnym

zzdrstatne

pytai

otwartycL zwlaszcza takich: czy to, co iest uwaiane za dobre, jest dobre (G.E. Moore). Agata
Iflesolowska v'v&je sie mie6 tujadomo6€ tet, t6inicy t stara si€ nie mieszat obu perspektyw.
Dlatego probuje ograniczy6 sig do opisu warto6ci doradztwa w og6le

i w szczeg6loo#i

do

dotadztwa zawodowego, w tahm poz4dku, w jalim przedstawia ie iiteratffa przedmiotu, a w
ddszych tozdzalacb

na fomaln4

i

ttkie opinie

zawarte w badaniach jakoiciowych. Aksjologie podadto dzieli sie

mefytoryczn4 (t{. Elzenberg). Ta pierwsza pokazuje

szczeg6i::roici ich telaqe, o&62f!aj4c

i

bada natutg warto(ci a

ta ptzl\lad: watoici petfekdde i urylitame,

w

osrateczne

i

i&stiunefltaloe, bezwzglgdne i wzglgdne, autoteliczne i heteroteliczne. Alsjologia meqtoryczna
natomiast wskazuje i porz4dluje wartodci w sensie s/la6civyrn przez wskazaaie icb re4c! jako6ci,

czyllto, te
warto56.

n

ptzyk\^d.zycie ludzkie, sprawiedliwo !,t, ptzylaLi, godrrrrit i tFr podobne stady haj4

W aksjologii odr6znia

tozumianego ja.ko tryt

siQ

tei

realnl kookrema

cz€sto wafto(a od dobra, gdzie wafto66 jest cech4 dobra
ztealizovnana walto6a.

Truduo oczekiwa6 od autotki tozpravy ptzeptowadz*nia pelnej aksjologicznej amlizy
formalnej, porz4dkuj4cei s.artoici dora&tva jako pomagania

w

rcalizacji watto6ci

dominuje socjologiczoy punkt wi&enia, ale pozwalam sobie zwr6cid uwagp,

2e

\f

pacy

i od przedstawicidi

r6ioych dyscyplin opisovo{eoretycznych mo2na by oczekiwa6 ujmowania wartoici w relacjach
zaleinoSci, fimdowaoia, instumentalno6ci, a takie klasyfikowania wartoici. Bo ru przyklad czym

jest doradcze pohag"n;e? Czy jest ono dobtem ostateczato, bezw"zglpdnym, czy

mo2e

instrumentalnym, wzglpdl1],:m; a laoie nosi ono znannc.{ta przynlJetmofti do obu porzadk6q i czy
to sip aie wyklucza? Nasuwa sip takie pytaaie o naczeln4warto6i merytoryczo4 bo pomaganie nosi
cech wartosci hstnrmeotalcej

i de kaida pohoc zasluguie oa uznanie. Jest tei pomoc zatzzana,

Wiqc moie aksjologia merytoryczna

$raitoi4 kt6re

sie

byla\ m wla6ciwym punktem odniesienia, wskazui4ca

wpnienja w pracp Moie jest ni4 tytulowa godoo66, godnoit osobovra zavrodu.

Ten ogtomny material wymagalby ukiego potz4dkuj4cego aksjologicznego podei3cir"

co

oczywi5cie pzetastaloby ramy pracy. To h,zestie interdpqpliname, mam obowi4zek

na

nle uwag€- Dobrze, ie ptaca vprowa&a w teo obsza4 chot,

Iflra hrestia, k6ra uia*.tia

si€

ja,k

zaztaczam, moglaby

zvr6cii

p6j{i dalej.

w fozdzjale trzecih i ptzewija sig w dalszyc\ to ptoblem

petspektywy etycznej. Etyka moie by€ rozumiana jako teotia czy sztu.ka realizou'ania vratto5ci

!7

dsrrdziestym wieku przez pewien czas populama byia Elozoiczna eqka watofu! o zab:rrwieniu
urylitarystycznym, ostateczflic

kalifkowana jako etyka konseks.encialistyczna, skupiona

aa

tachunl{u skutk6w czFtr- EtykE konsekwencjatistyczna przeciwstawia si€ etyce deorltologic"nei,
czyii eqtce obowi4z,k6w, posluzeflstu'a, prynclpializhu- Autorka zna to rozr6inienie, odwoluje

slp do deontologii doradczej, ale wie tei,
konsekwencjalistyczoei, 2e
z^korzenion4
przeciq,-stan'ia

w

ie Lonflilg' i

t^t\ tn 14 ir6dlo. Mftenie

dylematy lokuj4 sip

w

sferze

konsekwengelistlczne ogranicza siloie

naszej moralno6ci etyke deontologiczna kodeksow4

Obu teoriom erycznym

sig ponadto wsp6lcze6nie eryk€ coory (ar*ologtg), shrpion4 na ch*aLteze

czlowieka" jego cechach, zaletach. Autorka i ten t]tdt etycztty zta, ale wydEe mi sig, 2e po2peczne
dia poglpbieoia pracy byloby spenetowatrie matedalu badawczego pod k4tem ujEcia go jako listy

cn6t doradczych.

Ta uwaga prowadzi do nastepnei. Chodzi o to, ie w etyce xozpoznanie socjologiczne,
Psychologiczne czy antiopologiczne tego, co jest przedmiotem ocenn jei watunk6q/, i€st bardzo

potrzebne. Etyka iest krytyczna, potz4dkujqc4 analiz4 etosu. Autorka rozpra\'7 etos doradcy
zawodowego usiluje opisai fla podstan ie literatury i badaii wlasnych. A wiec tefl etos jako{ pr6bui€
zobtazowa6. Moim zdaoiem, moglaby Smielej i
etosu wlaSnie w jpzyku etyki cn6r. Moie
sig o to

pokusi6.

w

qtaiaiej dokonai wysilku rekonstukcgnego

tego

przyszlodci przy posiadxnych kompeteociach hoglaby

Przydalaby sQ po prostu forma deHaracji zaszd lub malego kodeksu.

Wreszcie potrzebne iest jeszcze iedno doa6 istotoe lozr6ioienie ox to, co etyczne, i to co

momlne. Autorka to rozr6zniede zna I tozpoztt^ie takte w materiate badavczyin, w kwestiach

zt'ti4zarych

z

fulkcjoaowaniem sumienia. Naleialoby wiec o&62nia6 dyleoaty

etyczae,

wl.nilaj4ce niedopasowania deoatologii doradczei do zloi.ott€1necz'lwktoici sytuacyjnej, plyn4ce

ze zbiegu norm

i

tym podobnych problem6w interpretacirych

-

od dylemat6w ooralnych

ulokowaoych w surnieniu, we wrazliwo(ci momlnej.

Rozdz;^t czwzrty poptzez obraz if,srytucjonalny doradztwa zawodowego pozwala lepiej
zrozumiet spoleczn4 rolp doradztw4 istot€ i zmially zachodz4ce w tyr[ zawodzie. Nie mem uwag
do jego tre6ci.

Roz&ial pQty wtaca do problematyki etyki zawodowej, czyli do tytulowego problemu,
opisanego

ve

wst€pie

i rozdziale pieruszym. Jeili moioa tu mid

lr'n ag1,

to qrynik4r4 one z tych

poczynionych przeze mnie w zwi4zku z tozdzialem ttzecim, aksjologiczno-etyczoytn. Ne prryklad

na stonie 108 autorka powoluje si€ na niezbyt precyzyjne stwietdzenia, ie warto6ci takie, iak
woloo66, odpowiedzialaoi6, uczciwo6€, godno(€, szacu.neL, toler:r,f^ ox z poufnoit ,F^iA
finalnie prowadzii do szetoLo mtetpetowanego dobra jako swoistego ukotonowaaia calego
ptocesu dotadczego. Tak inte4rretowane dobro (zar6wno in{.widualne, jaL i spoleczne) jest

ju2 podkre6lilam rajistotnieisz4

zasaaq e\Jcztrq

oaz

-

jak

najistotniejszym celem dzialalno6ci

domdczej...". Tylr dobiem ur 6q/iede pracy jcst pomoc, pomaganie, v,sparcie. Wiadorno, ie ro iest
dobro czlovie|a, todziny. Mo2e wipc byloby lepiej, qta:niej nazwa6 pomaganie ze zasadp a
naczelnym dobren

etyd ku kt6remu to pomagenie jest skerowane, uzaai czlowieka w potzebie

socjalnej, cierpi4cego z powodu bezrobocia, bezradnoici niepelnosptaumo5ci i ionych defiqt6w.

Opis czlowieka w sytuacii potrzeby soqahej vydaje rni si€ podstav/A dla fotmowania listy ca6t
(odpowiedzialnoid, uczciwo66 itd). Potwier&a to opis stmktury deontologii doradcy, w kt6ryn
obowi4zki wobec klienta pomocy spolecznej ujqte zostaly na piers'szye miejscq obowiazki, kt6te

mzvlalbyrn cnotami" oa dtugi4 ale relacje z wlasa4 gnrp4 zawodow4 na dalszym. Tu
rytulem
szczeg6lu- moje zdziwienie budzi podzial obowi4zk6w oa odnosz4ce si€ do ,,wlasdet grupy
zawodowei" i,,swojego 6rodowiska zawodowego" (s. 110111).
Wydaje mi sig,

ptofesjonalizau

i

ie autotka rozprawy nie docenila lub mo2e wyramiej

etyczooSci.

To

sa waJtosci ze sob4 tak powi4zane, 2e

rozr6inialne, to jednak profesjonalista nie moie irakcjonowai
Zaryzykowalbpn tez€,

ie uptanianie zawodt

fjte

zwi4ztlt ze sobq

choi s4 sernantyczae

z lub bez

okre5ioaej etyki.

zzklada etyk€, a iuz niemoralne jest Lrprawiailie

zawodu bez posiadatej kompetencji w jego przedmiocie. To nie sluzy czlowGkowi adresatowi
uslugi, pomocy. Dhtego listp cech doradcy Swiadcz4cych o profesjoaaliztnie, zapisan4 na strorue

113, uwazam za niekompletn4. Ciekaw jestem opinii doktonotki oa teo teinat.

Do rozdzialu sz6stego, metodologiczaego, oie mam istomych uwag. Dookrilona zostala

w nim cel i metoda bada6,

a co dla

onie istotne, to zvn6cenie zdecydowanej uwagi, oa

zadanie

rozpoznania stosowalno(ci etyki profesjonalnej w pracy doradcy i potrzeby jej iastpucjonalizacji.
Za. batdzo c.reka*"y elerneat chca

lzn e

ie probleh molalnei i etycznei
nie zoaiduie, tak jak i gdzie indziej, tak w

rozF)ozninfe faktu,

dylematyczaoSci synucyjoej wykonyvaaia zawodu

zawo&ie doradcy prawie 2adnego wspatcia w procesie szkoleniz zawodowego,

cz,y na odprawach

pracowniczych. Rozprawa Agaty lfesolowskiej jest jeszcze iednym dowodem or to, ie etyka iest

lekcewaionpn aspektem zarz4dzaoia stosuakami pracy w r62aych miejscach iycia spolecznego.
\)Treszcie rczdzial sz6sry

z jego opisem badan jako6ciowych na pr6bie oiespelna

30

*ynili, cho6 mo2e oie zawsze s4 one odl4wcze, ale
porlr, waz tkwi w tym zwlaszcz4 2e potwierdza nasze

tespondent6w przynosi do36 interesuj4ce

przecrei nie o to chodzi. Ich warto(6

doivriadczenie, domysln hipotezy.

Do

najwaidejszych

z ric}.

zahczam :clcieltwe

zbiurokratyzowa:rie wykonywania zawodu, formalizacjq prawie wszystkich czyrmo6ci, stres w
miejscu pracy, nieptzyjemn4 atmosfetp, ta.k zwane ,,wypalenie sip", deficyty kofrpetensyine, rzadkie

lub niewla(ciwe szkolenta, zanik a moze taczej kryzys etosu doradczego i uz€dniczego, potzeb€
eq'ki w

foffie

szkoleri, kodeksu, roztn6w Ten ostatni w4tek jest o tyle wazny,

uchvlcila racje przem a*ialace zakodl€lacj4etyki doedczei thQce w
subiel<tyv:zrnu", precyzji

i

ie

badaczka

szansie ,,zminimalizowania

autorytatywno6ci zasad eq,ki. Interesuj4ca jest

tei

uwaga,

ie

ku,estie

etyczne rozploszore s4 rn ustewach, regulafdnach, ok6lnikach, a potrzebe sp6inego dokurnetrtu.

'fyn

sarn autorka tozprawv znajduje ehpiryczfle potwierdzenie pzekonznia dzielonego przez

znacm4 czp6i irodowiska naukowego o pottzebie etyki zawodowej, oie vyHuczajqcej zarazem jej

fonny kodeLsowei.

'fet

st^n lzeczy opisany jest w zakoriczeniu. Agata lfesolowska dowiodla,

ie

etyczne

komponenty pmcy wpllwai4 na jako56 i poczucie seosu, wafto(ci, zadowoleniz z pracy doradc6w,
Ze

wzmocnienie eduk^gt etycznE, w,qlacq eryk€ og6lna z etyka zawodowl jest poiyteczne

uptawtaj4cych zaw6d doradcy na rynlu pracy. Cel pracy

zosta\

d1a

osiqgnigq,.

Rozptava jest etudycyjna, posiada batdzo bzbudowana interdyscyplinam4 literatutg
przedrniotu, pochodz4c4 z r6Lttych czas6vt, w kt6rych porzeba doedztwa miala o,trietry
kontekst spoleczno-Lrstroios,y. To oie iest sra d^, t^czej z^let^ pok^zui4ca historyczao36 problemu.
lnterdysclplioamodi moie rodzii poczucie niedosytu ze strony specialisty ograniczoaego ramairjl
swojej dysclpliny. Niniejsza recenzja, jefli na takie niedosyty zwraca uwegg
to tylko po to, aby
zachgcii autorLg do uwzglpdoienia niekt6tych sugestii w dalszych pracach na tel z
ltty4cy )^
temat. Praca Agaty \Fesolowskiej ujav.nia zara zery 2e kaicly ohszat
\cia spolecznego i osobistego

inx sw6i wymiar akstotogiczny, ie dore&two zawodowe aki rna aoalizuie wartorici, iatie txh si€
spotykaiq, s4 realizonrane, prowadza do kooflikt6w

i

dylemat6w.

V

rym wilza w zna zalet€

mzprrvy.
Uwagi brmalne i tetminologiczne. Praca napisaaa jest tnrdzo stetannie i w
jasno pod wzgledem

i

Doskonala ioterpmkcja

i

doHaday vatsztat oaukcniry budz4

uzoenie. Bl9d6w literowych wladciwie nie ma. Zw5cilem jedyoie uwagg na blad

Wodzimietza Galewicza:

v

zasadzie

w imieniu

pracy aa stodie 26 jest Medyslaw.

Kontdudui{c wysoko oceniam qrsilek i efekt opisowy, tekorstrukcyiny i dyskursp'ny
rczpnawy. Waoszg ptzeto o dopuszczmie mgr
etap6$/ post€polrari4 w przewodzie

Toft4

A$ty

Wesolowskiei do dalszych

dokorskim.
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