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Dariusz Czajka

Epistemiczny rodowód argumentacji. Przesłanki uzasadniające konieczność argumentacji
w komunikacji społecznej

Uwagi ogólne
Konieczność argumentacji wyrasta
z możliwości popełnienia błędu poznawczego, niepewności co do trafności naszych
przekonań.
Błąd poznawczy (epistemiczny) jest
dysonansem pomiędzy treścią subiektywnego przekonania a obiektywnym stanem
rzeczy. Ów dysonans może być również
intencjonalny – uwarunkowany zamiarem
zafałszowania rzeczywistości przez mówiącego-autora twierdzeń, ale też przez złą
wolę słuchacza, który nie chce przyjąć za
prawdziwe naszych wypowiedzi, mimo ich
oczywistości lub wysokiego stopnia prawdopodobieństwa.
A zatem możliwość błędu poznawczego czy jego prawdopodobieństwo jest podstawową racją
(impulsem) do stosowania w komunikacji społecznej wszelakiego
rodzaju argumentacji.

Przesłanki popełnienia błędu dość
syntetycznie przedstawił w swych pra-
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cach logicznych Czech Bernard Bolzano,
stwierdzając, ze do najczęstszych przyczyn
powstania dysonansu poznawczego zaliczymy
 niewiedzę,
 brak koncentracji na naturze przedmiotu
lub mylne skierowanie uwagi,
 niewłaściwą asocjację idei stanowiącą
treść naszych sądów,
 niesprawną pamięć,
 ubogą lub zbyt żywą wyobraźnię,
 wolę pomijania pewnych przesłanek
(zwłaszcza tych, które nie są nam na
rękę lub są niezgodne z naszym interesem),
 przywiązanie do raz powziętych przekonań,
 obecność mylnych poglądów, z których
wywodzimy na zasadzie konsekwencji
inne mylne twierdzenia,
 niewłaściwą symbolikę pojęciową, wreszcie
 fałszywe świadectwo lub brak świadectwa.
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Innymi słowy, sami możemy wprowadzić siebie w błąd w procesie poznawania
rzeczywistości lub możemy błądzić z powodu innych – świadomie lub nieświadomie. Należy pamiętać, że natura, prawdziwa
postać rzeczy lubi się ukrywać za zasłoną
często rapsodycznych zjawisk i zanikających, nietrwałych symptomów. Fenomeny
zjawisk zacierają swe ślady i świadectwa
obecności, pozostawiając miejsce dla innych faktów. Rekonstruując jakiś fragment
rzeczywistości ukrytej w mrokach pamięci
lub skrawkach dowodów rzeczowych, musimy odtworzyć logikę danego zjawiska,
będąc uzależnieni od innych – bardziej lub
mniej wiarygodnych – źródeł informacji.
Brak dowodów empirycznych staramy się
zastępować wiedzą o zachowaniu człowieka, jego motywach, sposobach działania,
możliwościach przewidywania postępowania i kierowania nim, których dostarcza doświadczenie i wyniki naukowe obejmujące
ludzką kondycję psychofizyczną.
Błędy poznawcze są niebezpieczne
zarówno dla życia indywidualnego,
jak i społecznego.
Fałszywe lub błędne sądy są przesłankami dla podejmowania złych,
nieracjonalnych decyzji, powodujących szkody w życiu jednostki lub danej zbiorowości. Nie ma
także sprawiedliwych werdyktów,
gdy nie są osadzone na prawdzie
obiektywnej – innymi słowy na faktach zarówno o empirycznym, jak
normatywnym znaczeniu. Stąd wynika życiowy oraz moralny nakaz
adresowany do każdej społeczności, by opierała sądy i decyzje
na faktach rzeczywistych, a nie
wyimaginowanych. Imperatywem
kategorycznym dobrej komunika-

cji jest natomiast przekazywanie
(transmisja) prawdy. Prawdziwość
wysyłanej informacji warunkuje
sens funkcjonalny nie tylko życia
społecznego, ale i indywidualnych
wyborów człowieka. Kierując się
fałszywymi przekonaniami popełniamy błędy życiowe – zawodowe, osobiste, etyczne i estetyczne,
a także ontologiczne.
A to jest już problem natury egzystencjalnej w rozumieniu epistemologii ewolucjonistycznej.
Karl Popper tak to wyjaśnia:
Jeżeli proces przystosowania trwa już
od dłuższego czasu, wówczas wydaje się
nam, że adekwatność adaptacji jest zagwarantowana. Jednak metoda prób i eliminacji błędów, na której wszystko to się
opiera, należy do logiki sytuacji, która
wyjaśnia logiczne i aprioryczne składniki
darwinizmu. Przejawem ogromnego postępu biologicznego było powstanie języka
opisowego i argumentacyjnego, Językowe
sformułowanie hipotez tak teoretycznych,
jak praktycznych pozwala krytykować je
i eliminować, nie eliminując gatunku, który je głosi. Jest to pierwsze osiągnięcie.
Drugim sukcesem jest powstanie świadomej i systematycznej postawy krytycznej
wobec naszych koncepcji, teorii. Różnica
między amebą a Einsteinem – zdaniem
Poppera – polega na tym, że, chociaż oboje
posługują się metodą prób i błędów, ameba nie lubi się mylić, Einsteina natomiast
pomyłka intryguje; świadome poszukuje
swych błędów, intencjonalnie próbuje dotrzeć do prawdy, wiedząc, że tyko w ten
sposób może zachować życie i zagwarantować jego rozwój. Metoda prób i błędów
wpisana jest więc w procesy ewolucyjne
całego gatunku ludzkiego, a w mikroska-
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li dotyczy każdego z nas – uczestników
społecznej komunikacji. Celem poznania
jest wzrost uprawdopodobnienia, znakiem
zaś powodzenia owej misji jest podanie
odpowiednich argumentów, niweczących
obawę jakiegokolwiek błędu, który czyha
na każdym kroku percepcji ludzkiej.
A zatem każdy z nas jest odpowiedzialny za funkcjonalną jakość życia społecznego, stworzenie zdrowych podstaw relacji
międzyludzkich – a jest to możliwe tylko
wtedy, gdy będziemy przekazywać informację o istnieniu faktów oraz ustalać ich
znaczenie zgodnie z dwiema fundamentalnymi zasadami aksjologicznymi i prakseologicznymi:
1) prawdy materialnej oraz
2) sprawiedliwości.

Trzecia zasada, bardzo istotna w komunikacji międzyludzkiej, to połączona z dobrą wiarą życzliwość względem drugiego
człowieka.
Pierwsza zasada dominuje w procesach
poznawczych przy ustalaniu stanu faktycznego, stanowiącego przedmiot później
następującej oceny, druga dotyczy zaś sądu
subsumcyjnego oraz decyzji obejmującej
nagrodę lub karę – i stosowana jest przez
upoważnione do tego audytorium zgodnie
z regułami: dictum de omni et nullo, zakazu
dyskryminacji oraz nakazu proporcjonalności. Trzecia zasada wreszcie dotyczy nie
tyle procesów poznawczych, ile imperatywu moralnego, chociaż reguła dobrej wiary
(tzw. kredytu zaufania) wobec innych osób,
przekazujących nam informacje o faktach,
ułatwia społeczną komunikację. Natomiast
w procesie podejmowania i wykonywania
decyzji deontycznych głównym kryterium
jest ich racjonalność (inaczej roztropność).
Jeżeli pracodawca zmuszony jest do zwolnienia jednego z trzech pracowników
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określonego działu produkcyjnego, winien
poznać, jakie cechy pozytywne i negatywne
ci pracownicy ujawnili w czasie dotychczasowego zatrudnienia. Końcowa ocena i wybór tego, który zostanie zwolniony, musi
opierać się na stwierdzeniu, który z pracowników wykazał mniej zaangażowania,
jest niewydajny, a zatem tworzy mniejszą
wartość dodatnią dla przedsiębiorstwa. Zanim decyzja ta zapadnie, pracodawca powinien zgromadzić prawdziwe informacje co
do interesujących go w tym zakresie faktów
empirycznych oraz kryteriów normatywnych, aksjologicznych, zidentyfikowanych
na podstawie wiarygodnych świadectw
o stanie faktycznym. Gdyby pracodawca kierował się pobudkami emotywnymi:
sympatią, antypatią czy nepotyzmem – jego
decyzja będzie skrajnie subiektywna, nieoparta na obiektywnych faktach, a w konsekwencji niesprawiedliwa. Jeśli ktoś po
wypiciu większej dawki alkoholu wchodzi
do zimnej wody i stara się przepłynąć 50
metrów, popełnia błąd intelektualny – narażający go na skurcz lub zawał. Każdy proces
działania poprzedzony być musi procesem
poznawczym, od którego zależy w głównej
mierze powodzenie w realizacji założonego
celu, choć często czynniki zewnętrzne lub
zwykły przypadek mogą utrudnić lub wręcz
uniemożliwić realizację tej na pierwszy rzut
oka racjonalnej decyzji.
Zatem jakość informacji przekazywanej
co dzień w określonych konstelacjach społecznych i jednostkowym życiu człowieka
to klucz do zrozumienia jakże życiowej,
praktycznej roli argumentacji. Zadając sobie pytanie, kiedy argumenty w komunikacji społecznej są niezbędne, powtórzmy
sentencję Willarda Quine’a, umieszczoną
jako motto naszych rozważań rozpoczętych
w poprzednim numerze.
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A zatem nie odnoś się do czegoś,
co nie istnieje. Nie sądź, że przez
samo tylko mówienie mówisz coś
o czymś. Jeżeli rzeczywiście coś
o czymś mówisz, to nie sądź, że
możesz uniknąć konsekwencji tego
faktu stwierdzając, że jedynie tak
powiedziałeś.
W czym tkwi problem epistemologiczny uzasadniający konieczność argumentowania? W intencji i emocjach podmiotów
poznania? W ich ograniczonej możliwości
percepcji? A może w obiektywnych ograniczeniach procesu poznania, niedostateczności świadectw? Doświadczenie wskazuje,
że źródła błędów, jakie popełniamy w procesie percepcji i transmisji informacji między uczestnikami dyskursu społecznego,
tkwią zarówno w subiektywnych, mentalnych czynnikach interferencji poznawczej, jak i obiektywnych deficytach wiedzy
i braku jej wiarygodnych świadectw. Generalnie to, czy, kiedy i w jaki sposób winniśmy podjąć trud argumentacyjny – zależy
w znacznej mierze także od audytorium,
do którego kierujemy nasze twierdzenia
i przekonania. Im bardziej nasze twierdzenia kłócą się z jego dotychczasowym
doświadczeniem i wiedzą dotyczącą przedstawianych i ocenianych faktów i rzeczy,
tym bardziej rośnie potrzeba zadania fundamentalnych pytań: skąd to wiesz? Jakie
źródła wiedzy determinują to, o czym nam
mówisz? Podaj zatem argumenty traktowane tutaj jako dowód prawdy, słuszności,
sprawiedliwości, estetycznego piękna itd.
Ta sama konieczność wiąże się z sytuacją, gdy nasi interlokutorzy mają przeciwstawne do naszych interesy, starają się
bowiem w takich przypadkach podważyć
nasze argumenty, żądając dowodów na ich
poparcie oraz podejmując próby podważe-

nia ich wiarygodności. Jurgen Habermas
podkreśla socjologiczny aspekt argumentacji stwierdzając, że uczestnicy dysputy
dążą do porozumienia epistemicznego, do
zgody, akceptacji, uzgodnienia stanowisk
na podstawie faktów i wspólnie wyznawanych wartości. Dopóki takiego konsensu
brakuje, konieczność argumentacji jest jak
najbardziej oczywista, chyba że zostały już
wyczerpane wszystkie etapy procedowania
albo potencjał dowodowy.
W dyskursach formalnych konieczność
argumentowania wbudowana jest w logikę
systemu normatywnego określającego standardy retorycznych zachowań uczestników
danego sporu; zależy to od konkretnych
imperatywów prawnych. Podstawowym
wszakże nakazem procesowym w kontradyktoryjnym dyskursie sądowym jest obowiązek udowodnienia twierdzeń, z których
strony wywodzą określone skutki prawne.
Sympozja naukowe, retoryka i dialektyka
sporów politycznych także mają sformalizowaną strukturę, choć w mniejszym stopniu niż to ma miejsce w sporach prawnych.
Kluczem do zrozumienia racjonalności podejmowanych wysiłków argumentacyjnych
jest dobrze znana zasada rzymska: audiatur
et altera pars (tj. wysłuchaj wszystkich stron
konfliktu retorycznego, zagwarantuj podmiotową równość każdemu dyskursowi).
Prawo do argumentacji jest przywilejem,
ale i w pewnych sytuacjach nakazem, którego naruszenie powoduje określone sankcje – w postaci przegrania sporu, oddalenia
roszczenia itd.
W codziennej komunikacji winniśmy
być zawsze przygotowani do tego, ze osoba nas słuchająca i starająca się zrozumieć
powie: sprawdzam! Zada pytanie: skąd
wiesz, że twoje twierdzenie jest prawdziwe? Z jakich źródeł czerpiesz przekonanie
o prawdziwości tego, co mówisz? Mówiąc
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do rzeczy, przekazując informacje o czymś
lub o kimś, implicite mamy roszczenie ważnościowe, które adresujemy do słuchaczy
– by ci uwierzyli nam, że mówimy prawdę.
Wyjątkiem jest sytuacja dyskursu mniej poważnego – żartobliwego czy frywolnego.
Mówić jednak a świadczyć prawdę to
dwa różne akty komunikacji społecznej.
W pierwszym wypadku słuchacze dają
mówcy prima facie kredyt zaufania co do
wiarygodności jego twierdzeń czy formułowanych sądów, w drugim natomiast autor
wypowiedzi lub informacji winien zaświadczyć o jej prawdziwości, podając stosowne
świadectwa (argumenty). Ta druga formuła
będzie stosowana wszędzie tam, gdzie pojawia się niepewność epistemiczna, dysonans
poznawczy, emocjonalny lub najzwyklejszy
konflikt interesów między uczestnikami
danej rozmowy czy też dyskursu. Argumentacja należy do teorii poznania i jest
konieczna wszędzie tam, gdzie istnieje
choćby cień wątpliwości co do prawdziwości naszych przekonań.
Argumentowanie ma nadać pieczęć wiarygodności naszym twierdzeniom, zniwelować całkowicie
lub w znacznym stopniu różnego
rodzaju poziomy ryzyka powstania
błędu poznawczego
Winniśmy mieć świadomość, że obszarowi niepewności epistemicznej,
który stanowi podstawowy impuls
do poszukiwania właściwych argumentów poznawczych, towarzyszy
sześć rodzajów ryzyka, które mogą
spowodować błąd w formułowaniu
przekonań, tj. ryzyko:
1) że wśród nabywanych retrospektywnie przekonań znajduje
się zbyt wiele fałszów;
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2) że wśród przekonań, których
spodziewamy się nabrać w dłuższym okresie, znajdzie się zbyt
wiele fałszów;
3) związane ze zbyt dużą liczbą
przekonań fałszywych;
4) związane z niedostateczną liczbą przekonań prawdziwych;
5) związane ze zbyt dużą liczbą
przekonań irracjonalnych i bezużytecznych;
6) związane z niedostateczną
liczbą przekonań racjonalnych
i użytecznych.
Tam, gdzie takie postacie ryzyka
w procesie formułowania naszych
przekonań występują, powstaje
sytuacja wymagająca argumentacji, czyli wykazania obiektywnego
dowodu prawdy lub subiektywnego świadectwa oczywistości lub
prawdy.
Natura życia w globalnym świecie nawet
zwiększa jeszcze rzeczone niebezpieczeństwa zagrażające niewadliwości (słuszności, trafności) naszych aktów poznawczych.
Współczesna natura komunikacji jest zbyt
mało refleksyjna, a przez to w niedostatecznym stopniu argumentacyjna.
Dynamika dnia codziennego coraz bardziej złożone relacje, jakie tworzymy z innymi osobami nie sprzyjają spokojnemu
dyskursowi opartemu na logiczno-racjonalnej argumentacji. Pośpiech, niecierpliwość,
neurozy naszych czasów to przeszkody
w dowodzeniu racji i dotarciu do prawdy.
Żyjemy i myślimy schematycznie, racząc
siebie i innych surogatem złożonym z utartych prawd, zadowalając się paliatywem
rzetelnej argumentacji. Nawyk działania
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i myślenia w sposób dla nas najkorzystniejszy nie zawsze respektuje optymalną
metodę dowodzenia prawdy i podążania za
faktami. Konsekwencją tego zjawiska jest
malejący krytycyzm co do utartych i zasymilowanych już paradygmatów wiedzy,
narzucanych ex cathedra przez możnych
tego świata.
Do tych symptomów możemy dodać
jeszcze brak zainteresowania pogłębianiem wiedzy, rozszerzaniem horyzontów
naukowych. W konsekwencji rodzi to frustrację niepewności, paraliżującą nasze decyzje i działania. Stereotypizacja myślenia
coraz częściej powoduje dyskomfort związany z zarzutami nieścisłości logicznych,
sprzeczności i niekompetencji. Treść wykształcenia ulega procesom erozji i rozcieńczania.
Żyjemy w epoce, gdy ogromna ilość
wiadomości przypadająca na jednostkę łączy się ze wzrastającą płytkością tych wiadomości; za tym idą marne w swej jakości
argumenty. Z drugiej strony nie możemy
obejść się bez autorytetów, cudzej wiedzy.
Ryzyko globalne – obiektywne – dodatkowo wzmacniane jest ryzykiem wewnętrznym, wynikającym z ułomności
natury poznawczej człowieka.
Identyfikujemy i analizujemy zjawiska
złożone z faktów – zarówno te, które już
zaistniały i pokryły się mgłą przeszłości, jak
i te, które objawiają się w teraźniejszości lub
ujawnią w przyszłości.
Eksplorujemy zatem funkcje czasu
przeszłego, teraźniejszego i przyszłego
– nakładając na te sekwencje nasze przekonania co do istnienia lub możliwości zaistnienia określonych okoliczności.
Ryzyko rośnie w miarę upływu czasu od
zaistniałego zdarzenia, a także wtedy, gdy
projektujemy nasze plany i decyzje w coraz odleglejszą przyszłość. Owo ryzyko jest

znaczne, gdy brakuje nam wiarygodnych
i obiektywnych świadectw na zaistnienie
w teraźniejszości lub nieodległej przyszłości faktów. Gdy taka sytuacja występuje,
należy zawiesić sądy konkluzywne lub –
np. w świecie jurysdykcji – uznać (stosując
choćby zasadę domniemania niewinności),
że oskarżony jest niewinny. W procesach
cywilnych należy przyjąć na zasadzie domniemań faktycznych hipotezę najbardziej
prawdopodobną, niesfalsyfikowaną równie
silnym dowodem przeciwnym.
Ogólnie biorąc, należy sobie
uświadomić, że operujemy w naszych sądach prawdopodobieństwem (uprawdopodobnieniem),
a nie pewnością czy oczywistością. Rozumieją to prawnicy, którzy
posługują się zdywersyfikowaną
koncepcją typów prawdy, dzieląc
ją na prawdę formalną oraz materialną. Rzutując nasze przekonania w kontekst retrospektywny
czy projektując fakty, jakie mają
zaistnieć w przyszłości, musimy
mieć świadomość, że im więcej
czasu upłynęło od analizowanego
zdarzenia albo im bardziej sięgamy projektami w przyszłość, tym
większe ryzyko braku dokładności
i podobieństwa do prawdy. Ma to
z jednej strony związek z ułomnością pamięci ludzkiej, z drugiej zaś
z atrofią śladów, dowodów, znamion określonego (analizowanego
retrospektywnie) zjawiska.

Odnośnie do projektowania i antycypowania zdarzeń w przyszłości – jest jeszcze
trudniej je przewidzieć z dużą dokładnością,
bowiem kontekst okoliczności, jakie mogą
być nie do ustalenia, a także możliwe przeszkody mogą spowodować fiasko koncep-
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cji projektowania rzeczywistości i naszych
w nim działań. Jednakowoż należy przed
podejmowaniem decyzji na przyszłość dokładnie wydobyć te argumenty, które będą
świadczyły o racjonalności naszych planów i decyzji wykonawczych w warunkach
określonego ryzyka i niepewności.
Niepewność naszych sądów to podstawowa przesłanka stosowania argumentacji.
Ryzyko błędu poznawczego wiąże się
z niedoskonałością zarówno subiektywną,
jak i obiektywną procesu poznania, interferencji w zakresie kodowania, przetwarzania
i oceniania informacji dostarczanych nam
przez dane zmysłowe oraz rozumowe. To
stwarza ryzyko posiadania zbyt wielu przekonań fałszywych lub deficytu przekonań
prawdziwych.
Po czym możemy poznać istnienie takiego ryzyka w jednym i drugim wypadku?
Najbardziej symptomatycznym znamieniem przekonania fałszywego (błędnego) jest sprzeczność wewnętrzna lub
zewnętrzna (brak spójności). Jeżeli świadek lub oskarżony składający wyjaśnienia
plącze się w swych wypowiedziach, popada
w sprzeczności, wówczas te wypowiedzi
mają małą dozę wiarygodności, gdyż dana
osoba albo nie wie, albo nie chce mówić
prawdy.
Z drugim przypadkiem – istnienia ryzyka deficytu przekonań prawdziwych – z reguły mamy do czynienia wtedy, gdy brakuje
nam konkluzywnych, a zatem oczywistych
i pewnych świadectw na istnienie określonych faktów. Wówczas należy podać
takie argumenty, które w sposób pośredni,
za pomocą tzw. domniemań faktycznych,
uzasadnią zaistnienie lub niezaistnienie
analizowanego zjawiska ontologicznego
czy aksjologicznego.
Nierzadko też jakość dyskusji czy wzajemnej narracji zakłóca zalew mało uży-
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tecznych słów, pojęć i argumentów. Mijamy
się wtedy z istotą zagadnienia, które chcemy zrozumieć, lub problemu, który chcemy rozwiązać. Aby wykluczyć lub znacznie
ograniczyć ryzyko tego rodzaju jakościowej
inflacji, należy przed rozpoczęciem dyskursu (rozmowy, procesu sądowego, wdania
się w spór) zdefiniować jądro problemu,
swoiste centrum grawitacji, wokół którego
dyskusja i argumenty powinny się rozwijać
albo na którym skupiać.
Gdy napotykamy nieracjonalny opór
ze strony naszego interlokutora, jego zamknięcie na rozsądne argumenty, nie należy podejmować za wszelką cenę trudu
przekonywania – szkoda naszego wysiłku
i emocjonalnego zaangażowania.
A zatem: nie drapmy się w miejscu, które nie swędzi, nie mnóżmy bytów ponad konieczność,
nie twórzmy argumentów ponad
potrzebę. Imperatywy te odzwierciedlają w analogiczny sposób refleksję mówiącą, że nie wszystko, co
oznajmiamy i twierdzimy o faktach
i ich znaczeniach, wymaga uzasadniania. Są w naszych codziennych
werbalnych potyczkach tzw. prawdy utarte (toposy) oraz ugruntowane doświadczeniem i racjonalnym
rozumowaniem topiki – zasady,
które przyjmujemy jako zdania bazowe i wykorzystujemy w sposób
naturalny i oczywisty, przyjmując
z góry założenie, że interlokutor
akceptuje je tak samo jak my.

Jak słusznie zauważa Arystoteles, często charakter mówcy, dotychczasowa jego
reputacja decyduje o tym, czy słuchacz
zrazu akceptuje to, co twierdzi autor danej wypowiedzi. Sytuacja staje się jednak
problematyczna (albo – jak by to ujął Ary-
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stoteles – dialektyczna), gdy pewne fakty
przedstawiane w określonym kontekście
sytuacyjnym prowadzonego dyskursu narracyjnego są przyjmowane z niewiarą lub
sceptycyzmem albo są jawnie kwestionowane. Pojawia się wówczas kwestia podania
racji prawdziwościowych, które uwiarygodniają twierdzenia o istnieniu określonych
faktów.
Ogólnie jednak w większości naszych
codziennych narracji stosujemy zasadę domniemania dobrej wiary co do wartości
przekazywanych nam przez innych informacji.
William James słusznie zauważa, ze
prawd nie musimy i nie możemy nieustannie sprawdzać, zupełnie tak samo jak
człowiek bogaty nie musi bez przerwy obracać pieniędzmi, a siłacz –stale dźwigać
ciężarów. Mimo to uważamy prawdy za
weryfikowalne na tej tylko zasadzie, ze są
podobne do idei, które rzeczywiście zostały już zweryfikowane. Tak samo nikt nie
musi wykonywać całej roboty weryfikacyjnej sam. Zdaniem Jamesa ów szczęśliwy
fakt, ze wszystkie rzeczy istnieją rodzajami,
a nie pojedynczo, skutkuje tym, że to, co
sprawdza się dobrze w doświadczeniu jednego człowieka, będzie się na ogół sprawdzało w doświadczeniu drugiego. Prawda
zatem żyje w istocie przeważnie na kredyt
w pewnym systemie kredytowym. Nasze
myśli i przekonania są w obiegu dopóty,
dopóki nic lub nikt ich nie zakwestionuje
– podobnie jak banknoty są w obiegu dopóty, dopóki nikt nie odmówi ich przyjęcia.
Lecz wszystko to, co ukierunkowane jest
na dokonywanie twarzą w twarz, powoduje
konieczność weryfikacji bezpośredniej, bez
której cała ta fabrykacja prawdy bankrutuje
niczym system finansowy pozbawiony jakiegokolwiek zabezpieczenia w gotówce.
Ty przyjmujesz moją weryfikację w jed-

nej sprawie, ja twoją w innej. Tyle że owa
gotówka, dzięki której możliwa jest cała
reszta, to przekonania przez kogoś konkretnie zweryfikowane. A zatem – musimy być wypłacalni prawdziwością naszych
twierdzeń.
Argumentacja nabiera imperatywnego znaczenia (staje się konieczna) właśnie dlatego, że nasze
poznanie narażone jest na interferencje zarówno wewnętrzne umysłu
człowieka, jak i zewnętrzne – związane z ulotnością, rapsodycznością
pojawiających się zjawisk w naszej
rzeczywistości, atrofią fizyczną lub
mentalną wszelkich dowodów.

W obszarze komunikacji społecznej
argumentacja nabiera raison d’etre w obszarach spornego dialogu; innymi słowy,
dyskursu prowadzonego według określonych reguł przez ich uczestników. Ale
argumenty pojawiają się lub powinny się
pojawiać także w innych przestrzeniach
komunikacji społecznej, tj. polityce, nauce,
rozmowach o sztuce itd. Stephen Toulmin tak tę rzecz ujmuje: osoba, która coś
stwierdza, wysuwa roszczenie, aby audytorium uznało je za prawdziwe – w przeciwieństwie do człowieka, który stwierdza
coś frywolnie, dowcipkuje czy też wyraża
jedynie przypuszczenie lub hipotezę albo
czyni to jedynie dla efektu. Ktoś, kto formułuje określoną konstatację odnośnie do
faktów, wartości, istniejących norm, implicite zakłada – a zarazem ma roszczenie
(claim) – aby jego wypowiedź była nie tylko
zrozumiała, ale i akceptowalna, co zresztą
zależy od wielu czynników; takich np. jak
jego dotychczasowa reputacja, ostrożność
w ferowaniu sądów, znaczenie tego, co
twierdzi mówca, dla interesów życiowych
słuchacza, wiarygodność (prawdomów-
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ność). Co jednak nie oznacza, że jego roszczenie do naszego uznania tego, co mówi
za prawdziwe, nie może przy danej sposobności wzbudzić w danym audytorium wątpliwości bądź sprzeciwu, który implikować
będzie potrzebę przedstawienia dowodów
w formie odpowiednich argumentów. Bez
nich nasze zaufanie wynikające z dobrej
dotychczasowej reputacji będzie ustępować
na rzecz żądania uzasadnienia wspierającego (za pośrednictwem merytorycznych
racji) jego konstatacje.
Arystoteles uważa, że środki przekonywania uzyskane za pośrednictwem mowy
dzielą się na trzy rodzaje. Jedne z nich
(jak już wspomniałem) zależą od charakteru mówcy, inne od nastawienia, w jakie
wprawia się słuchacza, jeszcze inne –od samej mowy, ze względu na rzeczywiste lub
pozorne dowodzenie. Przekonanie dzięki
charakterowi już posiadanej reputacji mówcy rodzi się także ad hoc, gdy mowa wypowiadana jest w sposób, który czyni mówcę
wiarygodnym.
Jesteśmy bowiem na ogół skłonni szybciej uwierzyć ludziom
uczciwym, zwłaszcza w sprawach
niejasnych i spornych. Przekonanie to winno jednak wyrastać nie
z posiadanej uprzednio opinii na
temat mówcy, lecz z treści i formy
jego mowy. Reputacja mówcy jako
tego, który z reguły mówi prawdę,
daje kredyt zaufania już na samym wstępie, co pozwala w wielu
przypadkach bez żądania dalszej
argumentacji przyjąć za wiarygodne to, co ten człowiek twierdzi.
Jednak gdy podawane informacje mają duże znaczenie dla słuchacza, a prawda przedstawiana
przez mówcę nie odpowiada inte-
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resom życiowym tego pierwszego,
wówczas z reguły słuchacz żąda
przedstawienia racji uzasadniających twierdzenia mówcy. Wówczas
reputacja ma charakter wtórny,
a przekonanie przez samą mowę
w tej logice sytuacyjnej osiągniemy wówczas, kiedy udowodnimy
prawdę na podstawie wiarygodnych dla każdego przesłanek –
i argumentów ich wiarygodność
uzasadniających.
W wymiarze relatywnym, a zarazem
ultymatywnym wartość stwierdzeń zależy
od wartości (wiarygodności) racji-argumentów, które zostały zaprezentowane dla
ich poparcia niezależnie od natury prezentowanych wniosków –czy np. będą one dotyczyły przewidywania pogody na jutro lub
najbliższe dni, czy uznania kogoś za winnego zabójstwa, opisu charakteru cesarza
Tyberiusza, diagnozy choroby postawionej
przez lekarza, biznesmena kwestionującego
uczciwość klienta, krytycznych uwag o malarstwie Piera della Francesca – w każdym
z tych przypadków, w których kwestionujemy owe stwierdzenia czy oceny, pojawia się
potrzeba skierowania uwagi na fundamenty, tj. dostępne informacje, fakty, dowody,
źródła, dyskusje, cechy znamienne tworzące symptomy danego zjawiska. Słuszność
twierdzeń i wniosków zależy od przyjętych
w danym audytorium standardów (sensus
communis), od tego, jakiego rodzaju faktów
poszukujemy lub jakie rekonstruujemy; to,
jaki rodzaj argumentów produkujemy na
poparcie naszych konstatacji, zależy od natury badanej sprawy czy problemu (np. od
dowodów przedstawianych przed sądem,
od zasad procesowych, od tego, czy badamy
przeszłość, teraźniejszość czy fakty mające
zaistnieć w przyszłości, od reguł rządzących
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daną nauką, nurtem estetycznym, naszą
wrażliwością itd.
Rekapitulując: źródła błędu epistemicznego wynikają najczęściej
z deficytu świadectw empirycznych
i racjonalistycznych, z mentalnych
interferencji czyhających w wewnętrznej strukturze zdolności poznawczych człowieka. Są to błędy
nieintencjonalne, choć czasami
wynikające z niedbalstwa, a może
i lekkomyślności w zakresie pozyskiwania i klasyfikacji wiadomości.
Ale są też błędy intencjonalne,
świadome w swej motywacyjnej
i wolicjonalnej płaszczyźnie. Te są
najbardziej niebezpieczne, gdyż
nierzadko towarzyszy temu fabrykowanie świadectw empirycznych
oraz naukowych po to tylko, by
w majestacie prawa formalnego
zniszczyć jakiś obiecujący projekt lub przeciwnika politycznego,
ewentualnie człowieka faktycznie
niewinnego, jeśli chce się go fałszywie oskarżyć i skazać.

Unikaj fałszywego świadectwa
Jak dowcipnie zauważył Willard Quine, przekazujemy innym ludziom nie tylko choroby, ale również idee (informacje).
Różna jest ich wartość. Możemy zatem
przekazywać także chore, tj. nieprawdziwe informacje. Kiedy staramy się zgłębić
mroki umysłu drugiego człowieka, jak to
ujmuje George Santayana, nie zawsze możemy stwierdzić, jak wierna jest ta kopia.
Możemy rzucić pewne światło na naturę
i granice komunikacji, gdy zajmiemy się
bezpośrednio dotykalną, widzialną i słyszalną rzeczywistością. Proste pytania oraz
proste odpowiedzi na takie konkretne tema-

ty są skutecznym narzędziem komunikacji,
zwłaszcza wtedy gdy zarówno my, jak i nasi
rozmówcy od czasu do czasu stykamy się
z przedmiotami, o których mowa. Wszyscy
nauczyliśmy się tego rodzaju słów i zwrotów w obecności przedmiotów, do których
się odnoszą albo w obecności rzeczy, które
są do nich podobne. Znaczenie nadawane
przez nas tym słowom i zwrotom jest wciąż
uaktualniane i sprawdzane w procesie komunikacji Te różnorodne sposoby poznania znaczenia danego terminu, jego sposobu
używania, logiki zdań – tworzą w skali społecznej wspólną sieć zrozumienia. Ta spójność ma właściwości samonaprawcze. Kiedy
komunikacja się nie udaje ze względu na to,
że ktoś w niewłaściwy sposób posługuje się
jakimś terminem, przywołuje się go do porządku i ustawia się z powrotem w szeregu.
Ale nie zawsze tak się dzieje. Najgroźniejszym przejawem niemoralności ludzi
jest dawanie fałszywego świadectwa niszczącego czyjeś życie.
Klasycznym przykładem tego rodzaju
fałszywej argumentacji była sprawa kapitana Dreyfusa.
Kapitan artylerii Alfred Dreyfus został
w 1894 r. oskarżony o dostarczenie agentowi
obcego wywiadu francuskich dokumentów
wojskowych. Kierownik Biura Informacji
przy sztabie generalnym, płk Hubert-Joseph Henry oświadczył, że otrzymał od
podwładnych list znaleziony wśród papierów wyrzuconych przez agenta poselstwa
niemieckiego, płk. Maximiliana von Schwartzkoppena. W liście tym (bez daty i podpisu)
proponuje się pułkownikowi niemieckiemu
pięć ciekawych dokumentów wojskowych.
Pułkownik francuskiego sztabu generalnego
Fabre oznajmił, że poznaje pismo Dreyfusa, ekspert ministerstwa spraw wojskowych,
Alphonse Bertillon potwierdził to oświadczenie, a szef sztabu generalnego generał
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Boisdeffre wyraził przekonanie, że Dreyfus
jest winny; pułkownik Henry złożył na tę
okoliczność nawet przysięgę. Sąd wojskowy na podstawie niezbitych dowodów, popartych autorytetem głównodowodzących,
uznał Dreyfusa za winnego zdrady głównej
i skazał go na degradację oraz deportację na
Diabelską Wyspę w Ameryce Południowej,
skąd nikt już nie wracał.
Znaleźli się jednak ludzie o szlachetnym
charakterze i krytycznym umyśle; im właśnie wiele się nie podobało w uzasadnieniu
owej hipotezy sądowej, której bezwzględną prawdziwość przypieczętowali przysięgą
oficerowie sztabu generalnego. Nowy kierownik Biura Informacji Wojskowej, płk
Picquart, opierając się na tajnym wywiadzie, powziął podejrzenie, że list imputowany Dreyfusowi, który nie przyznawał się
do zarzucanego mu czynu, napisany został
przez majora Ferdinanda Walsina Esterhazyego, byłego oficera sztabu generalnego,
znanego z bardzo złej reputacji. Ale ledwie
wyjawił swe podejrzenie, został przeniesiony do Tunisu.
Ale było już za późno, by powstrzymać obiekcje co do rzetelności procesu
Dreyfusa. Z wnioskiem o rewizję wystąpił
wiceprezydent senatu Auguste Scheurer-Kestner. Sąd musiał rozpatrzyć sprawę
Esterhazyego – i w wyniku pobieżnego
dochodzenia uniewinnił go.
Wtedy na arenę wystąpił słynny pisarz,
nieprzejednany demokrata Emile Zola.
W gazecie ,,Aurore” opublikował swe
słynne J’accuse! zwrócone przeciwko zakłamaniu wyższych sfer wojskowych i dyplomatycznych. Za obrazę sądu wojennego
Zola został skazany na rok więzienia i 3000
franków grzywny.
Przed sądem przysięgłych, który wydawał wyrok na znanego pisarza, stanął znany
nam już pułkownik Henry z podrobionym
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listem mającym świadczyć o zdradzie
Dreyfusa, jakoby przejętym z korespondencji między Schwartzkoppenem a włoskim agentem Panizzardim. Gdy Picquart
oświadczył w izbie poselskiej, że dokument
przedstawiony przez Henry’ego jest fałszywy, został z miejsca aresztowany. Pod presją
medialnego nacisku i wyrzutów sumienia
Henry przyznał się jednak do fałszerstwa
i w więzieniu odebrał sobie życie.
Sprawy potoczyły się lawinowo, kiedy
zaczęto odkrywać kolejne fałszerstwa dokumentów w sprawie Dreyfusa. Schwartzkoppen dal słowo honoru, że tajne dokumenty
otrzymywał od Esterhazego, a nie Dreyfusa, wreszcie sam Esterhazy przyznał, że
list przypisywany Dreyfusowi napisał on.
Wreszcie – to chyba szczyt demaskatorskiej
uprzejmości – rząd niemiecki oświadczył,
że Dreyfus nigdy nie utrzymywał z nim
żadnych stosunków ani bezpośrednich, ani
pośrednich.
Nie tak łatwo było obalić pierwotną
hipotezę i wyciągnąć z tego ułaskawiające
wnioski.
Emocje, obrona własnego honoru i stanowisk opóźniała proces rehabilitacji Dreyfusa.
Nienawiść, obłuda i egoizm determinowały przez lata triumf fałszu nad prawdą.
Po pierwszej rewizji procesu Dreyfusowi
złagodzono tylko karę do 10 lat. Prezydent
Emile Loubet ułaskawił go wprawdzie,
lecz honorów mu nie przywrócił. Dopiero w roku 1906 – po upływie dwunastu lat
od początku afery – sąd kasacyjny uznał,
że w poprzednich instancjach popełniono wielki błąd jurydyczny. Dreyfusowi
przywrócono wszystkie honory i mianowano dowódcą szwadronu. A pułkownik
Picquart, który zdemaskował Esterhazyego, za co w swoim czasie był więziony, został mianowany generałem brygady.
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Przykład ten jest wymowny dla
twierdzenia logicznego, że nawet
bardzo liczne fakty sprawdzające
hipotezę nie mogą uczynić z niej
prawdy niewątpliwej w umysłach
i subiektywnych przekonaniach
osób żywiących negatywne atrybucje. W teorii poznania ta prawidłowość znajduje odzwierciedlenie
w stwierdzeniu, że niektóre przekonania ukryte w tle naszej świadomości niweczą siłę racjonalnych
świadectw (A. Morton, Przewodnik
po teorii poznania).
Z dzisiejszej perspektywy naszej wiedzy
można stwierdzić, że błędność tych sądów
obejmowała zarówno obszar faktów, jak
i oceny aksjologiczno-normatywnej, będącej prostą konsekwencją błędnych przesłanek empirycznych, przyjętych a priori.
Zadziałało tutaj potoczne przekonanie:
jeżeli moja hipoteza jest sprzeczna z faktami, tym gorzej dla faktów. Warto też przytoczyć wypowiedź Jana Lechonia, który
powiedział kiedyś o swym koledze po fachu Brunonie Jasieńskim, że jest grafomanem. – Dowody? Zapytano go. – Dowody?
Zdziwił się Lechoń. – A słowo honoru nie
wystarczy?
W sprawie Dreyfusa widać wystarczyło.
Sprawa ta nie jest bynajmniej anachroniczna we współczesnym dyskursie prawniczym; dalej bowiem zdarzają się omyłki
sądowe, w szczególności oparte na fałszerstwach i pomówieniach.
Czy można tego uniknąć? Jak wykryć
zmowę fałszerzy prawdy? Czy argumentacja jest remedium na intencjonalny lub
nieświadomy błąd poznawczy? Jestem
sceptyczny w tym względzie. Jednak stwarzając gwarancje proceduralne, systemowe
i postępując roztropnie w decyzjach dnia

codziennego, uświadamiając sobie, że nasza prywatność staje się mitem, że zawsze
znajdzie się ktoś, kto przestraszony prewencyjno-wydobywczym aresztowaniem,
haniebnie, fałszywie zadenuncjuje choćby
i najbliższego przyjaciela, że polskie sądy
(tym bardziej prokuratorzy) działają zbyt
formalistycznie, bez wgłębiania się w zniuansowaną istotę danego problemu. Mimo
to tym bardziej należy podjąć trud logiczno-funkcjonalnej argumentacji, opartej nie
tylko na świadectwach empirycznych, ale
i odpowiednim logicznym wnioskowaniu,
szczególnie tam, gdzie nie mamy do dyspozycji w koniecznych przypadkach dowodów bezpośrednich.
Jak już wcześniej wspomniano (zob.
EPPiSM nr 4/13) w różnych epokach historycznych można dostrzec spektakularne
pomyłki sądu – od Sokratesa, Giordana
Bruna, Galileusza czy Dreyfusa, a w polskiej perspektywie sprawa Grzegorza Przemyka.
Fundamentalnym kryterium falsyfikacji twierdzeń o rzeczywistości jest zasada
sprzeczności, braku, spójności, nieadekwatności.
Np. ktoś jest niewinnie oskarżony o zabójstwo przyjaciela. Znajdują się fałszywi
świadkowie, którzy zeznają pod przysięgą,
że w dniu zabójstwa widzieli oskarżonego w domu jego ofiary, że śledzili z daleka
cały przebieg kłótni, a wreszcie musieli patrzeć na smutną scenę końcową, nie mogąc przebyć z pomocą na czas. Oskarżony
zapewnia o swej niewinności, powołuje się
na swe nieposzlakowane życie, spokojny
i zgodliwy charakter, długoletnią przyjaźń
z denatem; wreszcie przedstawia szereg
wiarygodnych (jego zdaniem) świadków,
którzy zgodnie wykazują jego alibi. Ale na
co się to wszystko oskarżonemu przyda? –
pyta Jan Łukasiewicz. Uzasadnić on może
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co najwyżej zdanie, że nie zabił przyjaciela. Prawdziwość tego sądu nie wyklucza
atoli prawdziwości sądu sprzecznego, że
zabił przyjaciela. Jeżeli nie istniałaby zasada sprzeczności, w takiej sytuacji fałszywe
świadectwo niegodziwych ludzi nie dałoby
się w żaden sposób odeprzeć –sędzia musiałby przyjąć, że oskarżony wprawdzie nie
zabił, ale i zabił przyjaciela – i wtedy zapadłby wyrok skazujący. Łukasiewicz pisze,
że zasada sprzeczności sformułowana przez
Arystotelesa jest jedyną bronią przeciw
błędom i kłamstwu. Gdyby sądy sprzeczne
nie znosiły się nawzajem, lecz jeden mógł
istnieć spójnie obok drugiego, to nie mielibyśmy żadnego środka, aby napiętnować
fałsz lub zdemaskować kłamstwo. Toteż
w każdym rozumowaniu, w którym posługujemy się tą zasadą, np. w dowodach apagogicznych, chodzi zawsze o wykazanie
fałszywości jakiegoś sądu. Stąd też zarzut,
że ktoś wikła się w sprzecznościach – czy
to w rozprawie naukowej, czy w zeznaniach
przed sądem – jest tak bardzo dotkliwy;
bezlitośnie bowiem wytyka błąd lub kłamstwo. Tak więc zasada sprzeczności i tylko
ona umożliwia zwycięską walkę z wszelkiego rodzaju nieprawdami i na tym polega jej
znaczenie – dodajmy relatywne, gdyż nie
zawsze znajdziemy dowody na nasze alibi.
Jeżeli jednak uzasadnimy prawdziwość argumentu istnienia sprzeczności, falsyfikacja
czyjegoś zarzutu staje się dokonana. Paradoksalnie bowiem łatwiej wykazać fałsz,
niż udowodnić prawdę. Jak zauważa Stefan Łubieński, gdy hipoteza się sprawdza,
choćby wielokrotnie, nie staje się przez to
jeszcze prawdą niewątpliwą. Ale gdy doświadczenie zadaje kłam choćby jednej
konsekwencji hipotezy, musimy uznać ją za
błędną. W ten sposób ujawnia się ciekawa
analogia z życiem codziennym: łatwiej na
ogół zniszczyć jakąś rzecz, niż ją zbudować;

18

tak samo łatwiej z reguły obalić jakąś hipotezę, niż wykazać jej prawdziwość.
Wiedza o tym doskonale adwokaci, którzy szykując się do obrony klienta, szukają
argumentów falsyfikacyjnych, mogących
podważyć przesłanki aktu oskarżenia.
Najbardziej cynicznym wyrazem
relatywnej postawy wobec prawdy
i słuszności, a zatem sprawiedliwości jest powiedzenie bolszewickiego
prokuratora Andrieja Wyszyńskiego: „Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. Relatywizm
głęboko sięga w strukturę ontyczną naszych władz poznawczych,
ale także ocen aksjologicznych
i prawnych. Nie miejmy złudzeń –
nigdy nie osiągniemy ideału prawdziwości wszystkich naszych sądów
i twierdzeń. Przeszkodą są nasze
złudzenia, złe intencje i atrybucje, relatywność wiedzy naukowej,
opartej na empirii i prawdach apriorycznych, wreszcie brak dowodów
(świadectw) lub ich fabrykowanie. Aneksja Krymu przez Rosję
w 2014 r. i działania ją poprzedzające były wyrazem triumfu obłudnej
propagandy, której istotę stanowiły
argumenty wyssane z palca.

Jak słusznie zauważył Norbert Wiener, mimo coraz bardziej efektywnych rezultatów mechanizmy porozumiewania się
jak zawsze wystawione są na przemożną
tendencję wzrastania entropii, zanikania
informacji w procesie jej zapamiętywania
i przekazywania – o ile nie wprowadza się
z zewnątrz czynników, które mogłyby to
zjawisko opanować. Dyskurs typu prawniczego, jaki spotykamy w sądach, w ciałach
ustawodawczych napotyka na znacznie
groźniejszego oponenta, którego świado-
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mym celem jest osłabianie, a nawet wypaczanie sensu wypowiedzi. Dlatego też tak
ważną rolę przywiązuje się do dokumentów
jako formy i sposobu materializowania i zabezpieczania ważnych informacji. Najbardziej reprezentatywnym tego przykładem
jest pełen frazesów dyskurs polityczny.
W nim również razi nas psychologiczne dążenie do amplifikacji własnej wewnętrznej
prawdy i deprecjacji prawdy prezentowanej
przez innych. Widzimy tu symetryczną zależność pomiędzy amplifikowaniem ocen
jednego polityka, który bez uzasadnionej
podstawy faktologicznej dowartościowuje
w ten sposób siebie, a deprecjonowaniem
przezeń przeciwników politycznych. Dlatego też adekwatna teoria argumentacji,
jako gry honorującej określone racjonalne
reguły metodologiczne, powinna odróżniać
obie owej teorii odmiany, z których jedna
zmierza przede wszystkim do przekazania
sensownej informacji, druga zaś –głównie do narzucenia swego punktu widzenia
wbrew świadomej opozycji.
Z powyższych refleksji możemy
wysnuć następujący wniosek. Nasze twierdzenia o istnieniu lub
znaczeniu faktów, mimo że na
pierwszy rzut oka niosą w sobie
domniemanie prawdziwości, są
jedynie hipotezami, które mogą
być przyjęte przez audytorium
bez sprawdzania lub z koniecznością podania właściwych argumentów walidacyjnych. Każda
hipoteza w sensie wiarygodności
epistemicznej jest funkcją dwóch
elementów, pozostających względem siebie w określonym stosunku
prawdopodobieństwa i niepewności: gdy prawdopodobieństwo
rośnie, niepewność maleje – i od-

wrotnie. Każde prawdopodobieństwo rośnie miarą pojawiania się
wiarygodnych i konkluzywnych
świadectw prezentowanych przez
autorytatywne podmiotowe źródła informacji i dowody z dokumentów. Niepewność zaś kiełkuje,
gdy mamy do dyspozycji jedynie
dowody pośrednie, świadectwa
fragmentaryczne, przekonania
mało reprezentatywne dla danego
problemu dialektycznego.
Relatywność procesów poznania
jako obiektywny warunek konieczności argumentacji. Problem dialektyczny
Dotychczas stwierdziliśmy, że konieczność podania racji, tj. podjęcia wysiłku
argumentacji, pojawia się wszędzie tam,
gdzie deficyty epistemiczne (w subiektywnym i obiektywnym sensie) ujawniają
się w umysłach, świadomości uczestników
procesu komunikacji. Jest to materialna
przesłanka warunkująca konieczność argumentacji.
Jej formalnym wyrazem są określone
procedury zakodowane w normach regulujących dyskurs prawny czy też naukowy, narzucające obowiązek podania racji,
świadectw, dowodów uwiarygodniających
twierdzenia pojawiające się w rzeczonych
typach dyskursu formalnego.
W tym kontekście możemy powiedzieć,
że w sensie materialnym (ontologicznym)
niepewność tak obiektywna, jak i subiektywna stanowi raison d’etre wszczęcia
procesu argumentacji; natomiast w sensie
formalnym każdorazowo winniśmy podać
rację naszych twierdzeń, niezależnie od
tego, czy owa niepewność ontologiczna istnieje. W aspekcie materialnym konieczność
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argumentowania ma znaczenie relatywne
zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo; w sensie formalnym natomiast ma
charakter obiektywnie imperatywny. Każdy uczestnik wymiany informacji implicite
w swych twierdzeniach ma roszczenie, by
jego interlokutor uznał, że mówi prawdę.
Gdy słuchacz zakwestionuje to roszczenie
co do wiarygodności twierdzeń jego autora,
ten winien podać racje, argumenty dowodzące, że roszczenie prawdziwościowe jest
zasadne.
Kolejnym warunkiem podjęcia wysiłku
argumentacyjnego (tym razem mającego
charakter obiektywny) jest deficyt wiedzy
co do określonego stanu rzeczy, brak zobiektywizowanych dowodów na istnienie
faktów albo ich ontologicznego lub normatywnego znaczenia, a także sytuacja, gdy
dwie przeciwstawne hipotezy mają równe
prawdopodobieństwo wiarygodności.
Podstawowym problemem, dla którego
rozwiązania argumentacja nabiera funkcjonalnego sensu, jest relatywność naszego
przekonania o istnieniu faktów, zdarzeń
i ich znaczenia ontologicznego, etycznego,
prawnego itd. Problemem jest dysonans
pomiędzy pewnością a jej brakiem w tym
epistemicznym zakresie.
Niepewność obiektywna z reguły wiąże
się z relatywnością naszej wiedzy o świecie.
Willigis Jäger tak ujmuje proces pojmowania świata i jego pełną relatywność:
Dzisiaj wiemy, że nie przyjmujemy
w siebie świata w sposób neutralny,
lecz kreujemy go odpowiednio do
poznawczych możliwości naszego
mózgu. To nasz mózg konstruuje
z barw, dźwięków, drgań określony
świat. Nie ma w rzeczywistości archimedesowego punktu, z którego
można obserwować świat takim,
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jaki jest rzeczywiście. Obserwator
jest zawsze współuczestnikiem.
A skoro tak, to musimy pytać, jak wyglądają nasze możliwości poznawcze, czy są
wiarygodne i na jakiej podstawie. Jeśli postawimy takie pytanie, stwierdzimy, że nasze
ratio zostało skonstruowane dualistycznie.
Poznajemy rozróżniając, wyznaczając granice, definiując. Według Arystotelesa wtedy
mamy wiedzę o jakimś przedmiocie, kiedy
potrafimy podać, czym się różni od innego
przedmiotu, ale także, jakie ma cechy tożsamościowe. Wierzymy, że rzeczywistość
również jest zorganizowana dualistycznie,
ponieważ nasze ratio nie zna innego do niej
dostępu. Fizycy XX wieku udowodnili, że
rzeczywistość nie jest obiektywna, lecz stanowi produkt naszego rozumu. To, co nazywamy wszechświatem, kreujemy sami. Mozg
i postrzeganie za jego pomocą świata zostały zaprogramowane tylko na ograniczone
quantum rzeczywistości, małą jego część.
Porządkujemy ją i strukturyzujemy według miary naszego rozumu. Immanuel
Kant pokazał to na przykładzie kategorii
czasu i przestrzeni. Czas i przestrzeń nie
są obiektywnymi rzeczywistościami, lecz
narzędziami naszego rozumienia świata.
W prawdziwej rzeczywistości nie występują. Fizyka potwierdza względność czasu i przestrzeni, podobnie odnosi się do
zjawisk przyczynowo-skutkowych. David
Hume mówi jedynie o następstwie faktów.
Ale nie możemy tego porzucić ot tak sobie;
nasze konstatacje i argumenty wikłają się
w świecie pojęć, które zbliżają się lub nie
do tego, co rozumiemy przez (może nie
tyle obiektywne, ile intersubiektywne) fakty tworzące wspólne uniwersum społecznie
akceptowanej wiedzy.
Mając powyższe refleksje na uwadze, należy zadać fundamentalne pytanie
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o pewność wiedzy ludzkiej, na podstawie
której podejmujemy decyzje dotyczące losów naszych i innych ludzi.
Jak słusznie zauważa Moritz Schlick,
począwszy od Kartezjusza, a nawet (choć
w mniejszym stopniu) od starożytności
zrozumienie, że ostatecznie nasze wypowiedzi odnośnie do faktów, wartości,
preferencji moralnych czy estetycznych
mogą być co najwyżej prawdopodobne –
i że nawet najogólniejsze, potwierdzane
przez wszystkie doświadczenia rezultaty
badawcze, rekonstrukcje faktów mają jedynie charakter hipotez, co wciąż pobudza
naukowców, filozofów, prawników do poszukiwania niezachwianej podstawy, która
byłaby wolna od jakichkolwiek wątpliwości,
stanowiąc trwałe podłoże nie nazbyt stabilnego gmachu naszej wiedzy. Niestabilność
ową sprowadzano przeważnie do faktu, że
myśl, zdolności percepcyjne i konceptualne człowieka nie są w stanie – być może
– na trwałe wznieść solidnego gmachu
pewnego i oczywistego przekonania. Nie
przeszkadzało to jednak w poszukiwaniu
naturalnej, trwałej podstawy kształtującej
pewność naszej wiedzy o świecie i ludzkich
zachowaniach.
Wszelkie uogólnienia są operacjami równie konwencjonalnymi
– powiada Édouard Le Roy – jak
gra w szachy. Co więcej; nie tylko
prawa, lecz również fakty naukowe
oraz te, które mają charakter empiryczny, są konwencjami. Tylko fakty
bezpośrednio zaobserwowane takiego charakteru nie mają. Zachodzi bowiem istotna różnica między
faktami bezpośrednio ustalonymi
a naukowymi. Te ostatnie nie są
obserwowane bezpośrednio, lecz
– na zasadzie indukcji lub deduk-

cji – uczony formułuje określone
prawa; mamy zatem do czynienia
z przejściem od faktów bezpośrednich do naukowych
Sędzia starający się wyjaśnić sprawę wymagająca opinii naukowej dysponuje zastanymi prawami, które są formułowane przez
biegłego. Jego argumenty są na pierwszy
rzut oka prawdziwe i nie sposób z nimi polemizować, kwestionując ich merytoryczną
wartość. Można jedynie ocenić ich logikę
wewnętrzną, a zatem brak sprzeczności,
kompleksowość oraz dobór przesłanek,
które powinny być adekwatne do hipotez
faktologicznych, opisujących wariantowo
dane zjawisko.
W podobnym duchu wypowiada się Sąd
Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1990 r.
(I PR 148/90, OSP 1991, nr 11, poz. 300),
stwierdzając:
Opinia biegłego podlega ocenie według
zasad logiki, doświadczenia życiowego i zasad powszechnej wiedzy, a także podstaw
teoretycznych opinii, sposobu motywowania
oraz stopnia stanowczości wyrażonych w niej
sądów, niemniej sędzia nawet posiadający
wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie
nie może zastąpić biegłego, tj. odrzucić z tego
względu opinii. Stanowisko to jest utrwalone,
nie tylko na gruncie postępowania cywilnego, ale także w postępowaniu karnym, gdzie
np. wyrażono pogląd, że ustawa daje sądowi
orzekającemu prawo do oceny biegłych w zakresie wiadomości specjalnych na równi z innymi dowodami, niemniej jednak z oceny tej
należy się “wyliczyć” [tj. wytłumaczyć, D.C.]
przez wskazanie, dlaczego sąd nie dał wiary
okolicznościom zawartym w ekspertyzie; bez
uzyskania innej, przeciwnej opinii, która mogła pozwolić na przyjęcie innych końcowych
wniosków niż zawartych w opinii poddanej
ocenie, sąd nie może jej odrzucić i przyjąć
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w danej sprawie własnego odmiennego stanowiska (por. wyrok SN z 5 lutego 1969 r.,
IV k.r. 218/68, OSPiKA 1970, nr 4, poz. 73
i wyrok SN z 13 października 1987 r., II
URN 228/87 PiZS 1988 nr 7, s. 62).
W świetle powyższych uwag podkreślić
należy, że sąd ma obowiązek dopuszczenia dowodu z dalszych biegłych lub opinii instytutu, gdy zachodzi taka potrzeba,
a więc wtedy gdy przedstawiona już opinia zawiera istotne luki, jest niekompletna, bo nie odpowiada na postawione tezy
dowodowe, niejasna, czyli nienależycie
uzasadniona lub nieweryfikowalna, tj. gdy
przedstawiona ekspertyza nie pozwala organowi orzekającemu zweryfikować zawartego w niej rozumowania co do trafności
wniosków końcowych. Przede wszystkim
trzeba podnieść, że to do biegłych właściwych specjalności należy zbadanie genezy
chorób badanej osoby oraz wpływu konkretnego urazu, na powstanie choroby bądź
jej rozwój (por. np. wyrok SN z 9 listopada,
1972 r., II CR 470/72, LEX 7180), a nawet
skarżąca nie podnosiła, jakoby nie były to
osoby o właściwych specjalizacjach.
Innymi słowy, prawdy mający status naukowy lub wynikający z doświadczenia nie
tylko wymagają argumentów materialnych
odnoszących się do wiarygodności treści
tych praw, ale wymagają też argumentów
uzasadniających ich adekwatność, doniosłość, odpowiedniość względem przyjętych
hipotez, odzwierciedlających zakładany
stan rzeczy i wykluczających sprzeczność
między przyjętymi przesłankami (np. opinii biegłego) a formułowanymi wnioskami.
Nasze przekonania zasadzają się na
ustalonej a priori i przyswojonej przez
nas a posteriori tradycji naukowej, a także osobistego i społecznego doświadczenia
ujętego werbalnie w określone prawidła
działania natury i człowieka.
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I jeszcze jedno spostrzeżenie: fakt jest
czymś, co ma określony początek i koniec,
podczas gdy w przyrodzie przyczyny i skutki każdego zdarzenia ciągną się w nieskończoność. Fakt jest czymś określonym,
identycznym z innymi faktami tego samego
rodzaju – tymczasem w naturze nic nie jest
identyczne i stabilne. Jeśli widzimy w niej
identyczność (tożsamość) czy podobieństwo, dzieje się tak tylko dlatego, że pomijamy to, co dzieli zjawiska jedne od drugich.
Doświadczenie ukazuje nam rzeczywistość jako bezkształtną masę
i dopiero w tej bezkształtnej masie
umysł wyrąbuje ten czy inny fakt,
który w tym znaczeniu nie należy
do rzeczywistości, lecz jest jedynie
jej symbolem. Oznacza ją w naszych umysłach, ale jej nie odtwarza. Relatywizm ocen dotyczy tym
bardziej świata wartości. W życiu
każdego człowieka, a także w szerszej perspektywie historycznej,
dostrzegamy przesuwanie się horyzontu aksjologicznego. Zjawisko
to polega na tym, że indywidualne (lub oparte na zasadzie sensus
communis) odczuwanie wartości
wędruje po polu aksjologicznym,
otwierając się na nowe, a ślepnąc
na stare. Nadto należy pamiętać, że
uznanie każdej pojedynczej wartości wykazuje tendencje monopolistyczne, tzn. dąży do tego, by
owa wartość, która nami zawładnęła, urzeczywistniła się w sposób
absolutny. Tyranizuje ona naszą
świadomość i wolę, sprzyjając powstawaniu fanatycznych stanów
intencjonalnych. Brakuje wtedy
umiaru w zachowaniu trzeźwego
stosunku do rzeczywistej szkody,

Epistemiczny rodowód argumentacji. Przesłanki uzasadniające konieczność argumentacji...

jaka powstaje w wyniku naruszenia
przez kogoś zasady odzwierciedlającej daną wartość.
Relatywizacja pojmowania wartości
wiąże się z absolutyzującą mocą każdego
aksjologicznego dobra, szczególnie gdy
ma to służyć naszym interesom kosztem
innych, deficytem środków urzeczywistnienia danej wartości, antynomiczną strukturą pewnych wartości, które ze swej istoty
wydają się wzajemnie sprzeczne. Argumentacja aksjologiczna winna uzasadniać
przekonanie, że umiar, proporcjonalność
w dążeniu do urzeczywistnienia każdej
wartości jest wartością samą w sobie; że
często można skonfliktowane dobra pogodzić na zasadzie coexistentia oppositorum.
Umiar w naszych sądach aksjologicznych postuluje Roman Ingarden, pisząc, że
rozstrzygnięcia praktyczne podejmowane
codziennie w naszym życiu są i powinny
być dostosowywane do sytuacji, w której się
znajdujemy, zewnętrznie bardziej lub mniej
zdeterminowanej. Tak w naszym działaniu,
jak i ocenie innych musimy się liczyć z tym,
w jakim miejscu świata jesteśmy, bo nasze
zachowanie ma być rozsądną reakcją na to,
co jest. W naszym chceniu, decyzjach nie
chodzi przecież o to tylko, co jest, ale też
o to, co będzie, jakie możliwości wyznacza
dana sytuacja z wszystkimi swymi szansami
i ograniczeniami (obiektywnymi albo subiektywnymi). Musimy zdawać sobie sprawę, jakie fakty zastajemy i które z nich są
zmienialne, wziąwszy pod uwagę sytuację
zdeterminowaną kauzalnie. Kierunek naszego chcenia musi być zatem dostosowany
do możliwości, jakie się zarysowują, o ile ma
to być chcenie rozsądne. Błędem ontologicznym (ale i aksjologiczno-normatywnym)
jest postulować decyzje naszej woli, a także
akty sądzenia oparte na absolutystycznych

podstawach, niezależnie od sytuacji, w jakiej
znajdował się osadzany podmiot.
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że w dyskursie
dnia codziennego, a w szczególności w profesjonalnym jego wymiarze obiektywna niepewność co do
prawdziwości naszego lub cudzego
przekonania wiąże się z brakiem
pewnych – tj. oczywistych – świadectw związanych z prawidłami nauki czy (tym bardziej) sztuki. Trzeba
wówczas zaprezentować taką argumentację na poparcie naszego
stanowiska, która w sposób najbardziej prawdopodobny odwoła się
do funkcjonujących w danym miejscu i czasie paradygmatów wiedzy
w jej rozgałęzionym firmamencie.
Musimy przeto odwołać się do wiedzy eksperckiej, wszakże nie bezkrytycznie.

Nie możemy a priori przyjmować wniosków, jakie z reguły w krótkich, schematycznych i nadmiernie syntetycznych opiniach
prezentują nam biegli – autorytety w danej
dziedzinie wiedzy. Należy każdorazowo
spytać:
1. o podstawowe przesłanki, z jakich owe
wnioski wynikły;

2. na jakich źródłach biegli opierają swe
końcowe przekonania,
3. jaką wybrali metodę naukowej weryfikacji,

4. czy zastosowane reguły wiedzy są adekwatne, tj. dostosowane do rozpatrywanego indywidualnego przypadku,

5. czy nie zachodzi w owym rozumowaniu
jakakolwiek sprzeczność logiczna lub
niezgodność empiryczna.
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Adwokaci lub radcowie prawni winni
zastosować w tych przypadkach metodę
testu falsyfikacyjnego, prezentując argumenty, które będą próbą podważenia przesłanek, na których fundamencie zasadza się
końcowy wniosek.
Należy zatem pamiętać, że zgodnie
z tym, co twierdził Karl Popper – z punktu widzenia wiedzy obiektywnej wszystkie nasze teorie są hipotetyczne. Z punktu
widzenia praktycznego można i należy je
omawiać, krytykować i sprawdzać ich adekwatność w analizowanych konkretnych
przypadkach jednostkowych, nie ograniczając są do ślepego przyjmowania ich
wiarygodności. Teorie są instrumentami
służącymi prawdzie. Służą celom praktycznym i nauce stosowanej oraz nam wszystkim, gdy za pomocą argumentacji chcemy
wyrobić sobie zdanie na temat jakiegoś
faktu jednostkowego, oparłszy się na zastosowanym teoretycznym kluczu, świadczącym o wiarygodności naszego poznania.
Posługujemy się teoriami po sprawdzeniu
ich adekwatności, aby wyrobić sobie własne, subiektywne przekonania i określić
stopień pewności, jaki nadajemy naszym
sądom, Aby zatem wykluczyć zarzut irracjonalności naszych subiektywnych sądów,
opartych na emocjonalno-intencjonalnym
kryterium ocennym (kwantytatywnym),
należy w procesie argumentacji zakorzenić
ich treść w podstawach, jakie daje wiedza
obiektywna – co prawda hipotetyczna, ale
najbardziej prawdopodobna.
Czym zatem jest wiedza obiektywna,
z której źródeł czerpie racjonalna argumentacja uzasadniająca prawdziwość naszych
twierdzeń? Jak możemy przygotować się do
właściwego, wiernego odczytywania i uzasadniania księgi przyrody, natury, człowieka?
Wiedza obiektywna, zdaniem K. Poppera, mimo że ma rodowód w subiektywnych
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przekonaniach określonych autorytetów –
podmiotów poznających, nabiera takiego
charakteru dzięki zakorzenieniu jej w procedurach falsyfikacyjno-weryfikacyjnych
wykorzystujących wszelkie świadectwa,
dowody, metodologię analityczno-badawczą, będącą formą poddania hipotezy surowym testom epistemicznym. Prawnik,
naukowiec, polityk, a zatem podmioty
uczestniczące w określonym dyskursie –
odpowiednio, prawnym, naukowym i politycznym – w swej argumentacji muszą
odwołać się zarówno do źródeł obiektywnych, jak i subiektywnych swej wiedzy. Istnieje bowiem zawsze wiele źródeł wiedzy,
żadna wszakże wiedza nie jest do końca
autorytatywna z uwagi na hipotetyczny jej
charakter. Kumulując jednak wiele źródeł
poznawczych i łącząc wyniki czerpanej
z nich wiedzy –staramy się zsynchronizować wyniki w układzie horyzontalnym
i wertykalnym, uzyskując wynik końcowy
najbardziej (naszym zdaniem) prawdopodobny, tj. zbliżony do prawdy.
Synchronizacja wertykalna to
dowodzenie prawdziwości, słuszności naszych twierdzeń odnośnie
do określonych faktów czy zjawisk,
konfrontowanie tych twierdzeń
z obiektywnymi, zakodowanymi
w tradycji i rezerwuarze myśli naukowej prawami, zasadami czy poglądami.

Synchronizacja horyzontalna
zaś to łączenie tych samych wyników poznawczych pochodzących
z różnych źródeł epistemicznych,
które mają charakter empiryczny,
oparty na postrzeganiu poprzez
obserwację.
Karl Popper dobrze rozumiał konieczność kompleksowego zastosowania
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argumentacji czerpiącej swą żywotność
i funkcjonalność z wielu zróżnicowanych
źródeł wiedzy, a zarazem potrzebę zakończenia w porę argumentowania, by nie doprowadzić do sytuacji regressus ad infinitum.
Tak tę rzecz ujmuje: po pierwsze, większość
naszych konstatacji nie opiera się tylko na
obserwacjach, lecz na rozmaitych innych
źródłach. Szczególnie jest to ważne w procesie sądowym, w którym postępowanie
dowodowe korzysta nie tylko ze źródeł
osobowych, np. zeznań świadków, ale i dokumentów, opinii biegłych, eksperymentu
procesowego, nagrań audiowizualnych, fotografii itd. Odpowiedzią na pytanie: a skąd
to wiesz? – będzie nie tylko: widziałem, słyszałem, ale i: czytałem w Encyklopedii zdrowia, Wikipedii, Financial Times itd. Gdy
zwolennik czystego empiryzmu odpowie:
a jak sądzisz, skąd Encyklopedia zdrowia
zaczerpnęła te informacje? – dalsza odpowiedź będzie sprawiała trudność. Powód,
dla którego ta mało zajmująca sekwencja
pytań nigdy nie doprowadzi do zadawalającego wniosku – i trzeba w pewnym momencie zaufać jakiemuś autorytetowi – jest
dość prosty: możemy popaść w regressus ad
infinitum. Oczywiście, że naoczni świadkowie są ważni w sądzie, gdzie można ich
poddać dokładnemu przesłuchaniu Większość z nas wie, że mogą się oni mylić,
nawet nieintencjonalnie. Nawet świadkowie pragnący rzetelnie opisać zdarzenie,
narażeni są na popełnienie wielu błędów,
a jeśli zdarzenie narzuca jakąś nęcącą interpretację, to zazwyczaj zniekształca ona
sprawozdanie z tego, co faktycznie zaszło.
Każdy świadek w takowym sprawozdaniu
musi korzystać ze swej wiedzy o osobach,
miejscach, okolicznościach, zwyczajach językowych, konwencjach społecznych itd.
Nie może polegać jedynie na własnych
oczach i uszach, zwłaszcza gdy sprawoz-

danie ma być użyteczne do uzasadnienia
jakiegoś twierdzenia doniosłego prawnie.
To zaś musi z kolei pociągać dalsze pytania
o źródła tych elementów wiedzy, które nie
mają bezpośredniego charakteru. Należy
pamiętać, jak słusznie zauważa K. Popper,
że wszelki wynik obserwacji jest rezultatem
jej interpretacji w kategoriach posiadanej
wiedzy teoretycznej i doświadczenia, czyli
że wiedza czysto obserwacyjna, niepoparta
prze teorię, gdyby nawet w ogóle była możliwa, byłaby raczej jałowa.
W konsekwencji należy podkreślić, że
nie tylko źródła wiedzy prezentowanej za
pośrednictwem argumentacji, ale i może
przede wszystkim jej ważność oparta na
adekwacji z zasadami doświadczenia i regułami paradygmatów nauki, logiki, wpływa na decyzję o tym, czy uznamy określone
twierdzenia za wiarygodne. Aby uniknąć
w procesie argumentacji popadnięcia we
wspomniany regressus ad infinitum, w błędy
dogmatyzmu czy też psychologizmu – warto zastosować kryterium Friesa–Poppera,
oparte na umownym przyjęciu tzw. zdań
bazowych, z których wywodzimy dalsze
konsekwencje empiryczne lub racjonalistyczne. Zdania bazowe muszą spełniać
wymóg materialny, tzn. zachodzące zdarzenie musi być zdarzeniem obserwowalnym
(element empiryczny), bądź też być mocnym zdaniem racjonalnym, którego treść
odzwierciedla przyjęte przez daną społeczność zasady wiedzy i doświadczenia.
Dużą zaletą koncepcji zdań bazowych jest
to, że pozwala ona rozwiązać tzw. trylemat
Friesa. Trylemat ten powstaje przy próbie
odpowiedzi na pytanie o zasadę przyjmowania zadań bazowych. Możemy –jak
zauważa Artur Koterski – przyjąć te zdania na mocy postanowienia. Droga ta ma
jednak jego zdaniem poważną wadę, nigdy
bowiem nie znajdziemy podstaw, by odwo-
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łać raz przyjęte zdania – zatem jej wybór
będzie oznaczał zgodę na pewnego rodzaju
dogmatyzm, którego w procesie argumentacji pragniemy uniknąć. Przyjęcie zdań
wymaga więc jakiegoś uzasadnienia. Tu
w grę wchodzą dwie pozostałe możliwości.
Można uzasadnić je, odwołując się do danych zmysłowej percepcji poznania: przyjmuję zdanie jako prawdziwe, ten człowiek
zabił drugiego człowieka, gdyż widziałem,
jak uderzył go kamieniem w głowę, Ale
i ta droga narażona jest na interferencje.
Uzasadnienie zdań przez wrażenia (poznanie zmysłami) to zdaniem Friesa tyle,
co walenie pięścią w stół. Żadne doznanie
nie może w pełny, autorytatywny sposób
uzasadnić uznania jakiegokolwiek zdania
za wiarygodnego samo w sobie – zdania
można uzasadnić jedynie poprzez inne zdania. Opisaną wyżej procedurę określa się
mianem psychologizmu.
Pozostaje zatem trzecia droga, kompromisowa, wolna od psychologizmu i dogmatyzmu; uzasadniać zdania można wyłącznie
za pomocą innych zdań, które nawiązują
nie tylko do wrażeń zmysłowego poznania rzeczywistości, ale i do ugruntowanej
w tradycji wiedzy i doświadczenia zborowego. Jednak i tu kryje się pułapka, czy też
ryzyko, relatywizmu i argumentacyjnego
regresu ad infinitum. Skąd wiesz, że to, co
mówisz (i jesteś o tym przekonany), jest
prawdziwe? Wiem, bo widziałem i słyszałem. A skąd wiesz, że to, co widziałeś
i słyszałeś, nie było twoim złudzeniem lub
imaginacją? Jestem przekonany o prawdziwości swoich twierdzeń, bowiem mój
aparat percepcyjny jest zdrowy, nie jestem
ślepy ani głuchy, zewnętrzna perspektywa
poznawcza (tj. kąt i modelowość poznawcza oraz naświetlenie) była dogodna.
Ale przecież to był już późny wieczór,
a ty – jak twierdzisz – stałeś w odległości
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około 30 metrów od tego tragicznego zdarzenia; skąd zatem pewność, że oskarżony
to zrobił? Jestem tym przekonany – konkluduje świadek. Jak widać wszystko można
podważać, ciągnąc w nieskończoność tego
rodzaju wywód i dyskurs.
Dlatego też Karl Popper proponuje przyjęcie złotego środka.

Polega on na częściowym wykorzystaniu każdej z tych możliwości.
Popper uznał więc, że zdania bazowe przyjmuje się jako konwencje
mające wiarygodność prima facie.
Ale nie grozi tu dogmatyzm, bowiem zdania bazowe przyjmuje się
tymczasowo; oznacza to, że w razie
potrzeby każde takie zdanie należy sprawdzać i korygować za pośrednictwem procesu argumentacji.
Przyjęcie zdań bazowych opiera się
na naszym doświadczeniu lub wiedzy, ale mają one na wstępie jedynie
hipotetyczny charakter. Zdania takie
należy uzasadnić przez inne zdania-twierdzenia, ale przed regressus ad infinitum chroni instytucja
chwilowego przyjęcia konwencji,
domniemania prawdziwości danego twierdzenia, co przekształca się
w stały wybór już po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.
Na ten ważny aspekt procesu argumentacyjnego, który musi mieć swój początek
oparty na konwencjonalnie przyjętych
zdaniach o aksjomatycznym znaczeniu lub
jednostkowych zdaniach bazowych, zwraca uwagę także Hilary Putnam pisząc, że
zdaniami bazowymi (analitycznymi) nazywamy zdania, które wszyscy akceptujemy
i których już nie uzasadniamy. To właśnie
mamy na myśli mówiąc, że są one prawdziwe na mocy milczącej umowy.
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Każdy sędzia uświadamia sobie,
że w trakcie złożonego procesu,
trwającego wiele miesięcy, przychodzi taki intuicyjny moment, tzw.
punkt przełamania wątpliwości,
gdy w wyniku jakiegoś zdania, jakie
wypowiada świadek lub dokumentu następuje przyjęcie lub utrwalenie przekonania o wiarygodności
określonej hipotezy. Mimo że nie
wszystkie wątpliwości zostały całkowicie rozwiane, należy skończyć
proces argumentacji – przyjmując za bazowe (autorytatywne) te
twierdzenia, które zdaniem sądu
zostały najbardziej uprawdopodobnione.
Nie wszystkie zdania mają swoje
świadectwo prawdziwości, a mimo
to możemy uznać je za wiarygodne
z uwagi na ich oczywistość przyjętą
w danej społeczności.
Konieczność wszczęcia procesu argumentacji związana jest –jak już wielokrotnie
podkreślano – z dysonansem poznawczym,
swoistego rodzaju niepewnością co do
prawdziwości prezentowanych twierdzeń.
Istotne też, kiedy należy skończyć argumentację.
Mimo że ta ostatnia winna się zasadzać
na obiektywnych probierzach rzeczywistości, to w istocie subiektywizm naszych
poglądów, sądów i emocji decyduje często
o powodzeniu lub porażce naszego wysiłku
argumentacyjnego.
Wiedza, z której źródeł czerpie swoją
żywotność wszelka argumentacja, jest pewnym rodzajem przekonania (mniemania),
jest szczególnym subiektywnym stanem
myśli.
Aby ten rodzaj przekonania czy stan
umysłu mógł uchodzić za coś więcej niż

zwykłe przekonanie, by można mówić, że
jest fragmentem wiarygodnej wiedzy – wymaga się, aby właściciel tego przekonania
podał dostateczne racje za tym, że dany
fragment wiedzy o faktach jest prawdziwy z pewnością lub ze znacznym stopniem
prawdopodobieństwa.
Autorytet zmysłów i autorytet intelektu,
kreujący subiektywny obraz rzeczywistości,
tworzy tzw. wewnętrzną prawdę podmiotu poznającego, jego wiedzę o naturze rzeczywistości.
W procesie argumentacji owa prawda wewnętrzna podmiotu uczestniczącego
w określonej dyskusji winna uzyskać status
prawomocności, rękojmię wiarygodności
intersubiektywnej. Potrzeba argumentacji
wiąże się, powtórzmy, z dość znacznym ryzykiem wystąpienia interferencji nie tylko
obiektywnych, ale przede wszystkim subiektywnych, związanych z ułomną naturą ludzkiego aparatu percepcyjno-intelektualnego.
Formułujemy nasze przekonania
opierając się na zmysłach i intelekcie. Każde źródło poznawcze ma
swoje mocne i słabe strony, uzależnione od dyspozycji psychofizycznych tudzież intelektualnych
podmiotu poznającego. Francis
Bacon oraz Kartezjusz ustanowili
nowe autorytety: właściwą każdemu zdolność obserwacji lub rozumowania. Uczyniwszy to, przecięli
jakby człowieka na dwoje: część
wyższą, odznaczającą się autorytetem ze względu na dostęp do
prawdy – baconowskie obserwacje i kartezjański intelekt – oraz
część niższą. To ta ostatnia konstytuuje zwykłą jaźń drzemiącego w nas starego Adama. Jeśli
bowiem prawda jest obiektywna,
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oczywista, to zawsze tylko my sami
jesteśmy odpowiedzialni za błąd
poznawczy. To nas należy winić za
żywione błędne przeświadczenia,
niedbalstwo. To w nas samych tkwi
źródło niewiedzy. Ponieważ wiadomo, że w naszej wędrówce po
świecie faktów, zdarzeń, idei i wartości nierzadko błądzimy, z samego tego immanentnego aktu rodzi
się konieczność podania stosownych argumentów uzasadniających
prawdziwość naszych twierdzeń,
podania źródeł naszej wiedzy
i przekonań. Innymi słowy: jeśli coś
twierdzimy, musimy to umieć
uzasadnić. Znaczy to, że musimy
umieć na następujące pytania:
 skąd

wiesz?

 jakie

są źródła twego twierdze-

nia?

 na

jakich obserwacjach, wiedzy konceptualnej opierasz swe
przekonania?

David Hume tak rzecz ujmuje: jeśli zapytam, dlaczego uważasz jakiś fakt, o którym opowiadasz, za prawdziwy – musisz
podać mi jakąś rację; będzie nią jakiś inny
fakt pozostający z tamtym w związku.
Ponieważ jednak nie możesz tym sposobem iść in infinitum, musisz ostatecznie
skończyć na fakcie-argumencie wziętym
z pamięci lub spostrzeżenia albo musisz
przyznać, że twemu argumentowi brak
wiarygodnej podstawy. Nasze wypowiedzi
to rodzaje sądów o ontologiczno-empirycznym lub normatywnym charakterze. Każdy
sąd twierdzący lub przeczący winien w razie wątpliwości co do jego trafności znaleźć
swoją rację w innym sądzie, będącym rękojmią prawdziwości tego pierwszego.
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W grze komunikacyjnej wartość prezentowanych przez nas informacji w pewnym
momencie także podlega etapowi sprawdzania, tj. sekwencji, kiedy zaczyna się weryfikacja lub falsyfikacja naszych wypowiedzi,
kiedy musimy podać taki argument, który
przekona sędziego. I musimy być na to przygotowani. Język opisowy zmienić się musi
w rodzaj języka argumentacyjnego, którego
sensem jest zadośćuczynienie roszczeniu
ważnościowemu, jakie implicite tkwi w każdym wypowiadanym zdaniu. Jeśli zatem
rzeczywiście coś o czymś mówimy, to nie
sądźmy, że możemy uniknąć konsekwencji
tego faktu stwierdzając, że tylko tak mówiliśmy. Odpowiedzialność za słowo wiąże się
z posiadaniem kluczowego argumentu uzasadniającego prawdziwość (sens) danej wypowiedzi, przy czym sens wypowiedzi tkwi
w obiektywnym (intersubiektywnym) świadectwie. Potrzeba podania racji argumentu
prawdziwościowego istnieje wszędzie tam,
gdzie pojawia się dysonans poznawczy będący relacją niezgodności między podmiotem projektującym i artykułującym swój
obraz rzeczywistości a audytorium, które
ma wątpliwość lub poczucie niepewności
co do wiarygodności wypowiedzi.
Innymi słowy moment sprawdzenia
wiarygodności naszych sądów, twierdzeń,
werbalizowanych i komunikowanych na
zewnątrz przekonań – występuje wtedy gdy
audytorium będące adresatem naszych refleksji zażąda podania racji, zapyta: skąd to
wiesz, jakie są źródła twej wiedzy i dlaczego
uważasz, że jest ona wiarygodna mocą swojej adekwatności?
Wątpliwość i niepewność to dwa mentalne stany, intelektualne dyspozycje implikujące konieczność podania stosownych
konkluzywnych argumentów.
Wątpliwość rodzi się w punkcie załamania między treścią naszego i cudzego
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doświadczenia czy przekonania. Niepewność wiąże się z brakiem dostatecznych
świadectw warunkujących wiarygodność
twierdzeń.
Ktoś twierdzi, że widział nas wczoraj
spacerujących po Krakowskim Przedmieściu z psem rasy labrador. W naszym przekonaniu wczoraj siedzieliśmy cały dzień
w domu, a poza tym nie posiadamy psa tej
rasy. Nasza ocena jest w tym względzie jednoznaczna. Mylisz się uległeś złudzeniu:
nie spacerowałem, bowiem poprzedniego
dnia cały czas byłem w domu. Argumentem podstawowym, konkluzywnym na to,
że mam rację, jest moja matka, która może
to potwierdzić. Na tym nasz dyskurs powinien się skończyć. Wątpliwość zostaje
wyeliminowana.
Niepewność natomiast powstaje wówczas, gdy brakuje nam bezpośrednich świadectw dla uwiarygodnienia formułowanych
konstatacji co do określonych faktów empirycznych lub prawd apriorycznych (albo
i jednego, i drugiego). Przypuszczamy na
przykład, że ktoś z pracowników wynosi cenne informacje do konkurencji. Nie
mamy jednak w tej mierze żadnej pewności,
poszukujemy zatem argumentów dowodzących, że któryś z pracowników narusza
zasady lojalności. Wynajmujemy detektywa szukającego świadectw empirycznych,
które będą treścią formułowanych później
argumentów, uzasadniających rozwiązanie
stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Niepewność naszych sądów ujawnia się w sytuacji, gdy dla audytorium oceniającego jesteśmy
niewiarygodni z racji pewnych
dyskwalifikujących właściwości ferowanych sądów, tj. kierowania się
emocjami albo braku racjonalnego

uzasadnienia racji. Mówi się wtedy
o skrajnym subiektywizmie poglądów czy odczuć – często wiąże się
to zresztą z naturą psychiczną aktów poznania, opartej na intencjonalności naszych sądów i twierdzeń.
Owa intencjonalność sądów bierze się
z przedstawień, w których biorą udział nasze uczucia.
Pisał o tym m.in. wybitny psychiatra
i humanista Antoni Kępiński – podkreślając, że w wymianie informacyjnej podmiotu
(żywego ustroju) z jego środowiskiem tkwi
ukryte założenie, że obraz świata tworzony
w tej wymianie informacji jest prawdziwy. Inaczej metabolizm informacyjny nie
spełniałby swej roli przygotowania owego
ustroju do wejścia na poziom metabolizmu
energetycznego i spełniania praw zachowania życia własnego i życia gatunku. Istotnym w metabolizmie informacyjnym jest
selekcja sygnałów. Tylko minimalna część
sygnałów działających na ustrój zostaje zasymilowana i tylko znikoma część struktur
czynnościowych tworzących się w ustroju
zostaje zrealizowana w formie aktywności
psychicznej. Co zostaje wchłonięte, a co
zostaje w gotowej formie wyrzucone na
zewnątrz, zależy od hierarchii wartości.
Sygnały ważniejsze mają pierwszeństwo przed mniej ważnymi;
hierarchia wartości zmienia się
wszakże pod wpływem kolorytu
uczuciowego. Wpływa to na charakter i treść metabolizmu informacyjnego. Gdy przeważają uczucia
o znaku dodatnim, wówczas metabolizm informacyjny jest bardziej
nastawiony na informacje, sygnały
o dodatnim znaku emocjonalnym,
odwrotnie natomiast bywa w uczuciach negatywnych. Gdy kogoś
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akceptujemy, staramy się widzieć
z reguły jego cechy dodatnie, gdy
jest przeciwnie – i nie akceptujemy kogoś – widzimy raczej cechy
ujemne. Pod wpływem uczucia,
emocji metabolizm informacyjny
ulega wypaczeniu, selekcja sygnałów przesuwa się w kierunku
bieguna dodatniego lub ujemnego Działa tutaj mechanizm dodatniego sprzężenia zwrotnego, tzw.
efektu halo.
Innymi słowy, nasze nastroje i uczucia
normalnie stale oscylują miedzy biegunem
dodatnim a ujemnym – tak że w sumie
oscylacje w górę i w dół się znoszą i pozostaje podstawowy poziom nastrojów, uczuć,
wedle którego modeluje się zasadniczy
schemat obrazu otaczającego świata i własnej osoby. Tylko więc proces abstrahowania, tj. obiektywizacji, może wyzwolić nas
z tych skrajnie subiektywnych mniemań,
warunkowanych atrybucją uczuć dodatnich
lub ujemnych. Struktury czynnościowe,
które tworzą się pod wpływem informacji
– zarówno teraźniejszych, jak i tych dawniej
zarejestrowanych – składają się na nasz model rzeczywistości.
Z wielu możliwych, hipotetycznych modeli zostaje wybrany ten dla nas najbardziej
prawdopodobny. Zwykle z tego procesu
wyboru nie zdajemy sobie sprawy, w większości bowiem wypadków dokonuje się on
automatycznie – i dopiero ex post dziwimy
się, dlaczego daną rzecz w ten sposób widzieliśmy, ocenialiśmy lub dlaczego właśnie
w ten sposób się zachowaliśmy. W późniejszej, już zobiektywizowanej ocenie odsłaniają się także inne modele rzeczywistości,
których uprzednio nie chcieliśmy dostrzec,
gdyż nie pozwalały na to ówcześnie odczuwane emocje. W zależność od nich sama
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rzeczywistość może przedstawiać się nam
zupełnie odmiennie.
Uwagi te i spostrzeżenia wybitnego psychiatry mają kapitalne znacznie dla procesu
argumentacji, a w szczególności jego źródeł
i przesłanek.
Po pierwsze, nasz model poznawania
rzeczywistości jest sprzężony, tzn. znaczony
przeżyciami o charakterze myślowym i nastrojowo-uczuciowym. Gdy ten drugi zaczyna dominować, wówczas nasze przekonania
stają się niebezpiecznie subiektywne.
Po drugie, nie ma czystych myśli, tak
jak nie ma czystych uczuć i nastrojów; koloryt nie może istnieć bez formy, a forma
bez kolorytu. Każda myśl przepojona jest
uczuciem i nastrojem, a każde uczucie i nastrój ma swą formę konceptualną. Obie fazy
przeplatają się ze sobą, jedna bez drugiej
istnieć nie może, ich łączność wynika z całościowego charakteru pracy układu nerwowego.
Po trzecie, nie ma rojenia, które byłoby
tylko czystym rojeniem. Każdy stworzony przez człowieka model rzeczywistości
ma jakiś cień prawdy, choćby był najmniej
prawdopodobny. Człowiek nie jest wyizolowany od otaczającej go rzeczywistości
i jego świadomość ma zawsze jej obraz
w sobie. Największa abstrakcja czy największe urojenie mogą się okazać realnością. Ale do tego potrzeba świadectw, czyli
argumentów.
Po czwarte, procesy metabolizmu informacyjnego dążą do opanowania rzeczywistości, do manipulowania nią. Poznanie
i działanie nie może bowiem obejmować
wszystkiego, lecz tylko pewne określone
wycinki rzeczywistości. Zarówno poznanie, jak i działanie zwrócone jest przede
wszystkim na zewnątrz, skoncentrowane na
okresowy obiekt, który staje się impulsem
do tworzenia obrazu modelowego danej
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rzeczywistości; granice w świecie otaczającym są znacznie wyraźniejsze niż w świecie
wewnętrznym. W tej fazie metabolizmu informacyjnego tworzy się przede wszystkim
układ czasowo-przestrzenny i porządek
przyczynowy. Poznanie i działanie wymaga
bowiem lokalizacji w przestrzeni i czasie,
a zasadnicza sekwencja: poznaję, działam
– stanowi zasadnicze ogniwo wiązań przyczynowych w świecie wewnętrznym i zewnętrznym.
Zatem chcąc zrozumieć nie tylko potrzebę, ale i charakter funkcjonalny argumentacji, należy stwierdzić, że jest ona
konieczna po to, by zobiektywizować emocjonalny charakter pierwszych hipotez za
pośrednictwem wiarygodnych (tj. zakorzenionych w wiedzy intersubiektywnej)
świadectw.
Ekonomia wysiłku argumentacyjnego
wymaga, aby przyjmować hipotezy najbardziej prawdomówne, tzn. warunkowane
godnymi przyjęcia dowodami najbardziej
dostosowanymi do danej sytuacji.
Argumentacja wiąże świat przeżyć
wewnętrznych, w którym dominuje
architektura pojęć i koncepcji rozumienia postrzeganych obiektów, ze
światem zewnętrznym, z którego
podmiot poznający czerpie obrazy
określonych sekwencji i zdarzeń.

Cechą wszystkich układów samosterujących, a więc i żywych
ustrojów jest zaprogramowanie,
czyli stałe istnienie jakiegoś celu.
Nasze władze poznawcze podporządkowują mu swoje funkcje. Bez
takiego celu ustrój nie może prawidłowo funkcjonować i przetrwać.
Pierwsza faza metabolizmu informacyjnego jest przygotowaniem
do celowego działania, zgodnego

z naszym subiektywnym interesem. Dopiero w drugiej fazie cel
zostaje określony bardziej racjonalnie, a także altruistycznie. Sama
więc pierwsza faza nie wystarcza
– i nawet w ustrojach o najbardziej
prymitywnej organizacji układu
sygnalizacyjnego i percepcyjnego
tworzą się modele rzeczywistości z określonymi celami i z określonym sposobem widzenia tejże
rzeczywistości. Również druga faza
samoistnie istnieć nie może; każda interakcja z otoczeniem musi
mieć swoje tło, koloryt emocjonalny i formę konceptualną – w proporcjach optymalnych – po to,
by odpowiednio przygotować się
do realizacji podstawowego celu
w teorii poznania, tj. kształtowania
przekonań sprawiedliwych, oraz
do celu działania opartego na racjonalnych kryteriach. Konieczność
argumentacji w subiektywnym sensie wiąże się zatem z niepewnością,
jaka powstaje wobec obawy, że nasze poznanie rzeczywistości obarczone jest błędem interferencji, tzn.
zakłóceniami wynikającymi z emocjonalno-motywacyjnego przegrzania, a także wobec wątpliwości
co do aparatu percepcyjnego, spychającego w cień intelektualne dyspozycje poznającego. Nazywamy
to kognitywną dysfunkcją jednostkowego (osobniczego) procesu
percepcji. Niepewność może także
wynikać z niewłaściwej perspektywy obserwowania zjawisk, wiążącej się z takimi kryteriami, jak zbyt
duża odległość, słabe naświetlenie, kąt obserwacji, dynamika
zdarzenia itd. W takich sytuacjach
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konieczne jest zastosowanie argumentacji, która rozwiałaby obawy
nierzetelności konkretnego stanu
rzeczy obrazowanego przez dany
podmiot poznający – poprzez odwołanie się do wiedzy obiektywnej.
Niepewność to wątpliwość co do prawdziwości, wiarygodności podążania podmiotu prezentującego za faktami, wreszcie
brak możliwości spożytkowania tej wiedzy
przez innych. Przywoływany już wcześniej
Adam Morton stwierdza, że powoduje to
konieczność zastosowania właściwej (czyli
racjonalnej) argumentacji, nadającej znak
jakości naszym wypowiedziom.
Z przytoczonymi wcześniej refleksjami Antoniego Kępińskiego korespondują
poglądy psychologa i ekonomisty, laureata Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii
w 2002 r. – Daniela Kahnemana, który
rozróżnił dwa zasadnicze systemy myślenia współczesnego człowieka w procesie
poznania i wyrażania subiektywnej prawdy
wewnętrznej.
Pierwszy model myślenia, który dominuje w codziennym życiu i komunikacji
społecznej, ma charakter aprioryczny, mocno emotywny. Myślenie to charakteryzuje
się następującymi cechami:

1. wyzwala impresje, uczucia i inklinacje,
motywowane przez osobiste potrzeby
i intencje (impulsywność);

2. operacje mają charakter automatyczny, opierają się na szybkich reakcjach,
w małym zakresie kontrolowanych
przez wolę;
3. sądy są bardziej intuicyjne;

4. kreuje ono twierdzenia spójne z najłatwiej dostępnymi w pamięci ideami
i stereotypami;

32

5. jest związane z prostymi myślami naznaczonymi iluzjami prawdy, dobrym
samopoczuciem i redukcją czujności,
wymagającej uwagi i czasu;
6. dokonuje rozróżnienia między sytuacją
nietypową a normalną;

7. skupia się na bezpośrednich, dostępnych na pierwszy rzut oka dowodach,
ignorując te z nich, które mają charakter pośredni;
8. dokonuje szybkiego osądu danego problemu, bez głębszej refleksji i weryfikacji (tzw. efekt shot gun);
9. wybiera łatwe rozwiązania, a także odpowiedzi na prostsze pytania zamiast
trudniejszych;

10. dopuszcza sądy o niskim stopniu
prawdopodobieństwa formułowanych hipotez, pod warunkiem że są
one zgodne z dwiema zasadami – najmniejszego wysiłku oraz wywoływania
możliwie najmniejszego stresu;

11. formułuje problemy fragmentarycznie,
w izolacji jeden od drugiego;
12. przywiązuje mniejszą wagę do funkcji
obliczeniowej sądów (ilość, jakość);

13. wyolbrzymia, preferuje emocjonalną zgodność, tzn. adekwatność sądu
z emocjonalnym komfortem
Drugi model myślenia jest mniej impulsywny; to źródło racjonalizacji, swoistego
refleksjonowania informacji dostarczanych
przez system, szybkiego myślenia i kojarzenia faktów. System racjonalnego myślenia
zależy od faktów, świadectw i hipotez uzyskiwanych za pośrednictwem asocjacji idei
i przekonań tkwiących w naszej pamięci;
jest to proces weryfikacyjno-falsyfikacyjny;
to obszar formułowania i mierzenia siły
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argumentów za i przeciw. Jest to model
obiektywizowania subiektywnych treści
naszych sądów powstających a priori, skażonych atrybucją pierwszych skojarzeń,
emocjonalnego nastawienia do przedmiotu sądu. Model ten odrywa nas od kotwic
wynikających z heurystyki naszych ocen.
W tym dychotomicznym rozróżnieniu
systemów myślenia Karl Popper odnalazł
podział na postawę dogmatyczną oraz krytyczną.
Postawa dogmatyczna – pisze
ten autor – każe nam trzymać się
pierwszych impresji, jest niewątpliwie świadectwem mocnych subiektywnych przekonań; natomiast
postawa krytyczna, wyrażająca
gotowość do modyfikacji utrzymywanych tez, wskazuje także na słabsze przeświadczenia; nie ignoruje
ich, lecz stara się je zweryfikować
lub sfalsyfikować. Myślenie dogmatyczne, niepohamowane dążenie
do regularności, szybkie formułowanie ocen i sądów jest zdaniem
Poppera właściwe dla osób prymitywnych i dzieci. Przyrost doświadczenia i dojrzałość sprzyjają
raczej ostrożności i postawie krytycznej, niż dogmatyzmowi. Tempo
i neurotyczność naszych czasów
sprzyja przyjmowaniu postawy dogmatycznej, opartej na wcześniej
przyjętych wzorach, które – mimo
nieprzystawalności do życia, jawiących się faktów – są wypierane bez
pozytywnej asymilacji. Każde nowe
doświadczenie interpretowane jest
wedle wcześniej przyjętych schematów myślenia; pozornie je weryfikujących, co sprzyja ich usztywnieniu.
Jest to przejaw postawy dogmatycz-

nej sui generis, która w odróżnieniu
od postawy krytycznej zamyka się
na wszelką racjonalną argumentację, zadowalając się tymi tylko
świadectwami, które potwierdzają
dotychczasowy skostniały paradygmat wiedzy i doświadczenia. Opór
wobec wymogu modyfikowania czy
zaprzestawania niektórych schematycznych interpretacji i reakcji
można tłumaczyć wygodnictwem,
lękiem, wzmożoną potrzebą pewności, bezpieczeństwa i komfortu.
W tym kontekście należy stwierdzić,
że postawa dogmatyczna jest rzecz jasna
wroga wszelkiej racjonalnej argumentacji,
zamyka ten proces, zanim ten się jeszcze
rozpoczął.
Hipotetyczność naszych aktów poznania obejmuje także najważniejsze medium,
za pośrednictwem którego się komunikujemy i wyrażamy świat, tj. język złożony ze
zdań i słów. W mowie (w szczególności potocznej) zdarza się nader często, że to samo
słowo oznacza na różne sposoby – należy
więc do różnych symboli; albo że dwu słów
oznaczających na różne sposoby używa się
w zdaniu pozornie w ten sam sposób.
Dotknęliśmy tu problematyki nieostrości pojęć, wieloznaczności rozmytego zakresu znaczeniowego.
Formalna konieczność
stosowania argumentacji
w dyskursie prawniczym
W sformalizowanych dyskursach prawnych potrzeba przedstawienia argumentacji
uzasadniającej przyjęty punkt widzenia na
daną istotę rzeczy staje się koniecznością.
Różnie są jednak rozłożone akcenty podmiotowe ciężarów dowodzenia w procedurze cywilnej, administracyjnej i karnej.
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‒ Ciężar dowodzenia
i argumentowania
w postępowaniu cywilnym
W procedurze cywilnej, dla której
fundamentem jest zasada kontradyktor yjności, konieczność
dowodzenia (argumentowania)
spoczywa na osobie, która ze swoich twierdzeń wywodzi skutki prawne. Ma to zarówno materialny, jak
i procesowy wymiar.
Przepis art. 6 kodeksu cywilnego nie
stwarza bezpośrednio obowiązku argumentowania (tak jak to czyni art. 232 kpc), ale
jest logiczne, że skutkiem materialnoprawnym zaniechania wypełnienia dyspozycji
tej normy jest przegranie sprawy – nawet
wówczas gdy faktycznie dane roszczenie
jest zasadne w świetle tzw. prawdy obiektywnej.
Norma art. 232 kpc natomiast bezpośrednio taki obowiązek dowodzenia wyraża,
a sankcją za jego niewypełnienie jest także
oddalenie powództwa lub nieuwzględnienie zarzutów.
W wyroku Sądu apelacyjnego w Poznaniu z 20 września 2006 r. (IACa
394/06) podkreślono w sposób niebudzący
wątpliwości, że w obecnym stanie prawnym strona postępowania nie może braku
swej aktywności, inicjatywy w toku procesu, w tym w szczególności w zakresie postępowania dowodowego, usprawiedliwiać
skierowanym wobec sądu zarzutem braku
działania z urzędu w kierunku wyjaśniania; zgodnie z treścią przepisu art. 232 kpc
strony są obowiązane wskazywać dowody
i argumenty dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne, a sąd jedynie
w wyjątkowych przypadkach – opartych
na zobiektywizowanej ocenie przekonania
o konieczności przeprowadzenia takiego
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dowodu – może z urzędu ów środek dowodowy przeprowadzić. Powołany przepis
jest wyrazem zasady kontradyktoryjności,
zgodnie, z którą obowiązek przeprowadzenia dowodu spoczywa na stronach postępowania cywilnego, które w ten sposób
ponoszą odpowiedzialność za jego wynik. Taki model procesu cywilnego został
ukształtowany nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 1996 r., w szczególności poprzez uchylenie przepisu art. 3 § 2
kpc, co spowodowało, że w obecnym stanie
prawnym strona postępowania nie może
braku swej aktywności, inicjatywy w toku
procesu, w tym w szczególności w zakresie
postępowania dowodowo-argumentacyjnego, usprawiedliwiać skierowanym do
sądu zarzutem bierności w tej materii. Jak
słusznie zauważa Sąd Najwyższy w wyroku z 11 grudnia 2007 r., jeśli chodzi
o rozkład ciężaru dowodu, to powód powinien udowodnić fakty pozytywne, które
stanowią podstawę faktologiczną jego powództwa, tj. okoliczności jego prawo tworzące, a pozwany, jeżeli faktów tych nie
przyznaje, ma obowiązek udowodnienia
okoliczności niweczących prawo powoda.
A zatem oczywiste w tym kontekście jest
twierdzenie, że rozkład ciężaru dowodu
(art. 6 kc) i jego procesowy odpowiednik
(art. 232 kpc) nie może być rozumiany
w ten sposób, że ciężar dowodu zawsze
spoczywa na powodzie. Obowiązkiem
sądu jest ustalenie, czy strona inicjująca
proces wykazała okoliczności faktyczne,
których zaistnienie determinuje możliwość jego skutecznego wpisania (subsumcji) w odpowiednią normę prawną. Jeśli
ustalenia takiego dokonać nie można, to
fakt ten samoistnie niweczy zasadność powództwa w świetle prawdy formalnej – i to
niezależnie od tego, czy pozwany z kolei
udowodnił podstawy faktyczne przyjętej
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linii obrony, czy też nie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 4 października
2012 r. – IACa510/12).
Natomiast w razie sprostania przez
powoda ciążącym na nim obowiązkom
dowodowym – na stronie pozwanej spoczywa ciężar udowodnienia ekscepcji
i faktów uzasadniających (jej zdaniem) oddalenie powództwa. Np. w postępowaniu
nakazowym, w jego fazie zapoczątkowanej
wniesieniem zarzutów od nakazu zapłaty,
dochodzi do transmisji ciężaru dowodu na
stronę pozwaną. W określonej empirycznie
sytuacji procesowej, skoro powód wykazał
z pomocą zeznań świadka, że zawarł umowę z osobą upoważnioną do reprezentowania, a pozwana skutecznie zeznań tego
świadka nie podważyła, ograniczając się do
podtrzymania swojego stanowiska, to na
niej zgodnie z art. 6 kc i 232 kpc spoczywał
ciężar argumentacyjny, tj. obowiązek udowodnienia, że wbrew twierdzeniom świadka umowa, na którą się tenże powoływał,
nie uprawniała go do działania w imieniu
pozwanej w ramach stosunku prawnego
z powodem. Pozwana mogła to czynić tym
bardziej, że przedmiotową umową dysponowała.
Uprawnienie do dopuszczania dowodu
z urzędu może przekształcić się w obowiązek tylko wówczas, gdy przeprowadzenie
dowodu np. z opinii biegłego jest konieczne dla wydania prawidłowego orzeczenia,
a jest to dowód niemożliwy do zastąpienia
żadnym innym.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego podjęło próbę zdefiniowania kr yteriów aksjologicznych
i prakseologicznych unormowania dyskrecjonalnej władzy sądu
w zakresie prowadzenia z urzędu postępowania dowodowego

– ograniczając je np. do weryfikacji lub falsyfikacji podejrzenia
prowadzenia fikcyjnych procesów, zamiaru obejścia prawa czy
też rażącej nieporadności jednej
ze stron, która nie jest reprezentowana przez profesjonalnego
pełnomocnika. Z reguły bowiem,
jak to stwierdził SN w wyroku z 24
listopada 2010 /II CSH 297/10, nie
ma podstaw do swoistego wyręczania stron przez sąd w zakresie
inicjatywy dowodowej, jeśli są one
reprezentowane przez zawodowych pełnomocników.
Natomiast udzielenie przez sąd – stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata lub radcy
prawnego – potrzebnych wskazówek co
do czynności procesowych oraz pouczanie
ich o skutkach prawnych takich czynności
i skutkach zaniedbań (art. 5 kpc) nie może
być rozumiane jako obowiązek zastępowania inicjatyw stron.
Warto także podkreślić, że jeśli sąd rażąco przekroczy dyskrecjonalne uprawnienie dziania z urzędu w zakresie inicjatywy
dowodowej wynikającej z art. 232 zd. 2 kpc,
wówczas może być uzasadniony zarzut naruszenia zasady równego traktowania stron
w procesie.
Istotnym zagadnieniem w zakresie konieczności dowodzenia – zarówno
w podmiotowym, jak w przedmiotowym
zakresie – jest odpowiedź na pytanie, kto,
kiedy (tj. w jakiej sytuacji problemowej
i procesowo-stadialnej) jest obowiązany
przedstawiać stosowne argumenty-dowody na poparcie swojego twierdzenia co do
faktów. Szczególnie sytuacja komplikuje
się w sytuacji tzw. domniemań faktycznych oraz prawnych. Generalna reguła,
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jaka w takich okolicznościach obowiązuje, jest taka, że gdy mamy do czynienia z domniemaniami prawdziwości, to
ciężar dowodzenia przemieszcza się na
tego uczestnika dyskursu, który winien
takie domniemanie obalić. Np. przy naruszeniu dóbr osobistych istnieje domniemanie działania sprawcy naruszenia (np.
dobrego imienia) w sposób bezprawny.
Zatem gdy pozwany chce się uwolnić od
odpowiedzialności, winien udowodnić, że
jego działanie w zakresie naruszenia dobra
osobistego nie miało cech bezprawności.
A zatem powód winien udowodnić fakt
przysługiwania mu mocą prawa określonego uprawnienia osobistego oraz fakt
jego naruszenia przez pozwanego, natomiast pozwany winien udowodnić, że
działa w granicach przysługujących mu
uprawnień. Podobnie ciężar dowodzenia
przedstawia się przy domniemaniu faktycznym wynikającym z art. 231 kpc oraz
wszelkich domniemań prawnych.
Ciekawe stanowisko w omawianym
względzie przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z 18 lutego 2009 r.,
z którego wynika, że pozwany
dłużnik jest obowiązany udowodnić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
jest następstwem okoliczności, za
które nie ponosi on odpowiedzialności. Argumenty uzasadniające
przyjęcie takiego domniemania są
zdaniem SN nader ważkie. Z jednej strony chodzi o zwiększenie
ochrony wierzyciela, o umocnienie jego pozycji w razie naruszenia zobowiązania przez dłużnika;
za tym stanowiskiem przemawiają
zaś najszerzej rozumiane względy
bezpieczeństwa obrotu usprawie-
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dliwiające zaufanie wierzyciela do
prawidłowości i lojalności działania
jego kontrahenta. Z drugiej strony
przemawiają tutaj także potrzeby
życiowe (prakseologiczne). Dłużnik
z reguły jest lepiej zorientowany
w okolicznościach, które spowodowały, że zobowiązanie nie zostało
wykonane zgodnie z jego treścią–
zatem to jemu właśnie będzie
stosunkowo łatwiej wykazać przyczyny niewykonania zobowiązania,
a w konsekwencji udowodnić, że
nie były to okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność.
W konsekwencji w przypadku odpowiedzialności kontraktowej z art. 471 kc
wierzyciela nie obciąża obowiązek udowodnienia winy dłużnika w kwestii niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, lecz tylko samego faktu niewykonania lub nienależytego wykonania.
Konstrukcja odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej oparta jest na zasadzie winy domniemanej. W konsekwencji
to dłużnika obciąża ciężar udowodnienia,
że niewykonanie zawiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi
odpowiedzialności.
Należy zapamiętać zatem, że każde
domniemanie, niezależnie od rodowodu
formalnego czy materialnego, transmituje
ciężar dowodzenia na osobę, która nie jest
chroniona dowodem prima facie, tj. argumentem prawdziwości wynikającym z założeń epistemicznych lub normatywnych;
osoba ta winna zatem próbować wzruszyć
domniemanie prawdziwości w określonym
zakresie słowną argumentacją wynikającą
z przedstawionych dowodów.
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‒ Ciężar dowodzenia i argumentowania w postępowaniu administracyjnym
Regułą podstawową obowiązującą
w procedurze administracyjnej jest
to, że ciężar udowodnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia
w sprawie i przedstawienia właściwej argumentacji uzasadniającej
podjęte decyzje – spoczywa na
organie administracyjnym.
Zaniechanie przez organ podjęcia
czynności procesowych, zmierzających do
zebrania pełnego materiału dowodowego,
zwłaszcza gdy strona powołuje się na określone i ważkie dla niej okoliczności, jest
uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego, skutkującym wadliwością
decyzji.
W wyroku WSA w Warszawie z 8
kwietnia 2011 r. czytamy, że rządząca postępowaniem administracyjnym zasada
oficjalności (art. 7 kpa) wymaga, by w toku
postępowania organy administracji publicznej podejmowały wszelkie niezbędne kroki
do wyjaśnienia i załatwienia sprawy – i dopuszczały jako dowód i argumenty wszystko,
co może przyczynić się do jej wyjaśnienia,
a nie jest sprzeczne z prawem, a więc, by
z urzędu przeprowadzały dowody służące
ustaleniu stanu faktycznego sprawy. Dopiero
prawidłowo przeprowadzane postępowanie
dowodowe pozwala na ocenę, czy w sprawie
zostały właściwie zastosowane odpowiednie
przepisy prawa materialnego.
Podkreślić również należy, że nałożony na organ w art. 77 § 1 kpa obowiązek
zebrania w sposób wyczerpujący materiału
dowodowego nie ma charakteru absolutnego. Nie można bowiem nakładać na organy
nieograniczonego obowiązku poszukiwania dowodów (argumentów) co do faktów,

o których istnieniu często jedynie wiedzę
ma strona. Zatem strona prowadzonego
postępowania powinna brać czynny udział
w ustalaniu istotnych dla sprawy faktów.
Obowiązek organu administracyjnego
uzasadnienia swej decyzji, a zatem podania
ex post argumentów, jakie legły u podstaw
wydanej decyzji, zawarty jest w przepisie
art. 107 § 1 kpa.
A zatem każda decyzja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Uzasadnienie to pełni funkcję argumentacyjno-perswazyjną.
‒ Ciężar argumentowania (dowodzenia) w postępowaniu karnym
W postępowaniu karnym – co
oczywiste – naczelną zasadą, dyrektywą postępowania wszystkich
organów procesowych jest zasada
prawdy materialnej, rozumiana
jako adekwacja naszych wniosków,
twierdzeń, sądów z rzeczywistymi
faktami. Zasada prawdy materialnej wiąże wszystkie organy postępowania karnego na każdym jego
etapie. W konsekwencji mają one
obowiązek podejmować wszelkie
czynności niezakazane prawem,
tak by został odtworzony rzeczywisty przebieg zdarzeń leżący w granicach znamion czynów,
określonych przepisami prawa karnego jako zabronione. Wybiórcza
i niepełna interpretacja niektórych
tylko okoliczności, przy równoczesnej rezygnacji z dokonywania
kompleksowych czynności wyjaśniających wszelkie hipotezy wyłaniające się w zakresie możliwości
ontologicznej, jest istotną wada
postępowania.
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Realizacji zasady prawdy materialnej
służy obowiązek badania i uwzględniania
przez organy postępowania okoliczności
przemawiających zarówno na korzyść,
jak i na niekorzyść oskarżonego (zasada
obiektywizmu, a także prawo stron do aktywnego zabiegania o korzystne dla siebie
rozstrzygnięcie w przedmiocie procesu).
Inicjatywa dowodowa sądu ma jednak
w postępowaniu karnym znaczenie subsydiarne, co oznacza, że dopuszczenie
dowodów z urzędu przez sąd karny jest konieczne przy bierności dowodowej strony
procesu, gdy grozi to naruszeniem zasady
prawdy materialnej i preponderancją zasady prawdy formalnej.
Z ciężarem dochodzenia prawdy materialnej wiąże się bezpośrednio konieczność
uzasadnienia przyjętych jako prawdziwe
twierdzeń, a zatem podania racji prawdziwościowych (argumentów formalnych
i materialnych).
Uwagi podsumowujące
Relatywizm naszej wiedzy, wynikający zarówno z niedoskonałości
aparatu percepcyjnego, obarczonego ryzykiem dysfunkcji perspektywy, jak i z kognitywnego
obserwowania zjawisk – uzasadnia konieczność dowodzenia za
pomocą argumentów (świadectw
prawdziwości) tam, gdzie istnieje subiektywna bądź obiektywna
wątpliwość prawdziwości naszych
twierdzeń. Innym słowy argumentacja znajduje swe miejsce w obszarach dyskursu wszędzie tam, gdzie
brak oczywistości przedstawianych
faktów tworzących strukturę postrzeganej i rozumianej przez nas
rzeczywistości. Dotyczy to pew-
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ności obiektywnej lub co najmniej
intersubiektywnej, polegającej na
braku uznania za sprawdzone
czy udowodnione formułowanych
konstatacji.
Stosując argumentację w codziennym życiu osobistym i zawodowym, formułujemy setki zdań zawierających tezy,
stwierdzenia, przypuszczenia, sądy o kimś
i o czymś. W większości wypadków nie
mamy czasu ani miejsca na to, by uzasadniać
każde zdanie, które rości sobie pretensje do
prawdziwości materialnej. Zadowalamy się
ogólnym autorytetem bycia wiarygodnym
w danej zbiorowości. Dopiero tam, gdzie
ktoś podważy to, co mówimy, czujemy się
wywołani do tablicy, by pokazać dowody
tego, że mówimy prawdę. Argumentacja
staje się potrzebna wszędzie tam, gdzie istnieje tzw. luka wiarygodnościowa w komunikacji społecznej, gdzie ktoś wyraźnie
podważa prawdziwość formułowanych
twierdzeń lub gdy brakuje bezpośrednich
świadectw obrazujących zakładany stan
rzeczy. W pierwszym wypadku powstaje
sytuacja dyskursywna, w drugim problem
deficytu empirycznego. Sytuacja dyskursywna powstaje, gdy istniejąca wątpliwość
co do wiarygodności dwóch przeciwstawnych hipotez wyzwala konieczność kontradyktoryjnego przedstawienia tez oraz
argumentów zarówno konfirmujących, jak
i podważających prezentowane fakty oraz
ich znaczenie (ontologiczne lub aksjologiczne). Dyskurs powstaje zatem wszędzie
tam, gdzie istnieje sprzeczność. Sprzeczność zaś może wystąpić na trzech poziomach: ontologicznym, psychologicznym
i logicznym
Wpływa to na niski poziom naszego
przekonania epistemicznego co do stwierdzanych faktów.
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Zaczynamy zadawać pytania wtedy, kiedy jakaś sytuacja, fakt, rzecz staje się dla nas
problematyczna. Różnica zdań wyrywa nas
z drzemki i zmusza do spojrzenia na własny punkt widzenia z perspektywy osoby,
która go nie podziela. Każdorazowo taka
sytuacja powstaje, gdy ktoś inny dokonuje
oceny naszej osoby w kontekście podejmowanych decyzji i ogólnego zachowania.
Ludzka scena pełna jest miraży demonicznych pseudorzeczywistości, nasz język nie
jest dostatecznie kompetentny, by wyrazić
jasny stan rzeczy. Na poziomie pierwszym
sytuacji problemowej dwie osoby lub grupy
instytucji mogą dojść do porozumienia albo
pozostać przy swoim zdaniu. Na poziomie
drugim może im się wydawać, że się zgadzają, ale mają w istocie odmienne zdania
– i każdym z tych wypadków mogą równie
mieć rację, jak jej nie mieć. O ile poziom
pierwszy dotyczy zgodności lub niezgodności, o tyle drugi dotyczy zrozumienia
lub niezrozumienia. Poziom trzeci dotyczy
natomiast poziomu świadomości: co myślę
o tym, co ci się wydaje, że myślę. To znaczy,
że poziom ten dotyczy uświadomienia sobie (lub niemożności tegoż uświadomienia)
opartego na pierwszym poziomie zgodności lub niezgodności drugiego poziomu
zrozumienia lub niezrozumienia.
Deficyt empiryczny powstaje, gdy brakuje nam bezpośrednich świadectw obrazujących wszystkie fakty analizowanego
zdarzenia. W tym kontekście możemy podzielić argumenty w swym podstawowym
podziale na dwie kategorie, tj. te, które
uwiarygodniają istnienie określonych zjawisk w rekonstruowanym lub projektowanym bycie (argumenty ontologiczne), oraz
te, które są świadectwem ich normatywnego, etycznego, estetycznego tudzież racjonalnego znaczenia i sensu (argumenty
aksjologiczno-prakseologiczne).

Innymi słowy, argumentacja ontologiczna dowodzi, uwiarygodnia, uzasadnia
przekonanie o zaistnieniu w przeszłości,
istnieniu w czasie teraźniejszym lub możliwości zdarzenia się w przyszłości faktów;
natomiast argumentacja aksjologiczna formułuje konkluzywne sądy odnoszące się do
legalności, moralności lub bezprawności,
nieetyczności określonych działań, piękna
lub brzydoty analizowanych przedmiotów,
a w aspekcie prakseologicznym racjonalności lub nieracjonalności zachowań. Można
to rozważać na podstawie fundamentalnych pytań. Argumentacja ontologiczna
odpowiada na pytania: kto, co, kiedy, gdzie,
jak (w jaki sposób), dlaczego; natomiast
argumentacja aksjologiczna nadaje status
rzetelności odpowiedziom na pytania: czy
to, co zostało określone jako stan faktyczny
jest dobre lub złe, przyjmując kryteria np.
prawne, estetyczne, etyczne, optymalizacyjne itd.
A zatem fakty, wartości – to wokół nich
krąży bowiem wszelka argumentacja w każdej dziedzinie komunikacji społecznej.
W procesie sądowym, a w istocie wszędzie tam, gdzie istnieje konflikt, spór – pojawia się potrzeba zastosowania argumentacji
niwelującej lukę wiarygodnościową czy też
deficyt epistemiczny (empiryczny); dla
sądu oceniającego prezentowane fakty zawsze istnieje na samym początku deficyt
wiarygodnościowy, a często także sytuacja
dyskursywna, zwłaszcza wówczas gdy np.
oskarżony nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu lub pozwany wnosi o oddalenie powództwa. Deficyt empiryczny może
być eliminowany poprzez przeprowadzenie postępowania dowodowego w sposób
kontradyktoryjny, na zasadzie audiatur et
altera pars – transponując tym samym sytuację dyskursywnie problemową w obszar
systemowej unifikacji przekonań.
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Prawo do prywatności według
polskiego systemu prawnego

				
literaturze przedmiotu istnieje
przekonanie, że prawo do prywatności należy do praw stosunkowo niedawno
zdefiniowanych przez człowieka. Tymczasem od pojawienia się tej idei minęło już
ponad sto lat. Dokonali tego pod koniec
dziewiętnastego wieku Louis D. Brandais
i Samuel Waren1. Należy jednak podkreślić, że ochrona sfery życia prywatnego bardzo wolno dochodziła do głosu w różnych
systemach prawnych. Wątpliwości budziły
kwestie terminologiczne, które ostatecznie nie zostały przesądzone. W literaturze
przedmiotu nadal pozostaje nieokreślony
jednolity katalog wartości mieszczący się
w tej sferze. Odróżnia się bowiem szerokie
i wąskie pojmowanie wartości2.
Niektórzy uważają nawet, że prywatność stanie się kolejną klasyczną kategorią
prawnopolityczną, taką jak sprawiedliwość,
wolność, równość czy własność.3 Kłopoty
ze zdefiniowaniem wynikają nie tylko z sa-

W

1

2

3
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Zob. R.F. Hixson – Privacy in a public society
(Human rights in conflict), Oxford University
Press.
Zob. J. Braciak, Prawo do prywatności [w:] B. Banaszak, A. Preisner – red. Prawa i Wolności Obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 278.
Zob. L. Kański, Prawo do prywatności w prawie
polskim, ROP nr 4, s. 68.

mej nieostrości pojęcia, ale również ze zróżnicowania ocen w kwestii tego, co powinno
być chronione przez prawo do prywatności.
To co jedni uważają za ingerencję w sferę
życia osobistego, inni uznają za rzecz normalną i naturalną, niewymagającą ochrony prawnej4. Jednakże panuje zgodność co
do konieczności objęcia pewnych sfer taką
ochroną.
Wiele definicji traktuje prawo do
prywatności jako prawo jednostki
do decydowania o tym, w jakim
stopniu będzie się dzielić z innymi
swymi myślami, uczuciami i faktami z jej życia osobistego. Oznacza
to możliwość kształtowania samodzielnie swego wizerunku wobec
otoczenia.
Nie podzielam powyższego poglądu. Prawo do prywatności, podobnie jak inne prawa do wolności,
nie ma charakteru absolutnego
i może podlegać ograniczeniom.
Ograniczenia te powinny być formułowane w sposób zgodny z wymaganiami konstytucyjnymi.

4

A. Mednis, Prawo do prywatności i ochrona danych, Biuletyn ROP 1990, s. 92.
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Pomimo wymienionych wyżej różnic
w traktowaniu pojęcia prywatności, powszechnie do katalogu prywatności zalicza
się ochronę danych. Należy przez to rozumieć zarówno ochronę jednostki przed
dowolnym i bezprawnym gromadzeniem,
opracowaniem (przetwarzaniem), jak
i ochronę przed udostępnianiem przez organy i instytucje informacji dotyczących jej
życia prywatnego osobom nieupoważnionym.
Ochrona danych to problem usytuowany na styku prawa do prywatności oraz
zasady jawności w administracji. Idea jawności działania tych organów przy otwartej
kurtynie oznacza m.in. możliwość wglądu
w sprawy prowadzone przez administrację.
Jawność jest jednym z instrumentów kontroli społeczeństwa nad instytucjami państwa (art. 10 Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności)5.

Podobne brzmienie ma art. 8 pkt 1
Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności.
W Konstytucji RP z 2 kwietnia
1997 r.7 prawo do prywatności zostało wyrażone w kilku przepisach.
W art. 47 zagwarantowano każdemu prawo do ochrony życia prywatnego,
rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz
decydowania o swoim życiu osobistym.
Powołany przepis odróżnia pojęcie życia prywatnego, rodzinnego i osobistego,
a ponadto niewchodzące do tych sfer: cześć
i dobre imię. Wymienione określenia nie
są od siebie odgraniczone, bowiem w życiu
rodzinnym mieszczą się zarówno aspekty
życia prywatnego, jak i osobistego. W życiu zaś prywatnym występuje życie osobiste
i rodzinne.
Katalog działań stanowiących naruszenie sfery prywatności jest tak
obszerny, że zdaniem Pawła Sarneckiego nie jest możliwe stworzenie wyczerpującego katalogu tych
naruszeń8.
Naruszeniem takim może być działanie, które w stosunku do konkretnej osoby ma cechy niedozwolonej
ingerencji w zakres życia intymnego jednostki i jej życia prywatnego,
publikacje prasowe na temat życia
prywatnego jednostki, w tym także
filmowania i robienia zdjęć bez jej
zgody9.

Regulacja prawna dotycząca
gromadzenia i przechowywania
danych
Jednym z głównych postanowień
wiążących Polskę, jeżeli chodzi
o prawo do prywatności jest art.
17 Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych, według którego „nikt nie może być
narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie
prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre
imię”6.
5

6

T. Górzyńska, Zasada jawności w administracji,
PiP nr 6 z 1988 r., W. Taras, Prawny obowiązek
informowania obywateli przez organy administracji państwowej, PiP nr 1/1988.

Dz. U. z 1977 r., nr 38, poz. 167.

Zdaniem zaś Piotra Winczorka przez
życie prywatne rozumie się wszystkie te
7
8

9

Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.
P. Sarnecki, Komentarz, t. III do art. 47, s. 3 [w:]
L. Garlicki – red., Konstytucja RP, Warszawa
2000, s. 66.
P. Sarnecki, ibidem, s. 2.
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okoliczności, zachowania, zdarzenia, które
nie są bezpośrednio związane z wykonywaniem przez daną osobę zadań i kompetencji organów władzy publicznej oraz
dokonywaniem innych czynności i prowadzeniem działalności o publicznym zasięgu
i znaczeniu (np. pisarskiej, dziennikarskiej,
aktorskiej, charytatywnej, duszpasterskiej,
nauczycielskiej, leczniczej)10.
Z kolei art. 48 Konstytucji przyznaje
rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami,
z uwzględnieniem stopnia dojrzałości
dziecka, a także poszanowaniem wolności
jego sumienia i wyznania oraz jego przekonań. Prawo to może być ograniczone tylko
w wypadkach określonych w ustawie lub na
podstawie orzeczenia sądu. W art. 49 zaś
zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ograniczenie tych
uprawnień może nastąpić wyłącznie w wypadkach określanych w ustawie i w sposób
w niej ustalony.
W literaturze przedmiotu zwraca się
uwagę na związek wolności komunikowania z wolnością wyrażania poglądów (art.
54 konstytucji) i wolnością słowa. Wolność
komunikowania uznaje się o charakterze
osobistym, podczas gdy wolność słowa
zbliża się do wolności politycznej11.
Prawo do prywatności przewiduje także art. 50 Konstytucji, który zapewnia nienaruszalność mieszkania, tj. niezakłócone
z niego korzystanie. Deklaracja ta stoi na
straży miru domowego oraz wolności jednostki o charakterze osobistym.
Konkretyzację prawa do prywatności
statuuje również art. 51 Konstytucji, według którego nikt nie może być obowiązany
inaczej niż na podstawie ustawy do ujawP. Winczorek, Komentarz do konstytucji RP, Warszawa 2000, s. 66.
11
Tak P. Sarnecki, ibidem, s. 2.
10
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niania informacji dotyczących jego osoby.
Władze publiczne nie mogą pozyskiwać,
gromadzić i udostępniać innych informacji
o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Każdy ma
prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbioru danych oraz
prawo żądania sprostowania oraz usunięcia
informacji nieprawdziwych, niepełnych lub
zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępnienia informacji może być określony tylko
ustawą.
Zakres zastosowania przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych
Według art. 3 ust. 1 i 2 u.o.d.o. jej
przepisy mają zastosowanie do organów
państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, innych niepublicznych i komunalnych jednostek organizacyjnych,
podmiotów niepaństwowych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych
i prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, które
przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji
celów statutowych, które mają siedzibę albo
miejsce zamieszkania na terytorium Polski
albo w państwie trzecim, jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje przy
wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Polski.
Tak szerokie oznaczenie kręgów podmiotów podlegających ustawie wskazuje,
iż zamiarem ustawodawcy było objęcie jej
przepisami wszystkich podmiotów mających kontakt z przetwarzaniem danych
osobowych od strony administrowania zbiorami. Rozwiązanie takie należy uznać za pozytywne, bowiem większa ilość informacji
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Poza przepisami Konstytucji RP prawo do prywatności podlega ochronie wedle przepisów ustawy z 29
sierpnia 1992 r. o ochronie danych
osobowych15 oraz rozporządzeń
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji16, a także – w sposób fragmentaryczny – m.in. w następujących ustawach: o ochronie
informacji niejawnych, o statystyce
publicznej, prawo prasowe, prawo
bankowe, kodeks cywilny, kodeks
karny, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania administracyjnego oraz kodeks pracy.

połączonych w zbiory stwarza większe ryzyko ograniczenia prawa do prywatności12.
Zdaniem Janusza Barty i Ryszarda
Markiewicza, podstawowe dane
osobowe człowieka są jego dobrem osobistym, ale jednocześnie są dobrem powszechnym, co
oznacza, że istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu
społecznym i zawodowym13.
Twierdzenie autorów powyższej
wypowiedzi, że podstawowe dane
osobowe człowieka są dobrem
powszechnym, jest moim zdaniem
dyskusyjne.
Przeniesienie uregulowania do
ustawy bez wprowadzenia zasad
ograniczających i gwarancyjnych
może, jak sądzę, budzić niepokój.
Istnieje bowiem obawa, że zbyt
szeroki dostęp do danych będących w gestii różnych instytucji
może spowodować udostępnienie
ich osobom niepowołanym. Sprawę komplikuje nieco szybki rozwój
techniki, a w konsekwencji dostępność (poprzez sieci komputerowe)
danych przechowywanych w jednostkach komputerowych.

Z kolei art. 52 Konstytucji zapewnia
wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca
zamieszkania i pobytu. Każdy może swobodnie opuścić terytorium RP14.
Podobny pogląd wypowiedział P. Fajgielski, Kontrola przetwarzania danych osobowych. Studium
teoretycznoprawne, Lublin 2008, s. 29.
13
Zob. Ochrona danych osobowych, Komentarz,
Warszawa 2011, s. 375.
14
Szerzej w tym zakresie M. Safjan, Prawo do ochrony życia prywatnego, Szkoła Praw Człowieka
1998, nr 4, s. 75 i 76.
12

Przepisy postępowania karnego mogą
naruszać prywatność przy zbieraniu danych o osobie oskarżonego przez uprawnione do tego organy, których ingerencja
w życie rodzinne nie zawsze jest konieczna, a prowadzi do naruszenia prywatności.
Życie prywatne może także być naruszone
przy wykonywaniu przepisów dotyczących
przeszukania mieszkania (naruszenie miru
domowego), naruszenie tajemnicy korespondencji w przypadku zajęcia listów zwykłych i przesyłek poleconych oraz poprzez
podsłuch rozmów telefonicznych.
Omawiając ochronę prywatności, nie
można pominąć przepisów prawa prasowego, które rozstrzyga kwestię konfliktów pomiędzy wolnością słowa i druku, związanym
z nimi prawem do informacji a prawem do
poszanowania prywatności jednostki. Według art. 14 ust. 5 tego prawa nie wolno bez
zgody osoby zainteresowanej publikować
informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że te informacje
Jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926: zm.
Dz. U. z 2002 r. nr 153, poz. 1271; z 2004 r. nr 35,
poz. 219, nr 13, poz. 285.
16
Z 22 kwietnia i z 29 kwietnia 2004 r.
15
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wiążą się bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby. Prawo statuuje jedynie,
że prywatność osób publicznych może być
naruszona, ale nie w każdej sytuacji i nie
bez ograniczeń. Należy mieć na uwadze
pewne szczegóły dotyczące życia prywatnego osoby publicznej, które nie pozostają
w żadnym związku z wykonywaniem przez
nią działalności publicznej. Zakres faktów,
które mogą być ujawnione, jest wprawdzie
z powodu pełnienia funkcji publicznej szerszy niż u przeciętnego człowieka, ale nie
pozostaje on nieograniczony17.
Wskazane wyżej przepisy konstytucji
oraz ustaw zwykłych chronią prawo do
prywatności w pierwszej kolejności przed
naruszeniem ze strony władzy publicznej.
Okazuje się, że podmiotami godzącymi
w prywatność nie są przedstawiciele tych
władz, lecz głównie dziennikarze i środki
społecznego przekazu. Podkreślenia wymaga fakt, iż gwałcący prawo do prywatności
dziennikarze powołują się na wolność słowa, przysługującą im i chronioną licznymi
aktami zarówno prawa wewnętrznego, jak
i międzynarodowego.
Dziennikarze dokonali zawłaszczenia treści wolności słowa, uważając, że jest ona immanentnie
związana z ich zawodem, a nie
chcąc dostrzec, że są jedynie depozytariuszami tej wolności oraz
że w praktyce wolność ta została
zawłaszczona już dawno przez
redaktorów naczelnych lub właścicieli pism, którzy w praktyce arbitralnie decydują o tym, kto stanie
się przedmiotem ataku prasowego, jakie tematy zostaną poruszone w przekazie i kto będzie mógł

17
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Zob. J. Sobczak, Komentarz do ustawy Prawo prasowe, Warszawa 1999, s. 235.

zabrać głos na łamach. Na podstawie analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu wynika, że są to nie
tylko polskie dylematy.
Pojęcie prawa do prywatności
Prawo do prywatności było po raz
pierwszy przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego w uzasadnieniu orzeczenia z 24 czerwca 1997 r.18 W orzeczeniu
tym Trybunał stwierdził, że prawo to całkiem niedawno zaczęło odgrywać poważniejszą rolę w regulacjach konstytucyjnych
i orzecznictwie sądowym. W państwach zaś
demokratycznych zyskało ono już trwałe
miejsce. Tworzą je zasady i reguły dotyczące różnych sfer życia jednostki, a ich
wspólnym mianownikiem jest przyznanie
jednostce prawa do życia ułożonego wedle
własnej woli, z ograniczeniem ingerencji
zewnętrznej. Tak rozumiana prywatność
odnosi się przede wszystkim do życia osobistego, rodzinnego i towarzyskiego; niekiedy
jest określona jako prawo do pozostawania
w spokoju. Na ogół przyjmuje się, że prywatność odnosi się do ochrony informacji dotyczących danej osoby i gwarantuje
jej pewien stan niezależności, w ramach
którego jednostka może decydować o zakresie i zasięgu udostępnienia komukolwiek informacji o swoim życiu. Zdaniem
Trybunału istnienie prawo do prywatności
w polskim prawie znalazło potwierdzenie
w orzecznictwie Sądu Najwyższego.19, który ochronę dóbr osobistych (art. 23 i 24
k.c.) włączył do sfery życia prywatnego
i sfery intymności. Ponadto stwierdził, że
Wyrok o sygn. K 21/96, OTK ZK 1997 nr 2, poz.
20.
19
Zob. wyrok z 18 stycznia 1984 r. I CR 400/83,
OSN z 11/84, poz. 195.
18
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ochrona w tym zakresie może odnosić się
do wypadków ujawnienia faktów z życia
osobistego i rodzinnego, nadużywania uzyskanych informacji i ocen ze strony intymności, aby opublikować je lub w inny sposób
rozgłaszać.
W kolejnym wyroku20 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prywatność odnosi
się do ochrony informacji dotyczących danej osoby i gwarancji pewnego stanu niezależności, w ramach której człowiek może
decydować o zakresie i zasięgu udostępnienia innym osobom informacji o swoim
życiu osobistym. Uprawnienia te statuuje
bezpośrednio art. 47 Konstytucji.
Według zaś art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, każdy ma prawo
do ochrony dotyczących go danych osobowych. Konstrukcja powołanego przepisu
służy ochronie tych samych wartości, które
chroni art. 47 Konstytucji, poręczający prawo do prywatności. Zarówno w literaturze,
jak i orzecznictwie TK jest ono też określane mianem autonomii informacyjnej21.
Prawo do prywatności, zdaniem TK,
obejmuje także ochronę tajemnicy danych
dotyczących sytuacji majątkowej obywatela,
a zatem dotyczy posiadanych przez niego
rachunków bankowych i dokonywanych
przez niego transakcji22. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy obywatel występuje jako
osoba prywatna, czyli nie działa jako osoba
prowadząca działalność gospodarczą23.
Wyrok z 19 maja 1998, sygn. akt OTK ZU 1998
nr 4, poz. 46.
21
Ustawa z 29 sierpnia 1997, Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 ze zm.
22
Zob. wyrok TK z 12 listopada 2002 r., S.K. 40/01
OTK – A 2002 nr 6, poz. 81.
23
Zob. M. Safjan, Ochrona danych osobowych…,
s. 9; wyroki TK z 16 listopada 1988 r. K 39/97;
OTK 1998 nr 6, poz. 99; z 12 listopada 2002 r. SK
40/01 OTK – A 2002 nr 6, poz. 81; z 20 listopada
2002 r. K 41/02; OTK – A 2002 r., nr 6, poz. 83.
20

Zdaniem Trybunału przyjęty przez
konstytucję szeroki katalog wolności i praw
jednostki, obejmujący art. 47 i 51, nie wymaga uzupełnienia przez odwoływanie
się do zawartej w art. 2 Konstytucji klauzuli generalnej demokratycznego państwa
prawnego. Problem ograniczenia ochrony prywatności osób ubiegających się lub
pełniących funkcje publiczne pojawił się
w wyroku Trybunału z 21 października
1998 r.24, w którym znalazło się stwierdzenie, że w doktrynie przeważa pogląd, w myśl
którego do osób ubiegających się lub pełniących funkcje publiczne prawo do ochrony
prywatności podlega istotnemu ograniczeniu. Zgodnie z tym poglądem, jeżeli sfera
życia intymnego objęta jest pełną ochroną
prawną, to ochrona życia prywatnego podlega jedynie pewnym ograniczeniom. Osoba
kandydująca do pełnienia funkcji publicznej
musi się godzić z zainteresowaniem opinii
publicznej. Wyraża się ono między innymi
chęcią uzyskania jak najszerszego zakresu
informacji o życiu danej osoby (również
prywatnym) i jej przeszłości. W szczególności przedmiotem takiego zainteresowania może być fakt współpracy z organami
bezpieczeństwa państwa. Należy uznać, ze
sfera prywatności naruszana jest przez sam
obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. Znajduje to jednak uzasadnienie
w przyjętej przez ustawodawcę ogólnej
koncepcji lustracji, a zatem wynikające
z tych założeń ograniczenie prawa do prywatności musi być uznane za konieczne
w demokratycznym państwie prawa – dla
jego bezpieczeństwa. Żaden obywatel nie
jest zobowiązany do ubiegania się ani do
pełnienia funkcji publicznej. Znając następstwa tego faktu w postaci upolitycznienia
pewnego zakresu informacji należących do
24

Sygn. akt K 24/98, OTK ZU 1998 nr 6, poz. 97.
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sfery prywatności, podejmuje on samodzielną i świadomą decyzję opartą na rachunku
pozytywnych i negatywnych konsekwencji, licząc się z określonymi ograniczeniami
oraz dyskomfortem związanym z ingerencją
w życie prywatne25.
Ograniczenie prawa do prywatności
Prawo do prywatności, podobnie jak
inne prawa i wolności, nie ma charakteru
absolutnego i zdaniem Trybunału Konstytucyjnego może podlegać ograniczeniom26.
Konieczne jest jednak, by ograniczenia te
formułowane były w sposób zgodny z wymaganiami konstytucyjnymi.
Ograniczenie prawa bądź wolności
może nastąpić tylko wtedy, gdy przemawia
za tym inna norma prawna, zasada bądź
przepis konstytucji. Stopień tego ograniczenia powinien pozostać w odpowiedniej
proporcji do rangi interesu, któremu ograniczenie to ma służyć.
Kierując się powyższymi wskazówkami Trybunał Konstytucyjny ww. wyrokiem
otworzył dostęp organom skarbowym do
rachunków bankowych, kredytowych, pieniężnych, papierów wartościowych i innych
dokumentów bankowych, które mogą dotyczyć także płatności osobistych obywatela, za czym przemawia interes publiczny,
wyrażający się w:




przez niektórych podatników poszczególnych transakcji, co prowadzi do
zaburzeń w rozłożeniu ciężarów podatkowych;
 utrudnieniu współpracy międzynarodo-

wej między służbami podatkowymi.

Za ograniczeniem ochrony tajemnicy
bankowej, a przez to i zasady sfery prywatności obywateli, przemawia zdaniem Trybunału zasada sprawiedliwości podatkowej.
Udostępnione organom podatkowym
informacje i dokumenty bankowe objęte
są tajemnicą skarbową, której naruszenie
zagrożone jest sankcją karną.
Przekazanie zaś do publicznej wiadomości informacji o wysokości zapłaconych
podatków i o stanie zaległości podatkowych pozostaje zdaniem Trybunału poza
zakresem konstytucyjnej ochrony tajemnicy korespondencji, ponieważ dotyczy faktów ustalonych przez organy państwa27.
Prawo do prywatności a ochrona dóbr osobistych w kodeksie
cywilnym
W kodeksie cywilnym ochronę prawa do prywatności przewidują art.
23 i 24. Według art. 23 wymienione w nim dobra osobiste człowieka
pozostają pod ochroną niezależnie
od ochrony przewidzianej w innych przepisach prawa. Powołany
przepis stanowi o niemajątkowych
prawach podmiotowych, jakimi są
dobra osobiste. Należy on do kategorii praw podmiotowych bezwzględnych, bowiem na wszystkich
ciąży zakaz ingerowania w sferę
objętą ich zakresem. Niektórzy
autorzy opowiadają się za stwier-

pozbawieniu państwa części dochodów
wobec braku dostępu służb podatkowych do informacji o zawieranych
transakcjach;
zagrożeniu zaufania obywateli do systemu podatkowego wobec ukrywania

Wyrok TK z 24 czerwca 1997 r., K 21/96 OTK
ZU 1997 nr 2, poz. 23.
26
Tamże.
25
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Wyrok TK jak wyżej.
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dzeniem, że jest to norma o charakterze klauzuli generalnej28.
Uznaje się także pogląd, iż powołany przepis zawiera jedynie typologiczne wyliczenie dóbr osobistych
człowieka, a brak enumeratywnego
wyszczególnienia norm moralnych
i obyczajowych krzyżujących się,
poszczególnych dóbr29.
Sąd Najwyższy w wyroku stwierdził
natomiast, że otwarty katalog dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.) obejmuje dobra
osobiste związane ze sferą życia prywatnego, rodzinnego, sferą intymności30. Stwierdzenie to naszym zdaniem stanowi duży
postęp w stosunku do dotychczasowej linii
orzecznictwa, które uzależniało ochronę
danego dobra od tego, czy jest ono przewidziane w ustawie. We wcześniejszym zaś
orzeczeniu31 Sąd Najwyższy stwierdził, że
analiza art. 23 k.c. oraz dotychczasowego
orzecznictwa SN pozwala przyjąć, że dobro osobiste jest to ogół czynników mających na celu zapewnienie obywatelowi
rozwoju jego osobowości, ochronę jego
egzystencji i zapewnienie mu prawa do
korzystania z tych dóbr, które są dostępne,
a które sprzyjają zachowaniom cech odrębności i związaniu ze społeczeństwem,
w którym żyje.
Dla dochodzenia dobra osobistego
i udzielenia im ochrony nie wystarczy
osobiste odczucie podmiotu żądającego
Zob. B. Kordasiewicz, Cywilnoprawna ochrona
prawa do prywatności, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2000 nr 1, s. 29; odmiennie Z. Radwański,
Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2011 r.,
s. 373.
29
Zob. A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1971, s. 121.
30
Zob. wyrok z 18 stycznia 1984 r. I CR 400/83,
OSN z. 11/84, poz. 195.
31
Orzeczenie z 10 czerwca 1997, II CR 187/77 niepubl. Lex nr 7947.
28

ochrony. Odczucie takie musi podlegać weryfikacji w oparciu o kryteria obiektywne32.
Przesłankę udzielenia ochrony kontynuuje art. 24 § 1 k.c. stanowiący, iż ten,
czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania
tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne33.
Zakres ochrony dóbr osobistych
człowieka jest zmienny. W społeczeństwie, w którym zachowane
są silniejsze gwarancje dla praw
i szeroko pojmowanych wolności
obywatelskich, rosną wymagania
dotyczące przestrzegania nietykalności cudzych dóbr osobistych,
a jednocześnie panuje ogólnie większa tolerancja; łamane są stereotypy dotyczące oceny określonych
sytuacji, np. co stanowi o zniesławieniu człowieka i jakie wiadomości
z zakresu jego życia mogą być rozpowszechniane bez uszczerbku na
czci i dobrym imieniu.

Wolność i zakres powszechnego przekazu informacji oraz wolności słowa i krytyki prasowej powodują wyłamanie się
w kontekście konkretnych spraw zagadnień
prawnych, których rozstrzygnięcie wymaga
zajęcia stanowiska co do ich granic34.
Problematyka dóbr osobistych i ich
prawnej ochrony w orzecznictwie Sądu
Najwyższego zajmuje ważne miejsce.
Przedmiot rozstrzygniętych spraw obejmuje ochronę wielu dóbr, spośród których wyróżnia się: godność, cześć, dobre imię, życie
Zob. M. Wild, Ochrona prywatności w prawie cywilnym (koncepcja sfer a prawo podmiotowe), PiP
2001, nr 4, s. 67.
33
Zob. M. Safjan op. cit. s. 78.
34
Zob. A. Wypiórkiewicz, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa, s. 64.
32
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prywatne (rodzinne, intymne), płciowość
człowieka, kult zmarłych i ochrona zdrowia.
Art. 23 k.c. i art. 24 k.c. pozostają w tak
ścisłym związku, iż odrębna wykładnia
każdego z nich jest z reguły niemożliwa. Dlatego zarówno w doktrynie, jak
i w orzecznictwie sądowym oba te przepisy
są wyjaśniane z reguły łącznie – w powiązaniu ze sobą.
Naprawa szkody majątkowej
Stosownie do art. 24 § 2 k.c., jeżeli
wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na
zasadach ogólnych.
Sfera życia prywatnego pozostaje
pod szczególną ochroną. Bezprawności działania podmiotu naruszającego to dobro osobiste, zdaniem
Sądu Najwyższego, nie wyłącza
dowód, że ujawnione w publikacji
prasowej okoliczności były prawdziwe. Społecznie uzasadniony cel
działania może wyłączyć bezprawność tylko wówczas, gdy w konkretnym stanie faktycznym w celu
jego osiągnięcia niezbędne było
wkroczenie w sferę życia prywatnego człowieka35.
Życie intymne każdej osoby podlega ochronie prawnej. Nie obala
zatem domniemania bezprawności wykazanie przez dziennikarza,
że okoliczności z życia intymnego
ujawnione przez niego w reportażu prasowym były obiektywnie
prawdziwe art. 24 § 1 k.c.36 Osobie,

Orzeczenie SN z 12 listopada 1997 r., III CKN
254/97, niepubl.
36
Wyrok SN z 11 marca 1986 r., I CR 4/86, OSP
1987, z.4, poz. 86 z glosą A. Kopffa.
35
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której dobra osobiste zostały naruszone publikacją prasową przysługuje ochrona także wówczas, gdy
autor publikacji dochował staranności i rzetelności przy zbieraniu
i wykorzystaniu materiałów prasowych37.
Bezprawne jest rozpowszechnianie
przez dziennikarza w środkach masowego
przekazu, bez zgody osoby zainteresowanej, informacji i danych dotyczących sfery
jej życia prywatnego wyłącznie z powołaniem się na prawo przedstawienia i krytyki
wszelkich zjawisk, realizowane w warunkach swobodnego doboru materiału i opracowania materiału prasowego38.
Rozszerzone granice dopuszczalnej krytyki osób sprawujących funkcje publiczne
nie pozwalają na publikowanie nieprawdy
ani na nierzetelne wykorzystywanie materiałów prasowych39.
Otwarty katalog dóbr osobistych obejmuje także dobra osobiste związane ze
sferą życia prywatnego, rodzinnego, ze
sferą intymności. Ochrona w tym zakresie
może odnosić się do wypadków ujawnienia faktów z życia osobistego i rodzinnego,
nadużywania uzyskanych informacji w celu
ich opublikowania lub rozgłoszenia w inny
sposób40. W sprawach o ochronę dobra
osobistego w postaci wolności (art. 24 §
1 k.c.), naruszonej na skutek zatrzymania
obywatela przez funkcjonariuszy Milicji
Obywatelskiej lub Służby Bezpieczeństwa
Orzeczenie SN z 7 listopada 2002 r., II CKN
1293/00, OSNC 2004, z. 2, poz. 27.
38
Orzeczenie SN z 12 czerwca 1990 r., I CP 575/90,
OSP 1991 z. 10, poz. 14 z glosami: A. Szpunara,
PS 1992, z. 1, poz. 89 i J. Serdy, OSP 1992, z. 10,
poz. 214
39
Orzeczenie SN z 5 kwietnia 2002 r., II CKN
1095/99 OSNC 2003, z. 3. poz. 42
40
Orzeczenie SN z 18 stycznia 1984 r. I CR 400/83
OSNCP 1984, z. 11, poz. 195.
37
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zykowych, jak dane biometryczne
(obejmujące biologiczne cechy, tj.
geometrię ręki, linie papilarne, źrenice, barwę głosu itp.).
W wyjątkowych okolicznościach
można uznać za dane osobowe
adres poczty elektronicznej, jeżeli elementy jej treści pozwalają na
ustalenie tożsamości osoby45.

[…], zakresem badania sądu objęte są także
kwestie dotyczące okoliczności zatrzymania i prawidłowości zastosowania przepisów prawnych regulujących instytucje
zatrzymania41.
Pojęcie danych osobowych
Według art. 6 ustawy o ochronie danych
osobowych42, za dane osobowe uważa się
każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości
tej osoby. Powyższa definicja jest wzorowana na tej zawartej w art. 2 konwencji nr 108
Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. dotyczącej ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych43.
Powołany przepis statuuje, że dane osobowe oznaczają wszelką informację dotyczącą
osoby fizycznej o ustalonej tożsamości dającej się zidentyfikować.
W obu definicjach za istotny element
informacji przyjmuje się możliwość zidentyfikowania konkretnej osoby. Dane osobowe są więc tym szczególnym rodzajem
informacji, który charakteryzuje się brakiem anonimowości44.
Informacja w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych obejmuje nie tylko
znaki językowe, ale także pozajęzykowe, jak również inne okoliczności
towarzyszące tym znakom. Warto
zwrócić uwagę na znaczenie – stale
rosnące – takich znaków pozaję-

Zob. uchwała składu 7 sędziów SN z 10 listopada
1986 r., OSNCP 1987, z. 10, poz. 145 z glosami:
A. Ciszek, NP 1989 z. 5-6, poz. 192; R. Kacprzak,
NP 1990 z. 7-9, s. 192.
42
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r.,
nr 101, ze zm.
43
Dz. U. z 2003 r. nr 3, poz. 25.
44
Zob. U. Jackowiak, Ochrona danych osobowych
w prawie pracy, PiZS 2007 nr 78, s. 31.
41

Prawo do prywatności
w zatrudnieniu a ochrona
danych osobowych pracownika
Według art. 1 ust. 1 u.o.d.o. każdy ma
prawo do ochrony dotyczących go danych
osobowych. Korzystają z tej ochrony także
wszystkie osoby zatrudnione, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia.
Ochrona przysługuje im tylko wtedy, gdy
dane osobowe przetwarzane w zbiorach
ewidencyjnych, zbiorach danych itp. są
zbierane w celu utworzenia jednego z tych
zbiorów. Ochrona nie przysługuje natomiast wówczas, gdy przetwarzane informacje nie mają charakteru danych osobowych.
Podmiot zatrudniający jest administratorem danych znajdujących się w aktach
osobowych osób zatrudnionych, systemach
informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach lub innych zbiorach ewidencyjnych (art. 7 pkt 4 u.o.d.o.)46.
Dane, o których mowa, podlegają rejestracji. Z obowiązku rejestracji zbiorów
danych są zwolnieni administratorzy danych (m.in.):


objętych tajemnicą państwową ze
względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę życia i zdrowia

Tak I. Kamińska, Ochrona danych osobowych,
Warszawa 2007, s. 14
46
Zob. A. Krasuski, D. Skolimowska, Dane osobowe
w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007, s. 25
45
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ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;






informacji, które zostały uzyskane
w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności;
przetwarzanych w związku z zatrudnieniem przez dany podmiot lub świadczeniem mu usług na podstawie umów
cywilnoprawnych;
przetwarzanych w zakresie drobnych
bieżących spraw życia codziennego (art.
43 ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 4 i 11 u.o.d.o.).

Obowiązki związane z prowadzeniem
wyspecjalizowanej dokumentacji formalizującej ochronę danych osobowych u danego podmiotu zatrudniającego zawarte
są nie tylko w ustawie o ochronie danych
osobowych, lecz również w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych47. Podmioty zatrudniające dysponują wieloma informacjami dotyczącymi zatrudnionych w nich
osób. Wiele informacji zawartych jest
w aktach osobowych pracowników, które
pracodawcy obowiązani są prowadzić na
podstawie rozporządzenia MIPS48.
Zgodnie z dyspozycją art. 11¹ k.p. pracodawca jest obowiązany szanować godność
i inne dobra osobiste pracownika. W szczególności jest obowiązany do ochrony przetwarzanych danych osobowych w związku
z zatrudnieniem, które powinno przebiegać
Rozporządzenie z 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr
100, poz. 1024).
48
Rozporządzenie z 28 maja 1996 r. (Dz. U. nr 62,
poz. 86 ze zm.).
47
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z zachowaniem wymogów prawa ustanowionych dla zapewnienia bezpieczeństwa
i integracji danych osobowych wykorzystywanych przez pracodawców49. Brak lub
wadliwość dokumentacji osobowej lub organizacyjnej dotyczącej ochrony takich danych osłabia poziom ich bezpieczeństwa, co
stanowi – moim zdaniem – przejaw nierespektowania przez pracodawcę prawa osoby zatrudnionej do prywatności, a ponadto
naruszenie dóbr osobistych, tj. art. 11¹ k.p.
oraz zasad ochrony danych osobowych.
Inaczej mówiąc, podmiot zatrudniający
nie gwarantuje bezpiecznego i zgodnego
z obowiązującymi przepisami przetwarzania danych osobowych50.
Przetwarzanie danych osobowych
w związku z zatrudnieniem
Każdy zatrudniony powinien mieć
wyłączność w zakresie dysponowania danymi dotyczącymi jego osoby ze względu
na ochronę sfery prywatności (art. 1 ust. 2
u.o.d.o.). Zasada powyższa doznaje jednak
ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
Art. 23 ust 1 pkt 1 u.o.d.o. statuuje regułę,
iż przetwarzanie danych przez podmiot zatrudniający jest dopuszczalne tylko wtedy
gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na
to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. Jeżeli przetwarzanie
danych jest niezbędne dla ochrony istotnych
interesów osoby, której dane dotyczą, a uzyskanie od niej zgody jest niemożliwe, wolno
przetwarzać dane bez takiej zgody do czasu,
gdy jej uzyskanie będzie możliwe51.
Zob. J. Borowicz, Obowiązek prowadzenia przez
pracodawcę dokumentacji osobowej i organizacyjnej z zakresu danych osobowych, PiZS 2001, nr 3,
s. 9.
50
Ibidem, s. 16.
51
Zob. J. Kamińska, Ochrona danych osobowych,
Warszawa 2007, s. 14.
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być udzielona tylko
konkretnemu podmiotowi zatrudniającemu pracownika – jako administratorowi
danych. W przypadku zaś zmiany pracodawcy, gdy dane osobowe przetwarzane
były na podstawie zgody dotychczasowego
pracodawcy, nowy podmiot zatrudniający,
jako następca prawny, powinien ponownie
uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą,
chyba że osoba ta wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości52. Zgoda na
przetwarzanie danych o osobie zatrudnionej nie jest konieczna, gdy zezwalają na to
przepisy prawa albo gdy jest to niezbędne
w celu realizacji zadań określonych w art.
23 ust. 1 pkt 2–5 u.o.d.o.
W myśl art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o.
podmioty zatrudniające mają prawo przetwarzać dane osobowe bez zgody osoby
zatrudnionej, jeżeli jest to niezbędne do
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
celów realizowanych przez administratora
danych albo odbiorców danych. Przetwarzanie, o którym mowa, nie może naruszać
praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Powołanie się na ww. uprawnienie jest zatem możliwe, jeżeli – poza ww. wypełnieniem prawnie usprawiedliwionych celów
– nie ma żadnych podstaw do przyjęcia, że
przeważają kolidujące chronione interesy
osoby, której dane dotyczą, w wyniku czego
można mówić o naruszeniu jej praw i wolności53.
Sensu powołanego wyżej przepisu można upatrywać jedynie w dopuszczeniu przeZob. D. Dörre-Nowak, Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosunkiem pracy. Zagadnienia wybrane [w:] A. Świątkowski (red.), Studia
z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2005, s. 92.
53
Tak A. Drozd, Komentarz do ustawy o ochronie
danych osobowych, Warszawa 2008, s. 120.
52

twarzania danych bez zgody osoby, której
dane dotyczą, i tylko jeśli jest to dla niej
korzystne w takim stopniu, że nie postawi
administratorowi danych zarzutu naruszenia swoich praw i wolności54.
Wydaje się, że skoro zakresu pojęcia
„usprawiedliwione cele” administratora
danych ustawa o danych osobowych nie
doprecyzowuje, zbadanie zatem dopuszczalności przetwarzania danych zależy od
podmiotu zatrudniającego, który powinien ocenić, czy cel jaki zamierza osiągnąć
znajduje zarówno gospodarcze, jak i prawne uzasadnienie55. Według U. Jackowiak
usprawiedliwionym celem podmiotu zatrudniającego jest przetwarzanie danych
charakterystycznych osoby zatrudnianej
od strony jej przydatności zawodowej, tj.
wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej
oraz stwierdzenia braku przeciwwskazań
lekarskich do wykonywania określonej
pracy56. Zdaniem natomiast R. Szawłowskiego kryterium usprawiedliwiającym cel
przetwarzania jest zgodność z profilem
dotychczasowego działania administratora
oraz niesprzeczność tego działania z moralnością publiczną. Cel usprawiedliwiony to dający się wytłumaczyć dążeniem
do zwiększenia dochodu oraz poprawy
wyników zawodowych57. Według T. Kuczyńskiego określenie to ma szeroki zakres
znaczeniowy i obejmuje dane odnoszące się
do zadań wynikających z zakresu działania
podmiotu zatrudniającego, których wykonanie ma służyć osiągnięciu celu wyznaZob. G. Szpor, Publicznoprawna ochrona danych
osobowych, PUG 1999, z. 12, s. 5.
55
Zob. X. Konarski, G. Sibiga, Zmiany o ustawie
o ochronie danych osobowych w świetle dyrektywy
nr 95/46/WE, MP 2004, nr 12, s. 550.
56
Zob. U. Jackowiak, Ochrona danych osobowych
w prawie pracy, PiZS 2007, nr 7-8, s. 32.
54

57

R. Szawłowski, Ochrona danych osobowych.
Komentarz do ustawy, Zielona Góra 2000, s. 82
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czonego aktem założycielskim lub statutem
oraz wypełnieniu celów socjalnych wobec
zatrudnionych pracowników58.
Moim zdaniem udostępnienie danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o.
powinno odbywać się z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, jakie miały wpływ na wyniki uzyskane
przez osobę, której dane dotyczą.
Ponadto uważam, że omawiana
przesłanka ma charakter pomocniczy, ponieważ w razie przetwarzania na jej podstawie danych
osobowych osobie tej przysługuje
prawo wniesienia umotywowanego
sprzeciwu, w którym ma prawo domagać się zaprzestania przetwarzania. Powołanie się na powołaną
wyżej przesłankę jest niemożliwe,
jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą, nie wyraziła zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych ustalenie, że podmiot zatrudniający jako administrator danych
osobowych realizuje cel prawnie uzasadniony, nie może przesądzać o odpowiedzialności w razie przetwarzania danych
osobowych bez zgody osoby, której dane
dotyczą. Konieczne jest dokonanie oceny,
czy jest to niezbędne dla realizacji tego
celu, oraz wyważenie interesów podmiotu
zatrudniającego i osoby zatrudnionej, której
dane dotyczą, przy uwzględnieniu prawa do
prywatności.
Oznacza to, że pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą, podmiot
zatrudniający może przetwarzać jej dane
58

52

Zob. T. Kuczyński, Ochrona danych osobowych
w stosunkach zatrudnienia, Przegląd Sądowy nr
11-12, s. 123.

osobowe, gdy to jest niezbędne dla zrealizowania upoważnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub prawnie usprawiedliwionego celu, ale
oznacza to także dokonanie oceny, czy dla
realizacji tego celu jest niezbędne przekazanie danych, pomimo braku zgody osoby
zatrudnionej. Ocena owa to wyważenie interesów stron – z jednej strony osoby, której
dane dotyczą, mającej interes prawny, by
te dane nie były przetwarzane bez jej zgody, a z drugiej strony podmiotu zatrudniającego, którego interes prawny polega na
tym, że ma on prawo realizować prawnie
usprawiedliwione cele i uprawnienia. Wyważenie tych interesów jest warunkiem koniecznym przy stosowaniu art. 23 u.o.d.o.
przy uwzględnieniu rangi tych interesów
w każdym indywidualnym przypadku59.
W doktrynie podkreśla się, że omawiany przepis jest wadliwie skonstruowany,
ponieważ można go interpretować również
w taki sposób, że każde przetwarzanie danych narusza prawa i wolności obywatelskie, a zwłaszcza prawo do prywatności60.
Moim zdaniem przesłanka przewidziana w art. 23 ust. 1 pkt 5
u.p.o.d., stanowiąca – by tak rzec –
awaryjną podstawę przetwarzania
danych przez podmiot zatrudniający, stwarza daleko idącą możliwość
naruszenia dóbr osobistych osoby
zatrudnionej, a w szczególności
prawa do prywatności, jeżeli administrator danych będzie postępować wbrew przesłankom, o których
mowa w powołanej uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uchwała NSA z 6 czerwca 2005 r., OPS 2/5. Palestra 2006 nr 3-4, s. 235.
60
Zob. A. Mednis, Komentarz do ustawy o danych
osobowych, Warszawa 1999, s. 68.
59
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Przetwarzanie danych wrażliwych pracownika
Przetwarzanie danych przez pracodawcę dotyczy także tzw. danych wrażliwych ,
tj. informacji ujawniających pochodzenie
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, polityczną, związkową, informacje dotyczące stanu zdrowia,
kodu genetycznego, nałogów lub życia seksualnego, danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatach karnych; jest
ono zabronione (art. 27 ust. 1 u.o.p.d.), przy
czym wymieniony katalog danych wrażliwych ma charakter zamknięty.
Jestem jednak zdania, że włączenie do
katalogu danych wrażliwych informacji
dotyczących kar porządkowych (takich
jak upomnienia, nagany pieniężne, kary
umowne) nie znajduje uzasadnienia prawnego, chyba że jest to konieczność, od której zależy dopuszczenie do zajmowanego
stanowiska pracy.
Zakresem stosowania przesłanek z art.
27 ust. 1 u.o.d.o. objęte jest zatrudnienie,
bez względu na jego podstawę prawną.
Jednak w pracowniczych stosunkach pracy
należy uwzględniać ograniczenia wynikające z innych przepisów; w szczególności
pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych
osobowych przewidzianych w art. 22¹ k.p.;
w tym przypadku zakres informacji, których ujawnienia można żądać od pracowników, odnosi się nie bezpośrednio do zadań,
których wykonanie ma służyć osiągnięciu
celu pracodawcy, lecz ma służyć ustaleniu,
czy kandydaci odpowiadają właściwościom,
celom i przymiotom koniecznym do wykonywania pracy danego rodzaju61.
61

Kuczyński op.cit, s. 124.

Dopuszczalność przetwarzania danych
osobowych wrażliwych jest uzależniona od
łącznego spełnienia dwóch przesłanek.62




dane te są niezbędne do wykonywania
zadań odnoszących się do zatrudnienia
pracowników i innych osób;
akt rangi ustawowej powinien określać
granice, w jakich przetwarzanie tych danych jest możliwe.

Sformułowania „niezbędne do wykonywania zadań” jest zwrotem niedookreślonym, który wyraża dalej idące ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, niż te
wynikające z zasady adekwatności określonej w art. 26 ust. 1 pkt 3 u.o.d.p.
Zdaniem doktryny wykonywanie przez
podmiot zatrudniający – administratora
danych obowiązków (uprawnień) mających
swe źródło w autonomicznych aktach prawa pracy uzasadnia powołanie się na art. 23
ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 6 u.o.d.o63.
Moim zdaniem powoływanie się na
wyżej wymienione przepisy prawa
jest jednak zbędne, ponieważ wraz
z zawarciem umowy o pracę stają
się one uprawnione jako elementy
tego stosunku, a zatem możliwe
jest dokonywanie przez pracodawcę koniecznego przetwarzania
danych osobowych jako niezbędny
warunek do realizacji umowy, co
stanowi odrębną przesłankę uchylającą zakaz przetwarzania danych
osobowych. Trzeba jednak podkreślić, że powyższa przesłanka będzie
mogła być stosowana względem
wszystkich adresatów autonomicz-

Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona danych
osobowych, Komentarz, Warszawa 2007, s. 379.
63
Zob. A. Krasuski. D. Skolimowska, Dane osobowe
w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007, s. 64.
62
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nych źródeł prawa pracy, jak np.
emeryci, renciści, kandydaci na
pracowników. Przetwarzanie danych osobowych tych kandydatów
może się odbywać na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o.64
Dane osobowe wrażliwe udostępniane
są jedynie osobom lub podmiotom uprawnionym do ich odtwarzania na mocy przepisów prawa. Natomiast dane osobowe
z wyłączeniem wrażliwych mogą być także
udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią
potrzebę posiadania tych danych, a ich
udostępnienie nie narusza praw i wolności
osób, których dane dotyczą65.
Do danych, które na podstawie odrębnych ustaw mogą być przedmiotem przetwarzania przez podmiot zatrudniający,
należą informacje dotyczące przynależności
związkowej, partyjnej, stanu zdrowia, nałogów, życia seksualnego i karalności. Na
gruncie stosunków pracy zakres danych
osobowych, których może żądać pracodawca, określono w art. 231 k.p. – na jego
podstawie można żądać od kandydata na
pracownika podania wyłącznie danych innych niż wrażliwe. W celu przestrzegania
tego przepisu Minister Polityki Społecznej określił w rozporządzeniu z 22 czerwca
2006 r.66 wzór kwestionariusza osobowego,
który musi wypełnić osoba ubiegająca się
o zatrudnienie.
Na podstawie art. 221§4 k.p. pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż wymienione, jeżeli obowiązek
ich podania wynika z odmiennych przepisów, np. art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 27 maja

2001 r. o Krajowym Rejestrze Karnym67 czy
art. 62 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa68. Podmiot zatrudniający może także
żądać dodatkowo informacji osobowych,
jeżeli jest to konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie
pracy lub autonomicznych źródłach prawa
pracy negocjowanych przez strony zatrudnione, np. zaświadczenia o stanie zdrowia69.
Do przetwarzania wrażliwych danych
osobowych na gruncie innych rodzajów
stosunków zatrudnienia konieczne jest
wskazanie odrębnej ustawy określającej
zakres wrażliwych danych osobowych.
Uprawienia pracownika do informacji oraz kontroli przetwarzania danych przez pracodawcę
Gwarancję ochrony życia prywatnego
osób zatrudnionych stwarza art. 24 ust. 1
u.o.d.o., obciążając administratora danych
osobowych obowiązkiem powiadomienia
osoby, której dane dotyczą, w razie bezpośredniego zbierania danych osobowych.
Obowiązek powiadomienia powstaje ex
lege, czyli z mocy ustawy. Administrator danych musi go spełnić przed rozpoczęciem
zbierania danych.
W literaturze przedmiotu wskazuje się,
że obowiązek ten nie powstaje, jeżeli osoba,
której dane dotyczą, z własnej inicjatywy
dostarcza administratorowi swoje dane
osobowe70.
Ustawa wprowadziła ponadto obowiązek zgłoszenia zbioru danych do ogólDz. U. nr 50, poz. 580, ze zm.
Tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 77, poz. 512 ze
zm.
69
Zob. T. Kuczyński, op. cit., s. 124.
70
Tak, J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 386.
67
68

Tak A. Drozd, Komentarz…, s. 120.
Tak P. Fajgielski, op. cit., s. 84.
66
Dz. U. nr 126, poz. 859.
64
65
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nokrajowego rejestru prowadzonego rzez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podmioty zatrudniające zostały z tego zwolnione na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 4 u.o.p.d.; mają jednak
obowiązek udzielenia informacji osobom
zatrudnionym, których dane przetwarzają,
dotyczące swojej siedziby i pełnej nazwy,
a w przypadku gdy administratorem jest
osoba fizyczna – o miejscu zamieszkania,
imieniu, nazwisku, o celu zbierania danych
i odbiorcach danych, o prawie danych wglądu do swoich danych oraz możliwości ich
poprawiania. Ciąży też na nich obowiązek informowania o dobrowolności albo
obowiązku podania danych, a jeżeli przekazanie danych stanowi obowiązek osoby
zatrudnionej, należy wskazać podstawę
stwarzającą ten obowiązek71.
Z obowiązku informacyjnego zwolniony jest podmiot zatrudniający zbierający
dane na podstawie przepisów, które zezwalają na nieujawnianie faktycznego celu ich
zbierania (art. 24 ust. 2 pkt 1 u.o.d.o.).
Jeżeli administrator danych zbiera je
od innej osoby niż ta, której dane dotyczą,
musi on spełnić obowiązek powiadomienia
określony w art. 25 u.o.d.o. Powiadomienie
to umożliwia pracownikowi, którego dane
dotyczą, kontrolowanie, aby dowiedzieć
się, gdzie jego dane się znajdują oraz może
on wnosić o zaprzestanie przetwarzania
jego danych, złożyć sprzeciw przeciwko
przetwarzaniu tych danych w celach marketingowych lub przekazaniu innemu podmiotowi danych. Podmiot zaś zatrudniający
ma obowiązek powiadomienia o powyższym osoby zatrudnionej bezpośrednio po
utrwaleniu danych i przed ich wykorzystaniem, aby miała ona możliwość skutecznej
realizacji swoich uprawnień72. Natomiast
71
72

Zob. A. Drozd, Komentarz …, s. 197.
Zob. T. Kuczyński op.cit., s. 125.

podmioty, które wiążą przepisy omawianej
ustawy, powinny z mocy art. 26 ust. 1 u.o.d.o. dołożyć szczególnej staranności w celu
ochrony interesu osób, których przetwarzane przez nich dane dotyczą. W omawianej
ustawie przyjęto zasadę, że każdemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych
danych zawartych w zbiorach danych.
W ramach tego uprawnienia osoba zatrudniona, której dane dotyczą, może raz
na sześć miesięcy żądać informacji, czy
dane dotyczące jego osoby zamieszczone są
w zbiorze, od kiedy są przetwarzane, w jakim celu są gromadzone, z jakiego źródła
one pochodzą oraz komu są udostępniane73.
Może ona żądać uzupełnienia, uaktualnienia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli
są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
przepisów ustawy albo są zbędne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane
(art. 32 ust. 1 pkt 6 u.p.o.d.). W związku
z zarzutami osoby, o której mowa wyżej,
podmiot zatrudniający jest zobowiązany
do uzupełnienia, sprostowania czy wstrzymania przetwarzania kwestionowanych
danych, a w razie niedopełnienia tego obowiązku zainteresowany pracownik może
się zwrócić z wnioskiem do Generalnego
Inspektora o nakazanie dopełnienia tego
obowiązku. Decyzja Generalnego Inspektora jest wiążąca74.
Pracodawca bądź inny podmiot zatrudniający jako administrator danych
powinien dołożyć szczególnej staranności
przy przetwarzaniu danych zatrudnionych
w nich osób w celu zabezpieczenia ich interesów, w tym dóbr osobistych. Powinien
on zadbać o to, aby dane były przetwarzane
Zob. A. Drozd, Prawo podmiotu zatrudniającego
do pozyskania informacji o kandydacie na pracownika, Warszawa 2004, s. 112.
74
Zob. J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 382.
73
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Co do zasady każdemu praconikowi przysługuje prawo do ochrony tajemnicy zarobków, należącej
do sfery prywatności jako dobra
osobistego. Zakres i granice tej
ochrony określają przepisy prawa, a jej uchylenie jest możliwe
tylko w ściśle określonych prawem
przypadkach79. Pogląd ten jest akceptowany w orzecznictwie Sądu
Najwyższego, który uznał, iż sfera
życia prywatnego obejmuje także tajemnicę wysokości zarobków
uzyskanych przez osobę zatrudnioną80. Ujawnienie informacji na
temat wynagrodzenia za pracę
przez pracodawcę bez zgody pracownika może stanowić naruszenie
dóbr osobistych, ale tylko wtedy
gdy taką informację będzie można
uznać za istotną z punktu widzenia sfery prywatności pracownika.
Sytuacja taka może mieć miejsce,
gdy pracownik z przyczyn uzasadnionych sprzeciwi się ujawnieniu
osobom trzecim danych o wysokości wynagrodzenia. Sprzeciw pracownika nie będzie moim zdaniem
skuteczny, gdy podanie przez pracodawcę wysokości wynagrodzenia
ma odnieść skutek w procesie o alimenty na rzecz małoletnich dzieci.

zgodnie z prawem oraz zbierane dla celów
również zgodnych z prawem i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, a także przechowywane
w sposób umożliwiający ich identyfikację.
Powinien on stosować takie środki techniczne i organizacyjne, które w sposób
dostateczny zapewniają ochronę danych
osobowych75.
Natomiast osoby przetwarzające dane
osobowe zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych
w trakcie dokonania tego procesu. Nienależyte wykonanie lub niewykonanie tego
obowiązku zagrożone jest sankcją karną,
a w literaturze uznaje się za przejaw istnienia tajemnicy informatycznej76.
Prawo do prywatności pracownika a ujawnienie jego danych
o wynagrodzeniu
Dane dotyczące uzyskiwanych zarobków objęte są zakresem prywatności osoby
zatrudnionej. W nauce prawa dominuje pogląd, że informacje o wysokości wynagrodzenia konkretnego pracownika należy do
sfery jego prywatności i podlega ochronie
na podstawie przepisów prawa cywilnego
o ochronie dóbr osobistych.
Bezprawne ujawnienie danych o wynagrodzeniu wiąże się z naruszeniem prawa
prywatności.77
Prezentowany jest również pogląd, że na
gruncie prawa pracy wyróżnia się inne prawem chronione dobra osobiste pracownika
poza wymienionymi w prawie cywilnym,
a wśród nich tajemnicę zarobków78.
G. Szpor, op.cit., s. 4
Zob. P. Fajgielski, op. cit., 129.
77
Zob. E. Niezbecka, Ujawnienie wysokości wynagrodzeń pracowników a ochrona dóbr osobistych
osób fizycznych, PiZS 1992, nr 8, s. 26.
78
Zob. J. Piątkowski, Zagadnienia prawa stosunku
75

Realizacja poszanowania tajemnicy
zarobków pracownika może nastąpić poprzez prowadzenie odrębnie dla każdego
zatrudnionego listy płacy lub innej formy
urządzenia potwierdzającego składniki
i wysokość wypłaconego wynagrodzenia
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pracy, Toruń 2000, s. 129.
Tak E. Niezbecka op.cit., s. 27.
80
Zob. uchwała SN z 16 lipca 1993 r. I PZP 28/93,
PiZS 1994 nr 1, s. 56.
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oraz jego odbiór przez pracownika lub osobę przez niego upoważnioną81.
Nikt nie może mieć wglądu w dokumentację pracownika bez jego zgody lub
wyraźnego ustawowego lub sądowego
upoważnienia. Pracodawca bez zgody pracownika nie może udostępniać jego akt
osobowych oraz dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy osobom
trzecim z wyłączeniem podmiotów uprawnionych ustawowo do kontroli i wglądu w tę
dokumentację, np. inspektora pracy, pracownika skarbowego lub ZUS-u82. Przepis
zaś art. 86 § 3 k.p. statuuje zasadę wypłaty
gotówkowej wynagrodzenia pieniężnego do
rąk pracownika. Wyjątki od zasady wypłaty
wynagrodzenia do rąk pracownika wynikają
z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 28 § 1 i art. 29).
Ze względu na tajemnicę wynagrodzenia w przypadku uzasadnionej odmowy przez pracownika wyrażenia zgody na
ujawnienie jego zarobków – pracodawca nie
może ujawnić wysokości jego wynagrodzenia. Nie może też wypłacić wynagrodzenia
małżonkowi pracownika, jeżeli pracownik
się temu sprzeciwia83. Natomiast pracownik
może udzielić pełnomocnictwa określonej
osobie do odbioru wynagrodzenia za pracę.
Obowiązek wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika
wyłącznie za jego uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie.
Dane o wynagrodzeniu pracownika
są poufne, objęte tajemnicą służbową na
Zob. A. T. Skrzypek, Prawna ochrona danych
o wynagrodzeniu pracownika, Prawo Pracy 1999,
nr 2, s. 15.
82
Tak T. Liszcz, Ochrona prywatności pracownika
w relacjach z pracodawcą, Monitor Prawa Pracy,
2007 nr 1, s. 13.
83
Zob. J. Brol, Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, Służba Pracownicza 1999, nr 7-8, s. 7.

podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia
2000 r. o ochronie informacji niejawnych84.
Osoby mające dostęp do odpowiednich danych i akt powinny być przez pracodawcę
pouczone o obowiązku zachowania tajemnicy służbowej oraz konsekwencjach płynących z jej naruszenia85.
Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy stworzenie takiego systemu
zabezpieczeń, aby strefa prywatności pracownika nie została naruszona. Ochronie
prawnej podlegać będzie nieujawnianie tylko takich informacji o pracowniku, które
można zakwalifikować jako istotne z punktu widzenia sfery jego prywatności.
Obowiązkowe ujawnienie danych
o wynagrodzeniu pracownika
Informacje o wynagrodzeniu pracownika można uzyskać na podstawie przepisów szczególnych,
nakładających na pracodawcę
obowiązek ujawnienia wysokości
jego wynagrodzenia. Każdy żądający udzielenia informacji o wynagrodzeniu określonego pracownika
na podstawie przepisów szczególnych powinien wskazać konkretny
przepis prawa, ujawnienie zaś tych
danych bez wyraźnego upoważnienia prawnego daje pracownikowi prawo do żądania ochrony
naruszonego w ten sposób dobra
osobistego.
Fakt istnienia tego rodzaju przepisów, które nakładają na pracodawcę obowiązek ujawnienia
przez pracodawcę indywidualnych
danych o wynagrodzeniu, potwier-

81

84
85

Dz. U. nr 182, poz. 1228.
Zob. I. Stankowska, Ustawa o ochronie informacji
niejawnych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 138.
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dza moim zdaniem tezę, że co do
zasady obowiązuje tajemnica zarobków. Nie można zatem mówić
o powszechnej dostępności danych
o wynagrodzeniu pracownika86.
Na podstawie następujących norm
prawnych dopuszczalne jest wskazanie
przez pracodawcę wysokości wynagrodzenia pracownika:


art. 882 k.p.c. (zobowiązuje pracodawcę
do ujawnienia tego komornikowi sądowemu, który zajął wynagrodzenie za
pracę w ramach egzekucji sądowej);



art. 72 § 3 u.p.e.a.87;



art. 39 u.p.d.o.f. od osób fizycznych88;



art. 28 u.o.z.z.89

W doktrynie wiele wątpliwości budzi
problem, czy pracodawca może ograniczać
prawo pracownika do ujawnienia wysokości
pobieranego przez siebie wynagrodzenia.
Wszelkie praktyki, na podstawie których
pracodawcy zobowiązują pracowników
do zachowania poufności w zakresie danych o przysługującym im wynagrodzeniu,
stanowią zbyt daleką ingerencję w sferę
prywatności, a zatem wymuszanie przez
pracodawców od pracowników pisemnych
oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy
wypłacanych ich zarobków jest działaniem
bezprawnym90.
Zob. J. Jędrowska, M. Stankiewicz, Ustawa…,
s. 89.
87
Ustawa z 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2010 r., tekst
jedn.: nr 5, poz. 307 ze zm.
86

88

Ustawa z 26 lipca 1991 r., tekst jedn. z 2005 r.
nr 229, poz. 1954 ze zm.;
89
Ustawa z 23 maja 1991 o związkach zawodowych,
tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 854.
90
Tak A. Drozd, Ochrona danych osobowych op.cit.,
s. 28.
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Obowiązujące przepisy prawa nie stanowią, czy wysokość wynagrodzenia za
pracę wchodzi w zakres tajemnicy przedsiębiorstwa, do której przestrzegania zobowiązany jest pracownik. W praktyce
wielu przedsiębiorców traktuje jednak informacje o wynagrodzeniu jako tajemnicę
przedsiębiorstwa91. Ustawa o dostępie do
informacji publicznej kwestii tej wprost
nie reguluje. Przewiduje jedynie, że prawo
do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby
fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorstwa.
Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne92. Informacje o osobach pełniących
funkcje publiczne, jak również o ich działalności, nie należą do sfery prywatności
tych osób. A zatem ujawnienie informacji
o wynagrodzeniu tych osób nie narusza
ich prawa do prywatności ani prawa do
ochrony ich danych osobowych93. Cechą
ochrony prawa do prywatności jest to, że
objęta jest nią dziedzina życia osobistego
lub prywatnego jednostki. Ochrona ta nie
obejmuje ani działalności publicznej osoby,
ani też sfery działania czy zachowań, które ogólnie są pojmowane jako osobiste lub
prywatne, jeśli działania te wiążą się ściśle
z działalnością publiczną94.
Zdaniem Sądu Najwyższego przy dokonywaniu wykładni prywatnej sfery życia zawsze należy uwzględniać konkretne
okoliczności charakteryzujące określona
sytuację95.
Zob. T. Skrzypek, Prawna ochrona op. cit., s. 17.
Zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo do ochrony
prywatności osób publicznych, PUG 2005, nr 6,
s. 21.
93
Zob. wyrok SN z 3 października 2002 r., III RN
89/02 OSNAPiUS 2003, z. 18, poz. 426.
94
Zob. M. Safjan, Prawo do prywatności…, s. 258.
95
Wyrok SN z 12 września 2001 r. V CKN 440/00
OSNC 2002, z. 6, poz. 68.
91
92
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Kwestie związane z upublicznieniem
wynagrodzenia są zagadnieniem niezwykle
dyskusyjnym. W odniesieniu do osób publicznych sfera dostępności tych informacji
wyraźnie się poszerza. Nie oznacza to wcale, że sfera prywatności osoby publicznej
nie znajduje się pod żadną ochroną. Fakt,
że podejmuje ona działalność publiczną,
z góry nie przesądza o upublicznieniu jej
życia osobistego96.
Zakres upoważnienia do ujawnienia
faktów prywatnych nie jest nieograniczony. Ochronie podlegają np. pewne intymne
szczegóły z życia. Ingerencja w chroniony
prawem obszar prywatności może mieć tylko charakter wyjątkowy, społecznie uzasadniony, przy respektowaniu ogólnej reguły
równoważenia interesu publicznego oraz
jednostki. Zakres ochrony prywatności osób
publicznych jest węższy, dlatego że w sferę
dóbr osobistych tych osób wdziera się uzasadniony interes zbiorowy, wyłączający bezprawność działania sprawcy97. Jeśli chodzi
o osoby publiczne, to w stosunku do nich
zasadą jest jawność wynagrodzeń za pracę98.
Zdaniem natomiast Naczelnego
Sądu Administracyjnego wysokość
wynagrodzeń członków zarządu
gminy nie należy wyłącznie do sfery prywatności osób piastujących
te stanowiska, ponieważ wiąże się
z ich funkcją publiczną99. W kon-

Tak M. Wach, Prawo do prywatności osób publicznych w Stanach Zjednoczonych, P.Br 2004 nr
8, s. 79.
97
Tak J Sieńczyło-Chlabicz, Prawo do ochrony…,
s. 23.
98
Zob. A. Piskorz-Ryń, Jawność wynagrodzeń za
pracę osób pełniących najwyższe funkcje w organach samorządu terytorialnego a prawo do prywatności, Samorząd Terytorialny, 1997, nr 12,
s. 61.
99
Wyrok NSA z 6 maja 1997 t., II SA/Wr 929/96
ONSA 1988, z. 2, poz. 54.

sekwencji nie można odmówić
redaktorom prasowym udzielenia
informacji o wysokości zarobków
osób piastujących te stanowiska.
Za ujawnieniem wynagrodzenia
przemawia między innymi fakt, iż
społeczność lokalna ma prawo wiedzieć, jak są wykorzystywane środki publiczne i na jakim poziomie
są ukształtowane wynagrodzenia
osób zajmujących określone stanowiska w strukturach samorządu
terytorialnego100.
Wynagrodzenie osób pełniących najwyższe funkcje w samorządzie powinny
być jawne101.
Powyższa zasada dotyczy nie tylko
osób zatrudnionych w strukturach samorządu terytorialnego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w ustawie z 3 marca
2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi zawarty został przepis dotyczący jawności informacji o wynagrodzeniu niektórych osób
pełniących funkcje publiczne (art. 15 tej
ustawy)102. Warto zauważyć, że w niektórych państwach, np. w Stanach Zjednoczonych, działający tam pracodawcy sami
podają dane dotyczące wynagrodzenia na
stanowiskach kierowniczych (co czyni ich
bardziej wiarygodnymi)103.

96

Zob. A. Szpunar, Kilka uwag o ochronie dóbr
osobistych, Przegląd Sądowy 2003, nr 1, s. 38.
101
Zob. M. Wach, Prawo do prywatności… op. cit.
s. 80.
102
Zob. Z. Niedbała, W sprawie wynagrodzenia
osób zarządzających jednostkami organizacyjnymi z udziałem środków publicznych, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2002 r.,
nr 1, s. 22.
103
Zob. M. Wach, Prawo do prywatności… op. cit.,
s. 81.
100
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NARUSZENIE SFERY PRYWATNOŚCI W MIEJSCU PRACY
Stosowanie poligrafu
i wariografu przez pracodawcę
Wariograf jest urządzeniem coraz
częściej wykorzystywanym przez pracodawców w celu zweryfikowania stanu
prawdomówności pracownika. Najczęściej
przeprowadzane są badania kandydatów
na szczególnie odpowiedzialne stanowiska
pracy lub na zlecenie pracodawców, ewentualnie na wniosek pracownika w przypadku zaistnienia przestępstwa w miejscu
pracy104.
Stosowanie badań pracowników za
pomocą wariografu w stosunkach
pracy budzi zastrzeżenia, bowiem
może prowadzić do naruszenia
godności i prywatności, w szczególności wtedy, gdy zadawane
pytania przekraczają zakres zdarzenia, którego okoliczności podlegają weryfikacji pracodawcy105.
Wariograf bada zmiany stanu emocjonalnego, nieświadome reakcje
ludzkiego organizmu na zadawane
pytania. Poligraf kontroluje przebieg pracy serca (tętna i ciśnienia),
oddychania, odbiera i rejestruje
zmiany tych czynników106. Poligraf
nie wykrywa więc kłamstw, ale stany podwyższonej emocji występujące w psychice człowieka w chwili
badania.

Zob. H Szewczyk, Prawo pracownika do godności, PiP 2001, z. 11, s. 50.
105
Zob. J. Pietruszka, R. Rogalski, Nie odbierać prawa do obrony, PiZS 2004, z. 11, s. 17.
106
Tak E. Wichrowska-Janikowska, Badania wariograficzne a stosunki pracy, PiZS 2001 r., z. 5,
s. 37.
104
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W praktyce działalności firm zawodowo
i profesjonalnie przeprowadzających badania wariograficzne wymagana jest pisemna
zgoda osoby, która ma być poddana badaniu, na test wariograficzny, a zgoda stanowi
okoliczność uniemożliwiającą przypisanie
pewnym działaniom cech bezprawności,
a co za tym idzie wyłączającą możliwość
zastosowania środków ochrony dóbr osobistych. Niejednokrotnie tematyka pytań zadawanych podczas badania nie ma związku
z pracą. Z kodeksu etyki obowiązującego
poligrafów wynika, że pytania nie mogą dotyczyć preferencji seksualnych, przekonań
politycznych i religijnych107.
Omawiane zagadnienie było przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw
Obywatelskich na skutek doniesień pracowników jednego z urzędów centralnych.
Rzecznik zwrócił uwagę na iluzoryczność
podnoszonej przez pracodawców dobrowolności badania108.
W literaturze zwraca się uwagę, że
badania z użyciem wariografu nie odpowiadają kryteriom selektywnym i naruszają podstawowe zasady prawa pracy (art.
1 k.p.). Uznanie wariografu za metodę
naboru i oceny pracowników pozostaje
w sprzeczności z zasadą ponoszenia przez
pracodawcę ryzyka osobowego, którego to
ryzyka, będącego nieodłączną cechą stosunku, pracy nie można ograniczyć lub
eliminować środkami, które naruszają lub
mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych
albo konstytucyjnych wolności; tym samym
przeprowadzanie badań wariograficznych
nie może być uważane za wykonywanie
uprawnień wynikających ze statusu pracodawcy i korzystać z ochrony109.
Tak A. Drozd op. cit., s. 10.
Zob. E. Wichrowska-Janikowska, Badania wariograficzne op. cit., s. 37.
109
Tak J. Pietruszka, R. Rogalski, op. cit., s. 15.
107
108
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W literaturze przedmiotu daje się jednak zauważyć stanowiska przeciwko ograniczeniu zakazu tych badań w stosunkach
pracy110.
Jedyną przesłanką naruszenia lub zagrożenia dobra osobistego jest bezprawność działania. Cecha ta wobec braku
wyraźnego zakazu tych badań w stosunku
pracy nie pozwoli w pełni na właściwą klasyfikację tego typu praktyki w kontekście
ochrony dóbr osobistych pracowników.
W grę wchodzić może, poza zgodą
uprawnionego, przesłanka egzenoracyjna,
a mianowicie działanie w obronie uzasadnionego interesu pracodawcy, która będzie
możliwa do przyjęcia wówczas, gdy poważny interes ekonomiczny pracodawcy
jest zagrożony działaniem pracowników
na szkodę podmiotu zatrudniającego, a badanie jest ściśle skierowanie na ukrócenie
tego procederu111.
Zdaniem A. Drozda należy zadbać o to,
aby propozycja przeprowadzenia testu została pracownikom przedstawiona w taki
sposób, by nie czuli się dyskryminowani
czy poniżeni. Nie bez znaczenia jest również zapewnienie profesjonalności badania. Może ono bowiem być źródłem stresu
u osób badanych, a także podważać dobre
imię w środowisku pracowniczym, dlatego
należy przeprowadzić je w tylko szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. celem
potwierdzenia nieposzlakowanego postępowania kandydatów na wyjątkowo odpowiedzialne stanowiska.
Wariograf może okazać się niezwykle
przydatny, pod warunkiem że zestaw pytań
zadawanych podczas badania będzie opracowany ściśle pod kątem wykrycia sprawcy
Tak H. Szewczyk, Prawo pracownika… op. cit.,
s. 52.
111
Tak J. Pietruszka, R. Rogalski, Prawo pracownika…, op. cit., s. 16.
110

kradzieży określonej sumy pieniężnej w sytuacji gdy kwota ta nie została podana do
publicznej wiadomości.
Mając na uwadze wszystkie przedstawione wyżej informacje, należy wskazać, jakie konkretnie dobra osobiste mogą zostać
zagrożone bądź naruszone w skutek wykorzystania wariografu w stosunkach pracy.
Samo polecenie pracodawcy, aby pracownik poddał się omawianym badaniom,
nie może być kwalifikowane jako naruszające godność pracownika lub jego cześć,
którą należy rozumieć jako dobre imię112.
Kolejnym dobrem osobistym, którego
naruszenie powinno być brane pod uwagę
w kontekście badań wariograficznych, jest
strefa życia prywatnego. W tym przypadku
samo przeprowadzenie badania powinno
być oceniane jako naruszające to dobro
osobiste. Informacje o mimowolnych reakcjach fizjologicznych badanego zawsze
są elementami sfery życia prywatnego, gdy
wykraczają poza zasięg powszechnej dostępności dla człowieka, a już na pewno
poza zakres usprawiedliwionego zainteresowania pracodawcy. Przeprowadzenie
badań wariograficznych pracowników narusza szeroko rozumianą wolność jako dobro osobiste. Wolność w rozumieniu art.
23 k.c. może być ograniczona przez zastosowanie przymusu fizycznego oraz
przez zastosowanie środków psychicznych
w celu wywołania poczucia niepewności,
uczucia lęku, a także przez inne działanie
uniemożliwiające jednostce odizolowanie
się od innych ludzi. Zgodnie z takim pojmowaniem wolności uprawnionemu przysługuje ochrona przed niedozwolonymi
naciskami, ograniczającymi swobodę dysponowania dobrami osobistymi. Szerokie
zaś rozumienie wolności znajduje uzasad112

Tak H. Szewczyk, op. cit. 53.

61

Tadeusz Szymanek

nienie w normach konstytucyjnych (art. 41
i 47 konstytucji)113.
Mając na uwadze powyższe wywody,
należy się zastanowić, czy udzielona pod
presją psychiczną zgoda pracownika na
poddanie się badaniom wariograficznym
jest okolicznością skutecznie wyłączającą
bezprawność wymienionych dóbr osobistych114.
W literaturze prawa cywilnego niekwestionowana okolicznością egzoneracyjną
jest zgoda, czyli zezwolenie uprawnionego115. Zasada, zgodnie z którą naruszenie
dóbr osobistych jest dozwolone, jeżeli następuje za zgodą uprawnionego, odwołuje
się do znanej rzymskiej paremii: volenti non
fit iniuria. Zgodnie z przeważającym poglądem doktryny, podmioty prawa cywilnego
mogą zatem dysponować swoimi dobrami
osobistymi, jeżeli jest to zgodne z szeroko
rozumianym porządkiem prawnym116.
Z uwagi na wątpliwy charakter
zgody pracownika na poddanie
się badaniu wariograficznemu jako
przesłanki egzoneracyjnej należy
się odwołać do pozostałych możliwości wyłączających bezprawność
naruszenia dóbr osobistych lub
jego zagrożenia.

Tak A. Drozd, op. cit., s. 11.
Zob. H. Szewczyk, op. cit., s. 54.
115
Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne, część ogólna,
Warszawa 2011 r. s. 272.
116
Zob. E. Wichrowska-Janikowska, op. cit., s. 39.
113
114
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Pierwszą jest działanie pracodawcy
w obronie uzasadnionego interesu,
którym może być chęć wyeliminowania ze środowiska pracy osób
nieuczciwych, narażających pracodawcę na szkody majątkowe.
Kolejna to nienależyte wyważenie
interesów, których nie da się ze
sobą pogodzić, a mianowicie prawa pracownika do poszanowania
jego dóbr osobistych w stosunkach
pracy oraz słusznego interesu pracodawcy, zasługującego na ochronę117.
W doktrynie można jednak spotkać
jej przedstawicieli zdecydowanie
opowiadających się za celowością
i dopuszczalnością stosowania poligrafu w stosunkach pracy118.
Omawiana problematyka jest powiązana jeszcze z dwiema metodami kontroli,
a mianowicie: poddawaniu pracowników
badaniu za pomocą alkomatu oraz przeszukiwaniu członków załogi w celu zapobieżenia wynoszenia mienia pracodawcy.
W odróżnieniu od badań wariograficznych
we wskazanych metodach kontroli zgoda
pracownika nie odgrywa takiej roli, zwłaszcza w sytuacji, gdy wymienione formy kontroli zostały przewidziane w regulaminie
pracy119.
Zob. A. Drozd, O dopuszczalności, op. cit., s. 13.
Tak J. Pietruszka, R. Rogalski, op. cit., s. 19.
119
Tak. E. Wichrowska- Janikowska, op. cit. s. 40.
117
118
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New trends in perception
of Russia authorities
in the beginning of 2010s1

T

he article presents data of the last stage
of the study from the fall of 2010 till
the fall of 2013. It focuses on the swings that
have taken place in perception of authorities since electoral campaigns of 2011-2012.
The study has shown that public perception is
determined rather by emotional reactions of
people than by rational interest. We have found
such positive changes of public attitudes as the
growth of values of activism, readiness to subordinate to laws, disappearance of tycoons from
the public space, reflected in political images of
citizens. Negative changes include the decline
of army prestige with a simultaneous growth of
intelligence influence. Though authorities managed to preserve stability of political system after
the wave of 2011 protests, the source of dissatisfaction still exists and demands a thorough
analysis of a psychological state of the society.
Key words: swings of power images,
public mentality, political perception, images
of authorities, citizens
Introduction
In Russia relations between citizens and
authorities are always influenced by a high
1

Paper presented at the XXIInd IPSA Congress,
Madrid, July 8-12, 2012.

level of emotions. Our authorities either
ignore citizens or look offended by them.
Citizens rarely trust and respect them but
continue to elect them and show readiness
to subordinated an elected power. During
long history of the country these interrelations were filled with strong feelings and
are not guided by rational interests. Images
of authorities are highly volatile in time.
That is why the data of 2013 that we discuss
in this paper have already changed in 2014.
Description of the study
About two dozens of years my
colleagues and I observe the character of citizens’ and authorities’
relations. We are interested in what
citizens see in authorities and power, what kind of power images do
they have and what factors determine these images. This study was
started in 1993 and continues until now. The last stage of the study
was carried out at the Chair of Sociology and Psychology of Politics,
Department of Political Science,
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Lomonosov Moscow State University in spring-summer of 2013. The
study was both quantitative and
qualitative. We have carried out
a survey in which a questionnaire included a big number of
open-ended questions. Answers
on these questions were processed
with a scaling method. A survey was
made in 8 regions of Russia: Moscow, Moscow region, Chelyabinsk,
Voronezh, Saratov, Tomsk, Krasnodar regions and Bashkortostan.
The sample consisted of 898 respondents. The sample is not
representative for the country as
a whole but it is representative for
each of 8 regions. The study also
included deep interviews and projective tests, but in this paper we
will discuss only the results of the
last survey which we compare with
our previous results [Shestopal
E. Theoretical and methodological
problems…, 2012].
Some theoretical presumptions
of the study
Before discussing the results of our
study we will focus on some essential theoretical issues that lay in the basis of our
interpretation model.
Political perception has some specific traits that make it different from other
forms of perception [Psychologija politicheskogo vosprijztija, 2002, Pishcheva 2011,
Preanjakova, 2000]. First, it is directed on
evaluative interpretation of political power
and leaders rather than on simple reflection of objective reality. Second, political
perception differs from a general on by
more cohesion of cognitive and emotional
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elements. Third, it is mediated mainly by
media. And the last it is effected by values,
stereotypes and attitudes of public.
If political perception is a process of
reflection of parties, leaders, state etc. in
public mind, the main “bricks”, which
constitute this process, are images. In psychology image is tackled as a generalized
picture of the world that is a result of processing of information that comes to us
via senses [Gregory, Richard. “Perception” in
Gregory, Zangwill (1987) pp. 598–601, Alan
S. & Gary J. (2011). Perception, Attribution,
and Judgment of Others. Organizational Behaviour: Understanding and Managing Life
at Work Vol. 7].
In contemporary political psychology
one will find a few works on general theory
of political perception. There are of course
some exceptions, for instance works of
K. McGrow [Milton Lodge; Kathleen M.
McGraw…1995] Scholars usually focus on
perception of single political objects, mainly
candidates in particular electoral campaigns
[Parker-Stephen, E. 2004, Stanley Feldman
and Pamela Johnston Conover, 1983]. One
can also find such objects of perception
as political risk, parties and their leaders,
different actors of international relations,
corruption etc. Only few authors address
to general theory of political perception
and try to analyze general and unique in
perception of different political phenomena, describe psychological mechanisms of
political perception [Psychologija politicheskogo vosprijztija,2012; Granberg, D. 1985,
Granberg, Donald, Kasmer, Jeff, Nanneman,
Tim,1988; Granberg, Donald, 1995].
Image of authorities as any other
one is – on one hand – reflection
of real characteristics of perception
object, i.e. authorities. One can
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call these characteristics objective
components that for a great deal
define the contents of the image.
On the other hand, an image is
a projection of expectations of citizens’ perception. One can find in
the image their needs and motives,
concepts, attitudes, expectations,
emotions and demands to authorities. These components can
be called subjective ones. Political images will change along with
changes in psychology of a society
including such characteristics of the
subject as gender, age, education,
region etc.
Structure of the image
An important moment for understanding of political perception is its’structure
analysis.
First, we start our analysis of image
structure from allocation of two levels
of the image: rational and unconscious
[Bukreeva, 2013]. Rational components of
the image reflect those of its’ characteristics
that the subject is aware of. For instance
in images of authorities citizens can quite
rationally accentuate their demands to
them or to explain their reasons to trust
them. Rational level of political perception is mainly determined by cognitive
mechanisms. As on an unconscious level
of perception emotions predominate, and
individual is not aware of them. So, our
respondent often can not explain his relation towards authorities even for himself,
not to say about his explanations to other
people. Even when an individual gives such
an explanation it is not always a trustworthy
one, because of a rationalization. As our
previous studies have shown [E. Shestopal,

2000, 2004, 2008, 2012] in situations of political instability citizens can not form rational attitudes toward politics and in their
choice they are guided mainly by emotions.
Second, according to Charles E. Osgood’s conception, accepted in contemporary psychology, we can distinguish in the
image similar to structure of personality
such scales as
 attractiveness-unattractiveness,
 strength-weakness
 activity-passivity.
Presence of strength parameter increases attractiveness of political image.
Using this parameter we receive an additional instrument which helps us to sift
those characteristics that have undeniably
positive meanings but without strength
cannot be used for forecast. The same is
true for parameter of activity that is connected with implementation of power credentials. Strength and activity are as a rule
realized by respondents. But they can be
revealed and fixed on an unconscious level
as well.
Third, one can allocate and study separately visual and verbal structure elements.
Image as one can see from its’ origin, is
connected with visual perception of information. Perception of visual information
was always important but in contemporary
politics with the wide spread of Internet
and TV, that are aimed in visualization of
politics, this element dominates. We have
to note that by their nature visual elements
of perception are unconscious. That is why
their analysis necessitates special methods
that could help us to extract and interpret
these unconscious structures. In our study
we used for this purpose projective tests,
method of unfinished sentences and other
psychological tools.
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Fourth, an important moment in evaluation of this or that real political object
by a person is its’ comparison with an ideal
prototype [Smulkina, 2013]. Political perception needs a kind of value etalon that
enables the process of evaluation. So to
evaluate a real power or authorities a person
compares it with an image of ideal power,
or the power that it should be. Revealing of
this ideal prototype permits us to make our
analysis more precise.
Fifth, in transforming societies, as
G. Diligensky correctly pointed [Diligensky, 1996, p. 46] political objects are better
studied through the system of attitudes as
they are more mobile than values, believes
or other elements of a perceiving personality [Lennart Sjöberg 1998, pp. 137-152].
In psychological literature it is accepted
to allocate three elements in the attitude:
cognitive, affective and behavioral. For us
it means that in the image we should find
out not only cognitive elements (verbalized
by individual and as a rule those that he is
aware of ) but also affective ones that are
rarely acknowledged as well as behavioral
elements that are closer to an act.
Discussion of the results of the
study 2013
Our previous studies have shown
that Russian authorities has been
perceived very differently in different periods of post-Soviet development: everything was in a process
of change – institutes of power,
rules of the game and personal
composition of power. Citizens also
changed while acquiring political
experience.
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Up to 2010 these changes had
a gradual character. But in our study
of 2010 for the first time we have
fixed a substantial swing of values
and images [Shestopal E. 2011].
Changes in values and images preceded to those important changes in real politics of 2011–2012. It
is worth o saying that in this period authorities nether made great
deeds nor made fatal mistakes that
can explain such a transformation
of social moods.
Let us start from those constants that
continue to determine the background of
citizens’ perception of authorities. First of
all one must note that in 2013, the same as
before, power and authorities are perceived
extremely negatively in emotional dimension. That means that respondents dislike
authorities and on occasion call it bad
names. The paradox that we mentioned in
the very beginning of this paper preserves:
people negatively evaluate power but they
eagerly subordinate it. On the first place
they are ready to subordinate laws, on the
second – the state, on the third – the bosses.
In our last study of 2013 there were 91% of
respondents who are ready to subordinate
power of laws. This is a historic maximum
since 1993. It means that emotional hostility of authorities, alienation from them does
not cause rejection to subordinate.
I believe that constants described before connect our time with 1990s and even
earlier time.
But there is a lot of new developments. We shall describe them and try
to explain. The first point to mention is
a growth of the value of political activism.
(see table 1).
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Table 1. Are you ready personally to take part in…? (you can give more than one answer)
1993

1995

1996

1997

2000

2003

2010

2013

In elections as a
voter

72

72,3

84

57

73,6

70,6

59

80

In a rally to support
some party or
movement

8

14,9

10

5

17,6

8,6

13

22

In a strike

8

14,9

6

8

13,6

13,6

10

16

In election as a
candidate

4

29,8

4

8

13

10

6

38

Nowhere

0

0

5

27

11,9

19

11

10

Do not know

0

0

11

7

5,5

4,4

3

1

The given data show the growth of readiness to vote (more than 20% in comparison
with 2010). Only in 1996 – a year of presidential elections mobilization was higher.
It means that democratic system that presupposes elections and civic engagement
is rooted in the society. This is one of the
important results of political development.
Besides voting we see the growth of
other forms of political activity, such as
rallies (from 13% in 2010 to 22% in 2013)
and strikes (from 10% to 16%).The last parameter reached its’ pick from 1993. Even
in hungry 1990s there were less people
ready for strikes than now. Probably in that

period strike were regarded by people as
not a “right way” of industrial disputes because in the Soviet time they were absent.
But the most surprising was the growth of
the number of the probable candidates in
elections of all levels (38%). It is even more
surprising if one takes into account the decline of reputation of the current deputies
and their elected bodies. But this fact supports the conclusion that electoral system
became not only habitual but valuable and
desirable to citizens.
We also asked our respondents a question: what kind of politicians obtain more
power? (see table 2).

Table 2. Who among politicians, in you opinion, obtains the most power in contemporary
Russia? (you can give more than one answer)
2000

2010

2013

79,7

24

92

26

30

Presidential administration

–
59,5

6

25

State Duma (lower chamber of the
Parliament)

24,9

5

20

President
Prime Minister
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Federation Council(higher chamber
of the Parliament)

17,7

2

9

Government

39,2

6

18

Interior Ministry, Intelligence

14

Governor

3

13

Local, municipal power

25,7

3

7

Court

20,3

3

15

Procuracy

28,7

3

18

Army

15,6

1

7

Political parties

9,7

5

14

Other

It is not surprising that the President is
regarded by respondents the most influential figure. But not all is so simple. Function
or role does not automatically determine
political influence.
In 2010 Prime Minister Putin was
more influential than President
Medvedev. It can be interpreted
in that way that personality means
in Russia more than status. But in
2013 Prime Minister Medvedev
seems to have more power than
his predecessor Putin in 2010 either
because Putin was able to increase
the influence of this status or citizens started to see all the political
actors in 2013 as more mighty.

It is clear that the President is
a number 1 figure. Prime Minister
should be number 2 by theory.
But in our case the second place
is occupied by “siloviki” representatives of police and intelligence
(all special forces except the army).
The army divides the last place
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51

7

with municipal power (in spite of
a high rating of defense minister
S. Shoigu). Powerful influence of
both chambers of the Parliament,
procuracy and courts as well as
presidential administration have
grown. But even more important
that criminal structures and oligarchs
who were very visible among powerful political actors in 2000 – now
disappeared. It does not mean the
real absence of their influence but
they became less visible to public.
One can interpret this as a success
of authorities who have shown their
ability to clean their image from defamatory communication.
The role of political parties is an important issue. Though parties are not in the
center of power image of our respondents
but they became three times as visible as
in 2010.
Support of the parties have grown but
each party has its’ own story. One parties
are strong due to ideas, others have high
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electoral support, the third ones do not
have many followers but they have few op-

ponents. Table 3 give data that permit us to
put together different parts of this mosaic.

Table 3.
1. Please, tell us, ideas of what political parties do you share? (you can give 2-3 variants of answers)
2. What party would you vote for if Parliamentary elections takes place next Sunday?
3. Which party you will not vote for under any conditions?
Question 1

Question 2

Question 3

«Communist party»

22.8

13.4

20.7

«United Russia»

33.4

29

27.1

«Liberal democrats»

15.0

6

27.3

«Just Russia»

14.1

6.3

8.7

«Jabloko»

9.2

4.8

15.8

«Right forces Union»

2.8

0.4

12.4

«Civic Platform»

14.8

8.7

12

Other (name what)

2.6

3.8

1

Do not support any
party

22.7

20.3

5.5

Do not Know

5.0

6.5

7

Let us notice that first of all support of
ideas and values of the party does not automatically determine voting for this party in elections. And the second moment:
electoral behavior is effected not only by
positive feelings of party supporters but
also by intensiveness of negative feelings
of its’ opponents.
Now we shall look at the images of particular parties. So, United Russia (UR) in
spite of the severe criticism in 2011 managed to preserve its ‘positions in terms of
ideas and in electoral s sense while its ‘enemies are rather influential as one can see
from the answers on the third question. The
number of foes is bigger only in LDPR.

But UR has substantial reserves though it
has numerous problems with it’s perception.
Though the Communist Party (CP)
has more enemies than friends but it still
has a stable ideological influence.
Just Russia ( JR) has a low level of
recognizability, but is highly trusted due
idea of social justice, used by this party in
it’s name. If to look at their electoral potential they are not very good in using their
ideological reserve: number of their opponents is larger than number of supporters.
“Yabloko” and “Right forces Union”
look clear outsiders in the eyes of citizens
and similar to LDPR have lost perspec-
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tive. We also can notice that leaders of
“The Civic Platform” was unable to use
their ideological resource. They did not
float their competitive advantage of a “newcomer” in politics and weakness of their

rightwing rivals though they have a good
ideological potential. One of the factors of
their electoral success was the growth of
liberal moods in society during last years
(see table 4).

Table 4. How would you define your political preferences?
1993

1995

1996

1997

2000

2003

2010

2013

4,2

14,9

10,9

11,3

13,4

7

17

20,4

Socialist

10,6

10,9

3,3

8,4

5,8

10

9,7

Anarchist

2,1

1,7

2,5

1,2

3

1.4

21,7

27,6

24,5

33

30,4

Liberal

Democrat

33,3

17

31,7

Patriot

15

Nationalist

5

Radical

4,2

14,9

2

1,7

2,5

2,1

3

1,3

Conservative

20,8

6,4

5,9

15

12,1

4,8

10

10,2

Communist

25

27,7

6,9

3,3

7,1

12

7

7,2

Apolitical

8,3

4,3

27,7

20

19,2

20,2

16

14,8

Other

4,2

2,1

5,9

4,2

3,7

2

5,7

Do not know

As the data show no one political ideology have such a growth as a liberal one.
They have reached in 2013 their historical
maximum. Though democrats keep their
dominative position with 30,4%. The concept “democrat” includes a variety of meanings. Socialists have lost their supporters.
Conservatives did not increase numbers as
well as communists. They stay nearly at the
same level.
But the most curious result concerns
nationalists. On the background of
a real growth of nationalism and
xenophobia people are not ready
to identify themselves nationalists
publicly. None of our respondents
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3,4

14,5

confessed that he is a nationalist or
even a patriot. It means that in contemporary Russia nationalism is still
publicly socially undesirable form
of political behavior. There is also
a definite decline of the number of
apolitical citizens. Development of
Russian political system resulted in
three years in 2% decline of those
who abstains from politics.
If to look at the picture in general, it
decays into three clear periods. The first includes 1990s. In this period political optics
was pretty misfocused; the same respondent felt sympathy to one politician, trusted
another and voted the third. This period of

New trends in perceptiom of Russia authorities in the beginning of 2010s

“political astigmatism” was finished in 2000
with first Putin’s presidency and stability
that he was le to achieve.
Starting from 2000 the second stage
started in 2000: society consolidated its’
vision of authorities. Images of power and
authorities were rather similar in people of
different generations, gender, professions
and regions. This stage abruptly finished in
2010.
The third stage started in 2010 and is
going until now.
One of the reasons in the change of
relations of authorities and citizens one
can name generation of 2000s, coming to
politics in 2010s. Their political socialization
took place in stormy 1990s. Picture of political world of this generation was molded in
a period of extreme instability and uncertainty. On one hand their political believes were
effected by official democratic rhetoric that
they have absorbed from the very beginning.
On the other hand this picture was not coherent with real political practices that they
observed. This cognitive dissonance pushed
people for protest on Sakharov Avenue and
Bolotnaya Square in 2011-2012. They voted
for oppositional politicians like Navalny and
Roizman in 2013. Though these people do
not define all Russian politics, their presence
in contemporary politics have changed our
political landscape.
The second reason for such rapid change
of political optics of Russian society was
connected with fact of destruction of state
media monopoly. Printed media and TV
that was under control of authorities faced
in 2000s competition from Internet. Authorities until now are unable to influence
citizens affectively via these new forms of
political communication. This factor have
effected not only generation of 2000s but
older age cohorts as well.

This new stage in some way resembles
the first period of 1990s by a high level of
mismatch of images of authorities. There is
no total analogy, of course. One can speak
of new positive trend as well as of new challenges. The positive side of this new stage is
saving of integrity of political system after
a stress of 2011. It important, as in case of
the clash similar to the beginning of 1990s,
the country can collapse. Dangers are also
quite clear: instability instead of development can cause serious shocks when citizens unable to satisfy simple needs destroy
everything around. Today we see that this
danger becomes quite real. Images of authorities that we study – is a reflection of
people’s feelings and moods that permit
us to make judgments of possible forms if
behavior.
We can fix for instance localization of
discontent in different segments of political
field. On one hand we can see the growth
of right-wing, liberal segment, that unites
educated middle class. Their protest is
caused by desire to have more political representation. Their discontent is determined
more by rational interests than emotions.
In this strata of society for the first time
in 20 years we fix a thesis of inefficacy of
authorities.
The majority of society is still loyal
to authorities though now they are
also not happy with them. They expect from authorities social justice.
Their demands are moral rather
than political. These people are
ready to subordinate their bosses,
follow laws. The state is a highest
value for them but only in case
that power is just. But there is the
third segment that like a volcano
is now sleeping and only episod-
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ically reveals itself in Manezhnaya
square, in Kondopoga and Sagra,
in events in Birjulevo – this is radical
nationalism. This protest is based
on emotions, that are psychologically very bright and attractive to
those of people who are till now are
loyal to authorities.
The beginning of a current electoral
cycle became a turning point to Russian
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politics. Authorities, on one hand, managed to save the political system and, on the
other hand – to change and reform it under
the pressure of a society. But this process is
not completed. If it stops once more and
authorities will not keep initiative in their
hands, this initiative will go to the arising
new opposition. Power is ready to deal with
liberals, but one can not exclude that they
will be opposed not by people from Bolotnaya, but by people from Birjulevo.
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Wojsko i polityka:
paradygmaty teoretyczne
i doświadczenia historyczne

J

ednym z najważniejszych atrybutów
władzy państwowej jest dysponowanie siłą zbrojną, zdolną do obrony suwerenności państwa i jego granic, a także do
realizacji zadań, które postawić przed nią
mogą władze państwowe.
Tomasz Hobbes (1588-1679) wyraził
tę zasadę pisząc, że:
„...jest związane z suwerennością uprawnienie do prowadzenia wojny i do zawierania pokoju z innymi narodami i państwami;
to znaczy: uprawnienie do rozstrzygania,
kiedy dla dobra publicznego należy zbierać,
uzbrajać i opłacać siły zbrojne oraz jak wielkie mają one być; jak również uprawnienie
do pobierania pieniędzy od poddanych na pokrycie kosztów z tym związanych. Albowiem
moc, która ma bronić naród, polega na wojsku; a siła wojska polega na zjednoczeniu pod
jednym rozkazem; i tę władzę rozkazodawczą ma wobec tego ustanowiony suweren,
jako że samo rozkazywanie siłom zbrojnym,
nawet bez wszelkiego innego ustanowienia,
czyni suwerenem tego, kto rozkazuje. I dlatego, ktokolwiek byłby generałem armii, ten
kto ma władzę suwerenną, jest zawsze generalissimusem” (Hobbes 1954, s.158 i 159).
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Problem postawiony przez Hobbesa
nabrał szczególnego znaczenia w okresie
przechodzenia od państwa dynastycznego
do państwa narodowego. W tym pierwszym
państwo należało do władcy, czy mówiąc
nieco inaczej do tego członka panującej dynastii, który zasiadał na tronie. Gdy walka
o tron przybierała szczególnie ostrą postać,
rywale posługiwali się wojskami, ale wojska
nie były w tej walce samodzielnymi podmiotami. Były narzędziem w ręku tego, kto
władzę sprawował lub usiłował ją zdobyć.
Sytuacja zmieniła się, gdy w miejsce
państwa dynastycznego zrodziło się państwo narodowe, a więc państwo, w którym
suwerenem stał się nie monarcha, ale naród,
jakkolwiek ów naród byłby definiowany.
Rewolucja angielska (1640-1648), amerykańska wojna o niepodległość (1776-1783)
i rewolucja francuska (1789-1799) stanowiły kamienie milowe na drodze do nowego typu państwa, w którym suwerenem
stał się naród.
Zrodziło to między innymi pytanie
o władzę nad siłą zbrojną. Gdy straciła moc
zasada zwierzchnictwa dynastycznego monarchy nad siłami zbrojnymi, pojawił się
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problem ich stosunku do państwa, a raczej
ich miejsca w systemie władz państwowych.
Rewolucje angielska i francuska przyniosły
dyktatury wojskowe Olivera Cromwella i Napoleona Bonapartego. Rewolucja
amerykańska, od początku nieufna wobec
wojska, zrodziła system podporządkowania
sił zbrojnych demokratycznym władzom
cywilnym, i tym samym stworzyła doniosły historyczny precedens. Zasada podporządkowania wojska władzy cywilnej stała
się jednym z kanonów nowoczesnej demokracji. Nie znaczy to jednak, by przesądzała
ona z góry, jak to podporządkowanie ma
wyglądać, ani jak dalece będzie ono skuteczne.
1. Polityka i wojna
Najwybitniejszy teoretyk wojny XIX
wieku Carl von Clausewitz (1780-1831)
w swym klasycznym dziele „O wojnie”
(Vom Kriege) uzasadnił, dlaczego polityka
ma i mieć powinna rozstrzygający wpływ
na wojnę. W najczęściej cytowanym fragmencie swego dzieła pisał, że:„wojna jest
niczym innym, jak dalszym ciągiem polityki przy użyciu innych środków” (Clausewitz 1958, s. 248). Dalej zaś dodawał:
„Podporządkowanie politycznego punktu
widzenia wojskowemu byłoby absurdalne,
gdyż wojnę stworzyła polityka. Polityka jest
inteligencją, wojna zaś tylko narzędziem,
a nie odwrotnie. Pozostaje więc jedynie konieczność podporządkowania wojskowego
punktu widzenia politycznemu” (tamże,
s. 251).
Raymond Aron (1905-1983), najwybitniejszy interpretator myśli Clausewitza we
współczesnej socjologii polityki, wskazywał
na to, że zasada prymatu polityki nie tylko
zachowała aktualność, ale nawet nabrała
szczególnego znaczenia w erze nuklear-

nej, gdy rzeczywista konfrontacja zbrojna
między wielkimi mocarstwami musiałaby
prowadzić do światowej katastrofy. W takich warunkach dominacja politycznego
punktu widzenia nabrała szczególnie wielkiego znaczenia (Aron 1983, s. 372-399).
Zmiana charakteru współczesnej wojny nie
przekreśla znaczenia Clausewitzowskiej
zasady prymatu polityki, ale nadaje tej zasadzie nowy sens. Totalna wojna nuklearna
nie może być racjonalnie rozumianym narzędziem polityki, co wymaga stworzenia
nowej socjologii wojny i pokoju między
narodami.
Zasada prymatu polityki ma racjonalne uzasadnienie w takim rozumieniu wojny, w którym nie jest ona
celem samym w sobie, lecz narzędziem polityki. Nie przekreśla to
jednak trudności, na które zwracali
uwagę zajmujący się tą problematyką socjologowie XX wieku.

Pierwszym z nich był Harold D. Lasswell (1902-1978), który w czasie drugiej
wojny światowej postawił kapitalny problem władzy wojskowych w warunkach
przewlekłych konfliktów zbrojnych. Nie
negując Clausewitzowskiej zasady prymatu polityki nad wojną, Lasswell sugerował,
ze w warunkach przewlekłego i głębokiego konfliktu zbrojnego rosnąć musi rola
czynnika wojskowego w ustalaniu strategii, a tym samym rosnąc musi także rola
wojskowych w ustalaniu polityki państwa.
W skrajnym wypadku, dowodził Lasswell,
może to prowadzić do ustanowienia „państwa garnizonowego”, rządzonego przez
„specjalistów przemocy” (Lasswell 1941
i 1962). Lasswell nie uważał pojawienia
się państwa garnizonowego za nieuchronne, ale za bardzo prawdopodobne. Była to
więc prognoza ostrzegawcza. W drugiej
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z powołanych tu prac wyraził on pogląd,
że przewlekła zimna wojna między wielkimi mocarstwami może doprowadzić do
przekształcenia się obu w państwa garnizonowe.
Pesymistyczna hipoteza Lasswella nie
potwierdziła się w odniesieniu do wielkich
mocarstw zaangażowanych przez niemal
pół wieku w przewlekły konflikt zwany
zimną wojną. Ani Stany Zjednoczone, ani
Związek Radziecki nie stały się „państwami
garnizonowymi”. Wojskowi pozostali pod
kontrolą władz cywilnych a dwa dobrze
znane wypadki konfliktu między wybitnym
dowódcą wojskowym (Douglasem MacArthurem w USA i Gieorgijem Żukowem
w ZSRR) a ich cywilnymi zwierzchnikami
zostały szybko i dość łatwo rozstrzygnięte
na korzyść tych ostatnich. Zbigniew Brzeziński i Samuel Huntington porównując te
dwie sytuacje konfliktowe trafnie zauważyli, że w obu wypadkach cywilna władza polityczna zachowała swą kontrolę nad siłami
zbrojnymi (Brzeziński i Huntington 1964).
Nie znaczy to, by analizowana przez
Lasswella sytuacja przewlekłego konfliktu międzynarodowego nie rodziła napięć
w stosunkach między wojskowymi i ich
cywilnymi zwierzchnikami. System demokratyczny radził sobie z tymi napięciami
lepiej, gdyż ugruntowana w społeczeństwie
i w siłach zbrojnych ideologia demokratyczna stwarzała bardzo silną legitymizację
dla cywilnej kontroli nad wojskiem. W systemach totalitarnych dominująca pozycja
partii uzasadniała podporządkowanie całego aparatu państwowego partii (a raczej
jej przywódcom), ale podporządkowanie
to wymagało posługiwania się przymusem
policyjnym, przybierającym nawet postać
masowego terroru. Tak było zwłaszcza
w Związku Radzieckim w czasie wielkiej
czystki lat 1937-38 (Kolkowicz 1967, s. 55-
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-57), ale także w Niemczech w 1934 roku
(Wheeler-Bennett 1964).
Interesującym przykładem podważającym pesymistyczną prognozę Lasswella są
dzieje stosunków między wojskiem a cywilnymi władzami demokratycznego państwa
w Izraelu. Od swego powstania w 1948
roku Izrael znajduje się w stanie przewlekłego konfliktu z jego arabskimi sąsiadami.
Czterokrotnie (1948/49, 1956, 1967 i 1973)
toczył z nimi regularne wojny, a nadto kilkakrotnie miały miejsce starcia nadgraniczne
i interwencje wojskowe, zwłaszcza na terenie Libanu. Wojskowi odgrywają znaczną rolę w życiu politycznymi, w tym na
najwyższych stanowiskach państwowych.
Stanowiska te zajmują jednak w wyniku
demokratycznych wyborów, a nie w wyniku zamachu stanu. Izraelski politolog Amos
Perlmutter (1932-2001) trafnie stwierdził,
że w Izraelu trwałość demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi jest konsekwencją istnienia silnych struktur społecznych,
z których siły te się wywodzą, zwłaszcza
ruchu kibucowego (Perlmutter 1969).
Nie znaczy to jednak, że w hipotezie
„państwa garnizonowego” nie kryje się
ziarno prawdy. Holenderski socjolog Jacques van Doorn (1925-2008) sformułował
przed laty koncepcję tak zwanej operacyjnej ideologii (operational ideology) wojska
stanowiącej „ideologiczne uzasadnienie
działań” sił zbrojnych (Doorn 1971). Tego
rodzaju ideologia w sprzyjających warunkach może przenikać także do cywilnych
ośrodków władzy państwowej powodując,
że działają one zgodnie ze sposobem myślenia wojskowych. Ciekawym przykładem
takiego zmilitaryzowania myślenia polityków w państwie demokratycznym było
przenikanie doktryny tak zwanej „wojny
rewolucyjnej” do kierowniczych kręgów
francuskiej Czwartej Republiki w okre-
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sie wojen w Wietnamie i Algierii (Wiatr
1966, s. 78-85). Istotę tej doktryny wyraził
generał André Zeller, jeden z przywódców
rebelii generałów (kwiecień 1961) pisząc
na łamach „Revue de Defense Nationale”,
że „świadomy i światły udział armii w rozstrzyganiu o losach politycznych ojczyzny
jest rękojmią jej lojalności. Jest on zarazem
jedynym sposobem odzyskania przez armię
należnego jej miejsca w państwie” (Wiatr
1966, s. 83).
Zagrożenia wynikające z prowadzenia
przewlekłych wojen są więc realne, ale nie
w nich tkwi główna przyczyna wyłamywania się wojska spod cywilnej kontroli.
2. Korzenie wojskowych dyktatur
Wiek dwudziesty można nazwać
wiekiem dyktatur. Ten bowiem rodzaj rządów, choć pojawiał się
i wcześniej (nie tylko w starożytnym Rzymie, ale także w niektórych
państwach europejskich XIX wieku), rozpowszechnił się szczególnie w ostatnim stuleciu. Dyktatury
ówczesne występowały w dwóch
podstawowych postaciach: dyktatury partyjnej lub dyktatury wojskowej, z tym że ten drugi rodzaj
dyktatur był kilkakrotnie częstszy
(Wiatr 2011).
Przyczyny powodujące wojskowe zamachy stanu są przedmiotem licznych rozważań socjologów polityki i politologów.
Nie wchodząc w analizę poszczególnych
doświadczeń historycznych wyróżnić pragnę – nawiązując do wcześniej zaproponowanej typologii (Wiatr 1985) – następujące
modele wojskowej interwencji w politykę.
(1) Przejęcie przez wojsko władzy
lub próba takiego przejęcia w wyniku

przeświadczenia wojskowych, że władze cywilne nie są w stanie skutecznie
realizować interesu narodowego, czy to
ze względu na ich słabość, czy też w wyniku kierowania się przez polityków
błędnymi i szkodliwymi dla państwa
poglądami politycznymi. Wystąpienie
wojska tureckiego pod wodzą generała Mustafy Kemala Paszy w 1920 roku
przeciw władzy sułtana po tym, gdy
zaakceptował on bardzo ciężkie warunki traktatu pokojowego w Sevres,
czy obalenie przez wojsko monarchii
egipskiej w lipcu 1952 roku w wyniku klęski w wojnie z Izraelem – to
przykłady tak właśnie motywowanego
wkroczenia wojska na scenę polityczną.
„Rebelia generałów” we Francji w 1961
roku, spowodowana ich sprzeciwem
wobec polityki prezydenta de Gaulle’a,
zmierzającego do przyznania Algierii
niepodległości, może być potraktowana
jako modelowy wręcz przykład takiej
właśnie interwencji wojska w politykę
w państwie demokratycznym. Innym
przykładem może być „rewolucja goździków” w Portugalii (kwiecień 1974),
spowodowana przede wszystkim sprzeciwem młodych oficerów wobec wojen
kolonialnych prowadzonych przez cywilny, ale niedemokratyczny reżym.

(2) Bywa też, że wojsko występuje przeciw
władzom cywilnym jako reprezentant
sił społecznych zagrożonych w swoich
interesach, a także przekonaniach przez
politykę cywilnego rządu. Ponieważ
wojskowi na ogół są swymi poglądami i interesami bliżsi klasom uprzywilejowanym, ich wystąpienia tego typu
kierują się niemal zawsze przeciw tym
władzom cywilnym, które podejmują
radykalne reformy społeczne (przykła-
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dy najciekawsze to hiszpańska wojna
domowa 1936-1939 i chilijski zamach
stanu we wrześniu 1973 roku).

(3) Trzecim powodem wystąpienia wojska
przeciw władzom cywilnym jest słabość
tych władz, ich skorumpowanie, bardzo
głębokie podziały polityczne – słowem
kryzys państwa. Wojskowi występują
wtedy jako siła mająca na celu uzdrowienie państwa, przywrócenie mu warunków normalnego działania. Taki
charakter miało na przykład przejęcie
władzy przez wojskowych w Argentynie
w 1976 roku, w warunkach krwawych
starć między siłami rządowymi i rewolucyjną partyzantką. Podobny charakter miało odsunięcie przez wojskowych
egipskich od władzy (w lipcu 2013)
demokratycznie wybranego prezydenta Mursiego i rządzącego tym krajem
Bractwa Muzułmańskiego. Interwencja
wojska nastąpiła w warunkach paraliżu
państwa spowodowanego masowymi
protestami ulicznymi przeciw islamizacji państwa i raptownie pogarszającej się
sytuacji gospodarczej.

(4) Wojskowi interweniują także wtedy,
gdy zagrożone są ich interesy korporacyjne, to znaczy gdy władze cywilne
podejmują działania uznane przez wojskowych za szkodliwe dla ich grupowych interesów. Sformułowana przez
Amosa Perlmuttera koncepcja pretorianizmu (Perlmutter 1977) odwołuje
się do takich właśnie sytuacji. Wojsko
ma bowiem swoje grupowe („korporacyjne”) interesy i w pewnych sytuacjach
gotowe jest upominać się o nie nawet
z bronią w ręku.
Wymienione tu cztery sytuacje mają
charakter modelowy. W rzeczywistości
bywa często tak, że wkroczenie wojska na
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scenę polityczną ma więcej niż jedną przyczynę. Polski zamach stanu w maju 1926
roku był konsekwencją nakładania się na
siebie kilku okoliczności: słabości rządów parlamentarnych, napięć narodowościowych, zagrożenia interesów tej części
korpusu oficerskiego, która wywodziła się
z Legionów, politycznego sprzeciwu w stosunku do Narodowej Demokracji (nie bez
racji obciążanej odpowiedzialnością za
zamordowanie prezydenta Narutowicza),
wreszcie niezgodą na odsunięcie od pracy
państwowej i od wojska marszałka Józefa
Piłsudskiego (Wiatr 1971).
Dla rozumienia wojskowych zamachów stanu szczególnie istotne wydaje mi się wprowadzone
przez Samuela Finera (1915-1993)
pojęcie „niedojrzałości” młodego
państwa narodowego (Finer 1962,
s. 240-243). Autor – jeden z najwybitniejszych politologów brytyjskich
– pisał swą książkę w okresie, gdy
bardzo liczne młode państwa postkolonialne stawały się dyktaturami
wojskowymi w wyniku niepowodzenia prób ustanowienia systemów demokratycznych. Korzenie
politycznej interwencji wojska Finer widział w samym charakterze
współczesnego państwa narodowego, w szczególności w doktrynie
suwerenności narodu i w nacjonalizmie. Powołując się zwłaszcza na
przykład rewolucyjnej i porewolucyjnej Francji, Finer analizował
proces, w wyniku którego „stare”
państwa narodowe zdołały przezwyciężyć początkowe trudności
i ustanowić skuteczny system cywilnej kontroli nad wojskiem. „Nowe”
postkolonialne państwa nie miały
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czasu i warunków, by pójść tą samą
drogą. Ich niedojrzałość polityczna
skazuje je na rządy wojskowych.
Koncepcja Finera wydaje mi się szczególnie cenna, ale otwiera interesujący problem teoretyczny i prognostyczny. Jak długo
może trwać proces przezwyciężania politycznej niedojrzałości? Pod tym względem
Ameryka Łacińska daje dużo do myślenia.
W tym samym roku, w którym ukazała się
książka Finera, wybitny prawicowy polityk
hiszpański, a zarazem znany politolog Manuel Fraga Iribarne (1922-2012) opublikował pracę, w której dowodził, ze w dawnych
koloniach hiszpańskich w Ameryce nie ma
społecznych warunków dla powstania systemów demokratycznych (Fraga Iribarne
1962). Dwadzieścia lat później Samuel Finer opublikował artykuł stanowiący kontynuację rozważań zawartych w jego książce
(Finer 1982). Przedstawił w nim typologię
„systemów militarnych” i przedstawił listę
reżymów militarnych obejmującą 32 państwa, z których osiemnaście znajdowało się
w Afryce, siedem w Azji i siedem w Ameryce Łacińskiej. Wtedy wydawać się mogło, że
ten stan rzeczy utrzyma się długo. W Ameryce Łacińskiej jednak historia przyśpieszyła. Pod koniec dekady lat osiemdziesiątych
dwudziestego wieku wszystkie latynoamerykańskie reżymy wojskowe zastąpione zostały przez cywilne rządy demokratyczne.
Od tego czasu w Ameryce Łacińskiej nie
było już ani jednego wojskowego zamachu
stanu. Dominacja wojska w życiu politycznym Ameryki Łacińskiej trwała więc ponad
półtora stulecia. Czy tak samo długo będzie
trwała niedojrzałość młodych państw afrykańskich i azjatyckich do demokracji?
Reżymy militarne występują obecnie tylko w państwach postkolonialnych, które uzyskały niepodległość

po drugiej wojnie światowej. Bardzo istotne i interesujące jest to,
że w żadnym państwie pokomunistycznym nie doszło do przejęcia
władzy przez wojsko i ustanowienia dyktatury wojskowej, choć
w niektórych z nich powstały cywilne reżymy autorytarne. Nie ma też
obecnie zagrożenia wojskowymi
zamachami stanu w europejskich
państwach demokratycznych.
Można więc uznać, że historia
przyznała rację Finerowi.
Czas pokaże, czy (lub jak szybko) postkolonialne państwa Afryki i Azji przezwyciężą polityczną niedojrzałość i odejdą od
formuły rządów militarnych. Nie jest to
jednak bliska perspektywa. Dlatego socjologowie polityki nie mogą odłożyć na półkę
literatury poświęconej tej formie rządów.
3. Cywilna kontrola nad wojskiem
w państwach demokratycznych
Zawarta w konstytucjach państw demokratycznych zasada podporządkowania sił
zbrojnych władzom cywilnym stosunkowo
późno doczekała się poważniejszej analizy
socjologicznej. Początki takiej analizy dały
prace dwóch uczonych amerykańskich: Samuela P. Huntingtona (1927-2008) i Morrisa Janowitza (1919-1988).
Pierwszy z nich opublikował w 1957
roku klasyczną dziś pracę „Żołnierz i państwo”, w której przedstawił dzieje cywilnej
kontroli nad wojskiem w Stanach Zjednoczonych i sformułował swoją koncepcję
profesjonalizmu wojskowych jako podstawowego warunku skuteczności takiej
kontroli (Huntington 1957). Centralna
teza Huntingtona brzmi następująco: wojskowy profesjonalizm zakłada istnienie nie
tylko szczególnych zawodowych kompe-
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tencji wojskowego, lecz także szczególnej
wojskowej mentalności (military mind).
Na tę wojskową mentalność składają się
uznanie lojalności wobec państwa za najwyższa wartość, „konserwatywny realizm”
w postrzeganiu zagrożeń, przed którymi
stoi państwo, ostrożność przy podejmowaniu decyzji mogących prowadzić do
wojny i uznanie zasady cywilnej kontroli
nad siłami zbrojnymi. „Zawód wojskowego – pisał Huntington – istnieje po to, aby
służyć państwu. By oddać możliwie największą usługę państwu cały zawód i siły
zbrojne przez niego kierowane muszą być
ukonstytuowane jako instrument polityki
państwowej. Ponieważ decyzje polityczne
płyną jedynie z góry, oznacza to, że zawód wojskowego musi być uformowany
na podstawie hierarchii posłuszeństwa. By
mógł on spełniać swe zadanie, każdy jego
szczebel musi być w stanie dysponować natychmiastowym i lojalnym posłuszeństwem
szczebli mu podporządkowanych. Bez tego
profesjonalizm wojskowy jest niemożliwy.
Gdy wojskowy otrzymuje legalny rozkaz od
uprawnionego zwierzchnika, nie dyskutuje,
nie waha się i nie narzuca swego zdania:
wykonuje ten rozkaz natychmiast. Ocenia
się go nie na podstawie polityki, którą realizuje, lecz na podstawie sprawności, z którą
wykonuje rozkazy. Jego celem jest doskonalić narzędzie posłuszeństwa; cele, którym to
narzędzie służy, znajdują się poza sferą jego
odpowiedzialności” (Huntington 1957,
s. 73).
Tak rozumiany profesjonalizm wojskowego daje się pogodzić zarówno z kontrolą
sprawowaną przez demokratycznie ukonstytuowane władze, jak i przez władze niedemokratyczne, na przykład w warunkach
dyktatury partyjnej. Z Huntingtonowskiej
koncepcji profesjonalizmu nie wynika zasada demokratycznej kontroli nad wojskiem,
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ale jedynie zasada cywilnej kontroli. Zarazem jednak Huntington, wierny swoim
przekonaniom politycznym, zalecał, by –
jak długo istnieje zagrożenie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych – cywilne
władze odrzuciły w swych działaniach liberalny i przyjęły konserwatywny punkt
widzenia charakterystyczny dla wojskowych (Huntington 1957, s. 464). Ideałem
dobrze rządzonego państwa demokratycznego było więc dla Huntingtona państwo
rządzone przez demokratycznie wybranych
cywilnych polityków, którzy w swych działaniach respektują wojskowy sposób patrzenia na bezpieczeństwo narodowe i którzy
spotykają się z lojalnością wojskowych.
Koncepcji Huntingtona zarzucić można ukrytą tautologię. W swoją definicję
wojskowego profesjonalizmu wpisał on
bowiem gotowość wojskowych do podporządkowania się władzom cywilnym,
a zarazem uznał profesjonalizm korpusu oficerskiego za podstawowy warunek
skuteczności cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi. Jeśli więc wojskowi wykazują skłonność do przeciwstawienia się
władzom cywilnym, to – zgodnie z jego
rozumieniem profesjonalizmu – są nieprofesjonalni. Gdyby jednak zdefiniować
profesjonalizm inaczej – przez odwołanie
się jedynie do zawodowych kompetencji
oficerów i zasad awansu opartego na tych
kompetencjach – mogłoby okazać się, że
w niektórych krajach wysoce profesjonalny
korpus oficerski narzucał swoją wolę cywilnym politykom, a więc w rozumieniu
Huntingtona zachowywał się „nieprofesjonalnie”. Chyba najbardziej charakterystycznym przykładem takiej sytuacji była
Japonia w latach trzydziestych XX wieku
i w czasie drugiej wojny światowej.
Huntington pomija też ważną dla rozpatrywanego tu zagadnienia sprawę gru-
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powego interesu wojskowych jako swoistej
korporacji zawodowej. Na ten aspekt zagadnienia uwagę zwrócił Amos Perlmutter
(Perlmutter 1977, s. 1-9). Proponuje on, by
odróżniać profesjonalizm wojskowych od
ich korporatyzmu. Profesjonalizm, uważa
Perlmutter, możliwy jest bez korporatyzmu.
To ten ostatni, a nie sam profesjonalizm,
determinuje zachowanie polityczne kadry
wojskowej. Interwencja polityczna wojskowych jest, jego zdaniem, konsekwencją
silnego korporatyzmu, a nie profesjonalizmu. Pojęcie pretorianizmu Perlmutter
zaczerpnął od Maxa Webera, ale nadał
mu swoją własną definicję – jako sytuacji,
w której „wojskowi skłonni są interweniować w funkcjonowanie państwa i mają potencjał pozwalający im zdominować władzę
wykonawczą” (tamże, s. 93).
Wiążąc zdolność do interwencji politycznej z korporatyzmem kadry wojskowej,
Perlmutter kładł specjalny nacisk na działanie wojskowych motywowane ich interesem grupowym. Nie ulega wątpliwości,
że jest to istotny czynnik. Istotny, ale nie
jedyny i – być może – nawet nie główny.
W nie mniejszym stopniu wojskowi gotowi
są ingerować w sprawowanie władzy lub
wręcz władzę tę brać w swoje ręce, kierując
się swoimi przekonaniami politycznymi,
a zwłaszcza własną percepcją interesu narodowego.
W ostatnich latach koncepcja Huntingtona spotkała się z krytycznymi
komentarzami, które jednak nie kwestionowały znaczenia sformułowanej przez niego koncepcji teoretycznej dla studiów nad
stosunkami między wojskiem i władzami
cywilnymi (Feaver 1996, Desch 1999, Nielsen i Snider 2009, Schiff 2009). Koncepcja
ta pozostaje punktem wyjścia dla rozważań
nad rolą wojskowych w państwach demokratycznych.

Najbardziej rozwiniętą socjologiczną
analizę zawodu oficera przedstawił pionier
socjologii wojska Morris Janowitz (1919-1988) przede wszystkim w pracy „Zawodowy żołnierz” ( Janowitz 1960). Praca ta
zapoczątkowała nowy kierunek socjologii
wojska – socjologiczną analizę zawodowej
kadry wojskowej. Badania nad zawodem
wojskowego stały się głównym nurtem nawiązującej do Janowitza socjologii wojska.
Podstawową myślą pracy Janowitza
jest twierdzenie, że zawód wojskowego
przechodzi i będzie przechodził w przyszłości przemiany wynikające z nakładania
się na siebie ewolucji techniki wojennej
i zmian w charakterze konfliktów, z którymi wojskowi mają do czynienia. Wymieniał w konsekwencji pięć podstawowych
zmian w charakterze i usytuowaniu zawodu wojskowego ( Janowitz 1960, s. 8-12):
(1) zmiana charakteru władzy i dyscypliny
w wojsku: od „autorytarnej dominacji” do
manipulacji, perswazji i budowania konsensu grupowego, (2) zmniejszanie się dystansu między umiejętnościami wymaganymi
od wojskowego i tymi, których wymaga się
w zawodach cywilnych, (3) zmiana kierunku rekrutacji do zawodu oficera polegająca
na odchodzeniu do elitaryzmu na rzecz
szerszej bazy społecznej kadry oficerskiej,
(4) nowy model kariery wojskowej, w którym awans na najwyższe stanowiska zależy przede wszystkim od innowacyjności
i kompetencji politycznych, oraz (5) zwiększone znaczenie politycznej indoktrynacji.
Analizując ten kierunek zmian Janowitz sformułował hipotezę o kształtowaniu
się nowego modelu zawodu wojskowego.
W szczególności sformułował on prognozę,
iż nowy charakter konfliktów międzynarodowych powoduje podejmowanie przez
wojskowych funkcji „policyjnych” (constabulary), co w znacznym stopniu zmienia
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charakter zawodu wojskowego i wpływa
na stosunki między wojskiem i cywilnymi władzami państwa. Konsekwencją tych
zmian będzie, zdaniem Janowitza, upolitycznienie kadry oficerskiej, od której wymagać się będzie większej wrażliwości na
problemy polityczne i społeczne. Zarazem
jednak „wszyscy oficerowie muszą być wychowywani tak, by rozumieli charakter supremacji cywilnej” ( Janowitz 1960, s. 426).
Model zawodu wojskowego przedstawiony przez Janowitza okazał się
znakomitym narzędziem dla analizy nowych wyzwań, przed którymi
wojskowi (amerykańscy zwłaszcza)
stanęli pod koniec XX i na początku
XXI wieku. Wojny niekonwencjonalne (zwłaszcza wietnamska) i terroryzm międzynarodowy postawiły
wojskowych przed wyzwaniami innymi niż te, które były ich udziałem
w czasach klasycznych wojen toczonych przez armie suwerennych
państw. Dzisiejsi autorzy analizujący te zagadnienia idą drogą wyznaczoną przez pionierską pracę
Janowitza.

Szczególnie istotny wkład do teorii
stosunków między władzami cywilnymi
i wojskiem wniósł ostatnio Dale R. Herspring, najwybitniejszy współczesny (ur.
1940) teoretyk stosunków między władzami cywilnymi i siłami zbrojnymi w Stanach
Zjednoczonych.. Dwie jego ostatnie prace
(Herspring 2005 i 2013) oparte są na interesującej koncepcji współodpowiedzialności (shared responsibility) wojskowych
i polityków za sprawy bezpieczeństwa narodowego. Nie podważając samej zasady
nadrzędności władz cywilnych Herspring
dowodzi, że dla skutecznej polityki bezpieczeństwa narodowego konieczne jest
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współdziałanie cywilnych polityków i dowódców wojskowych w duchu wzajemnego
zrozumienia oraz poczucia wspólnej odpowiedzialności.
Analizując z tego punktu widzenia
doświadczenia amerykańskie po drugiej
wojnie światowej, Herspring dowodzi, że
charakter stosunków między władzami
politycznymi i wojskowymi zależy przede
wszystkim od tych pierwszych, czy mówiąc
konkretnie od sposobu, w jaki prezydent
realizuje swe obowiązki jako najwyższy
zwierzchnik sił zbrojnych. We wnioskach
zamykających analizę Herspring uznał
prezydentury Nixona, Johnsona i Clintona za obciążone największym nasileniem
konfliktu między cywilnymi prezydentami
i dowódcami wojskowymi, zaś prezydentury George Busha (seniora), Forda, Reagana i Roosevelta za prezydentury, w czasie
których konfliktów takich było najmniej
(Herspring 2005, s. 409).
W wydanej w 2013 roku pracy autor
ten porównał cztery państwa (Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanadę i Rosję) z punktu widzenia stopnia, w jakim realizują one
zasadę współodpowiedzialności polityków
i wojskowych za bezpieczeństwo państwa
(Herspring 2013). Jest to, moim zdaniem,
najważniejsza praca poświęcona omawianym tu zagadnieniom w literaturze naukowej XXI wieku.
Punktem wyjścia pracy jest założenie,
że „konflikt w stosunkach między cywilami a wojskowymi jest czymś normalnym,
pozytywnym i zdrowym, pod warunkiem
że jest uregulowany” (Herspring 2013,
s. 1). Jest tak dlatego, że wojsko funkcjonuje
w warunkach ograniczonego budżetu i zawsze będzie ubiegało się o większe środki.
Do tego sprawa jednak się nie sprowadza.
Nawiązując krytycznie do modelu Huntingtona dowodzi Herspring, że wpływ
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wojska na politykę, choć ważny, nie ma
kluczowego znaczenia. Nadmierny nacisk
położony na kontrolę cywilną prowadzi do
przeoczenia „interaktywnego charakteru”
stosunków między władzami cywilnymi
i wojskiem, a właśnie ta interakcja jest podstawą zdrowych stosunków wzajemnych
(tamże, s. 3).
W modelu przedstawionym przez Herspringa wojskowi są i powinni być partnerami polityków. Partnerstwo nie podważa
zasady podporządkowania wojska cywilnym władzom państwa, ale wymaga od
tego, kto stoi na czele państwa, by wciągał
wojskowych do procesu decyzyjnego i brał
pod uwagę ich punkt widzenia. Oznacza
to w szczególności uwzględnianie przez
polityków „wojskowej kultury”, to znaczy
systemu wartości i norm zachowania typowych dla środowiska wojskowego.
Kultura wojskowa odróżnia zawód
wojskowego od zawodów cywilnych, co –
dowodzi Herspring – czyni bezzasadnym
utożsamianie tego zawodu z cywilnymi.
Oznacza to konieczność uwzględniania
przez polityków ośmiu zasad (tamże, s. 9
i 10). Pierwszą jest zasada respektowania
przez cywilnych polityków kultury wojskowej, wojskowych wartości i norm zachowania. Drugą zasadą jest akceptacja
współodpowiedzialności skłaniająca do
tego, by wojskowi nie mieli oporów przed
prezentowaniem swojego punktu widzenia
politykom. Trzecia zasada postuluje respektowanie symboli wojskowych. Czwarta
zasada dotyczy respektowania przez polityków konieczności posiadania sił zbrojnych
zdolnych do realizacji stawianych przed
nimi zadań. Piąta zasada odnosi się do
procesu awansowania wojskowych, który
powinien być wolny od ingerencji cywilnych polityków. Szósta zasada odnosi się
do tego, co autor nazywa ucywilnieniem

wojska – i co, jego zdaniem, utrudnia powstanie właściwych stosunków opartych
na współodpowiedzialności. Siódma zasada to nakaz ostrożności we wprowadzaniu
zmian, gdyż zbyt radykalna zmiana podważa należyte stosunki między władzami
cywilnymi a wojskowymi. Ósma (i ostatnia) zasada nakazuje akceptowanie prawa
wyższych wojskowych do wyrażania swego
sprzeciwu, nawet w postaci rezygnacji ze
stanowiska, gdy nie zgadzają się oni z decyzjami polityków.
Osiem zasad sformułowanych
przez Herspringa nie podważa
istoty cywilnego zwierzchnictwa
nad siłami zbrojnymi, lecz w realistyczny sposób wskazuje, co jest
konieczne, by zwierzchnictwo to
mogło być dobrze i z pożytkiem
dla państwa realizowane.

Analizując z tego punktu widzenia sytuacje w czterech wybranych państwach
Herspring dochodzi do wniosku, ze we
wszystkich stosunki między władzami
politycznymi i wojskiem kształtują się
zgodnie ze sformułowaną przez niego koncepcją współodpowiedzialności. Analizując doświadczenie Stanów Zjednoczonych
autor wyostrzył swą ocenę prezydentury
George’ a W. Busha (2001-2009), głównie
z uwagi na bardzo negatywną rolę odegraną, jego zdaniem, przez sekretarza obrony
Donalda Rumsfelda, któremu poświęcił
odrębną, wysoce krytyczną książkę (Herspring 2008). Porównując stosunki między Białym Domem a siłami zbrojnymi
w okresie dwóch ostatnich prezydentów,
Herspring lepiej ocenia okres, gdy prezydentem jest Barrack Obama.
Interesujące jest także ujęcie przez amerykańskiego autora problemu stosunków
między prezydentami Federacji Rosyjskiej
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– Borysem Jelcynem, Władimirem Putinem i Dmitrijem Miedwiediewem – a siłami zbrojnymi. Herspring krytycznie ocenia
politykę wojskowa Jelcyna, widząc w niej
głównie wykorzystywanie wojska dla wewnętrznych celów walki o władzę, natomiast wysoce pozytywnie ocenia pierwszą
prezydenturę Putina (2000-2008) widząc
w niej realizację zasady współodpowiedzialności dostosowaną do warunków
Federacji Rosyjskiej (Herspring 2013,
s. 242-272).
Przegląd literatury (głównie, choć nie
wyłącznie, amerykańskiej) poświęconej roli
sił zbrojnych w polityce prowadzi do kilku
wniosków ogólniejszych.
Po pierwsze: w starych, ustabilizowanych demokracjach zasada cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi jest głęboko
zakorzeniona i nie stanowi już kontrowersyjnego problemu.
Po drugie: ewolucja sił zbrojnych i zawodu wojskowego powoduje, że polityczny
aspekt bezpieczeństwa narodowego nabrał
szczególnego znaczenia a wojskowi nie
są już czysto apolitycznymi „specjalistami przemocy”, lecz partnerami polityków
w pracy nad umocnieniem bezpieczeństwa
państwa.
Po trzecie: ewolucja zawodu wojskowego wzmacnia jego swoiste cechy, ale zarazem powoduje, że zawód ten pod pewnymi
względami upodabnia się do zawodów
cywilnych wymagających bardzo specjalistycznych kwalifikacji.
Po czwarte: kultura wojskowa z jej
swoistym systemem wartości oddziałuje
na społeczeństwo i na jego elity polityczne.
Po piąte: współczesne warunki międzynarodowe wymagają, by zarówno politycy,
jak i wojskowi chcieli i potrafili respektować zasady partnerstwa i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo narodowe.

84

Amerykańscy uczeni – od Morrisa Janowitza i Samuela Huntingtona po
Dale’ a Herspringa – stworzyli teoretyczne
ramy naukowej analizy stosunków między
władzami państwowymi i siłami zbrojnymi,
z których korzystają uczeni i praktycy w innych państwach demokratycznych.
4. Wojskowi i politycy
w warunkach transformacji
pokomunistycznej
Przemiany polityczne w dawnych państwach socjalistycznych stawiają przed
socjologami polityki interesujące pytanie
o losy stosunków między wojskiem a władzami politycznymi w warunkach nowych,
pokomunistycznych demokracji.
W systemie potocznie nazywanym komunistycznym cała władza skupiona była
w ręku rządzącej partii, co stanowi definicyjną cechę „systemu komunistycznego”.
Wewnątrz partii rządzącej istniały alternatywnie dwa układy polityczne: dyktatura wodza lub kolektywne (oligarchiczne)
rządy centralnej elity partyjnej (Bebler
1997, s. 66). Pozycja wojska w tym systemie zależała przede wszystkim od tego,
jaki charakter miała władza partii. W wariancie dyktatury wodza, której najbardziej
znanym przykładem były rządy Stalina,
wojsko – jak i wszystkie inne instytucje
polityczne – znajdowało się pod jego kontrolą, zazwyczaj sprawowaną przy pomocy
aparatu policyjnego. W oligarchicznym wariancie rządów partyjnych najwyżsi rangą
wojskowi (zwłaszcza ministrowie obrony
narodowej) wchodzili w skład Biura Politycznego rządzącej partii, co pozwalało ten
rodzaj cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi uznać za model integracji wojska
w ramach dyktatury partyjnej. W odróżnieniu od cywilnej kontroli nad wojskiem
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w państwach demokratycznych taki („integracyjny”) model pozwalał wojskowym
bezpośrednio uczestniczyć w podejmowaniu najważniejszych decyzji politycznych.
(Wiatr 1982, s. 342-344).
W systemach komunistycznych
wojsko nie odgrywało samodzielnej roli politycznej. Interesującym wyjątkiem była pod tym
względem Polska, gdzie stopniowo – w miarę słabnięcia rządzącej partii – rosła rola wojska,
najpierw (od grudnia 1970 roku)
jako instytucji mającej faktyczne
prawo veta w stosunku do decyzji
kierownictwa partyjno-rządowego, a następnie (od 1981 roku)
jako dominującej siły politycznej
przejmującej de facto ster rządów
(Korbonski i Terry 1982, Wiatr
1988).

Wychodzenie z systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej,
Związku Radzieckim i Mongolii miało
rozmaite formy, ale wspólną cechą tych
zmian było to, ze wojsko – wbrew przewidywaniom tych autorów zachodnich, którzy widzieli w nim jedynie zbrojne ramię
partii komunistycznej (Malcher 1984) – nigdzie nie przeciwstawiali się demontażowi
rządów partii komunistycznej. Najczęściej
rola wojska w tych przemianach była bierna. Wojskowi zaakceptowali zmianę systemu i dostosowali się do zmienionych
warunków.
Były pod tym względem cztery wyjątki. Pierwszym chronologicznie była Polska, gdzie na początku 1989 roku najwyżsi
rangą wojskowi, a zarazem członkowie kierowniczego gremium rządzącej partii przeforsowali porozumienie z demokratyczną
opozycją wbrew oporowi niechętnej zmia-

nie większości członków Komitetu Centralnego PZPR. Drugim była Rumunia,
gdzie w grudniu 1989 roku w warunkach
rozwijającej się rewolucji wojsko stanęło po
jej stronie i obaliło dyktatorskiego prezydenta Nicolae Ceausescu. Trzecim przykładem był Związek Radziecki. W zamachu
stanu zorganizowanym w sierpniu 1991
roku przez wrogie zmianom demokratycznym grono najwyższych funkcjonariuszy
państwowych uczestniczył minister obrony
narodowej, ale główna część sil zbrojnych
odmówiła poparcia puczu i podporządkowała się prezydentowi Rosji Borysowi
Jelcynowi, co zdecydowało o klęsce puczystów. Najbardziej skomplikowany jest
czwarty wypadek – Jugosławii. Gdy państwo to weszło w fazę rozpadu (w wyniku
secesji Chorwacji i Słowenii w 1991 roku),
armia federalna podjęła próbę ocalenia
jedności państwa przez użycie siły. Spowodowało to przewlekłe wojny etniczne na terytorium, ale nie ocaliło państwa
federacyjnego. Wojskowi działali w tych
sytuacjach nie jako „zbrojne ramię” partii,
lecz jako strażnicy interesu narodowego,
w ostatnim (jugosłowiańskim) wypadku
błędnie utożsamianego z zachowaniem
wielonarodowej federacji. Słoweński politolog Anton Bebler trafnie zauważył, że na
rzecz takiej roli wojska działały poczucie
narodowe i profesjonalizm kadry oficerskiej
(Bebler 1997, s. 126).
Andrzej Korbonski (1927-2013), polski
emigrant polityczny, a zarazem amerykański politolog specjalizujący się w problematyce wojskowej, trafnie podkreślał rolę, jaką
polscy wojskowi odegrali w zagwarantowaniu pokojowego przejścia do demokracji
w 1989 roku, w czym dostrzegał potwierdzenie poglądu, że wojskowi kierowali się
interesem narodowym, a nie lojalnością
partyjną (Korbonski 1996).
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Po zmianie systemu nigdzie nie doszło
do próby przejęcia władzy przez wojskowych. Porównawcze analizy tego problemu przeprowadzone przez słoweńskich
uczonych z udziałem kilku uczonych zagranicznych pokazały jednoznacznie, że
w warunkach nowych demokracji pokomunistycznych cywilna kontrola nad siłami
zbrojnymi stała się trwała i niekwestionowaną cechą systemu (Bebler 2005). Jest
to o tyle znamienne, że u progu przemian
ustrojowych przestrzegano właśnie przed
wojskowym zamachem stanu jako poważnym zagrożeniem młodych demokracji.
Samuel Huntington w „Trzeciej fali demokratyzacji” dopuszczał możliwość odwrotu
od demokracji w niektórych państwach
pokomunistycznych, w tym w Polsce
(Huntington 1991, s. 293). Parę lat później
w zbiorowej pracy poświęconej warunkom
demokratycznej stabilizacji przestrzegaliśmy przed zagrożeniem, jakie stanowić
mogłaby interwencja wojska w życie polityczne (Przeworski 1995, s. 47). Obawy
te okazały się przesadne. W żadnym państwie pokomunistycznym wojskowi ani nie
obalili cywilnych władz państwowych, ani
nawet nie podjęli takiej próby. Tam, gdzie
(jak w wielu republikach dawnego Związku
Radzieckiego) zamiast demokracji ukształtował się jakiś wariant systemu autorytarnego, wojsko nie było siłą sprawczą tego
procesu i pozostaje pod kontrolą cywilnych
władz państwowych.
Dla większości pokomunistycznych
państw w Europie Środkowej i Wschodniej jedną z konsekwencji zmiany ustroju
była reorientacja ich polityki zagranicznej i obronnej. Niemal wszystkie (poza
większością dawnych republik jugosłowiańskich) stały się członkami NATO.
Pociągnęło to za sobą reorganizację sił
zbrojnych, przyjęcie nowych zasad orga-
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nizacyjnych i kierunków kształcenia kadry
wojskowej, a także odchodzenie od systemu opartego na powszechnym obowiązku
służby wojskowej na rzecz profesjonalizacji
sił zbrojnych. Zmieniły się także zadania sił
zbrojnych. W nowych warunkach geopolitycznych, gdy wojna w Europie nie stanowi
realnego zagrożenia, głównym zadaniem
sił zbrojnych stał się ich udział w międzynarodowych operacjach wojskowych.
W pierwszej dekadzie XXI wieku były to
zwłaszcza interwencje wojskowe w Afganistanie i Iraku.
W zmienionych warunkach ustrojowych sprecyzowania wymagały konstytucyjne zasady cywilnej kontroli nad siłami
zbrojnymi. Przykład Polski jest pod tym
względem pouczający, gdyż pokazuje, gdzie
tkwią potencjalne źródła napięć i zagrożeń.
Doświadczenie polskie pokazuje, że problemem nie jest gotowość wojskowych do
podporządkowania się władzom cywilnym,
lecz niejasny (a nawet wewnętrznie sprzeczny) system cywilnej kontroli nad wojskiem.
Jedyny poważny konflikt na tle stosunków
między władzami cywilnymi a wojskiem
miał miejsce na początku 1992 roku i spowodowany był rywalizacją dwóch ośrodków
władzy cywilnej – prezydenta i rządu – o to,
który z nich ma mieć głos decydujący. Konflikt miał w tle utworzenie (po wyborach
parlamentarnych 1991 roku) koalicyjnego
rządu premiera Jana Olszewskiego opartego na kilku partiach prawicy i od początku swego istnienia ostro skłóconego
z prezydentem Lechem Wałęsą. W rządzie premiera Olszewskiego ministrem
obrony narodowej został (po raz pierwszy
w polskiej historii) cywilny polityk, z wykształcenia socjolog Jan Parys. Korzystając
z nieprecyzyjnych postanowień obowiązującej wówczas konstytucji z 1952 (z poprawkami z 1989 roku) prezydent Wałęsa podjął
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próbę bezpośredniego kierowania wojskiem
z pominięciem ministra, do którego należało dowodzenie siłami zbrojnymi. Konflikt
ten doprowadził (w kwietniu 1992 roku) do
dymisji ministra Parysa. Dwa miesiące później Sejm odwołał rząd Olszewskiego – na
wniosek prezydenta, ale z innych przyczyn
niż kontrola nad wojskiem. Problem został
czasowo odsunięty, gdyż nowy rząd (Hanny
Suchockiej), w którym ministrem obrony
narodowej był Janusz Onyszkiewicz, dobrze
współpracował z prezydentem, uznając jego
prawo do szczególnie wielkiego wpływu na
siły zbrojne.
Ponownie problemy związane z cywilną
kontrolą nad siłami zbrojnymi pojawiły się
pod koniec 1994 i na początku 1995 roku,
gdy u władzy znajdował się centrolewicowy
rząd premiera Waldemara Pawlaka, w którym ministrem obrony był emerytowany
admirał Piotr Kołodziejczyk. Prezydent
Wałęsa najpierw zaaranżował „głosowanie” najwyższych wojskowych nad tym, czy
minister Kołodziejczyk ma pozostać na stanowisku, a następnie wymusił na premierze
jego dymisję. Analizując ten kryzys pisałem
wówczas, że
„kryzys ten nie odzwierciedlał, moim
zdaniem, politycznych ambicji wojskowych,
lecz raczej niejasność konstytucji z jednej,
a osobiste ambicje polityczne Wałęsy z drugiej
strony. W ostatnim roku swej prezydentury,
tracąc oraz bardziej popularność wśród wyborców, Wałęsa usiłował wzmocnić swą pozycję atakując parlament i rząd. Konflikt na
tle kontroli nad siłami zbrojnymi był jednym
z aspektów szerszego problemu. Pokazał on
jasno konieczność ustanowienia rozwiązań
konstytucyjnych zapewniających bardziej
precyzyjne i zgodne z podstawowymi regułami parlamentarnej demokracji zasady cywilnej kontroli nad wojskiem” (Wiatr 1997,
s. 83 i 84).

Zarys takich zasad zaproponowałem
w czasie pierwszego z opisywanych tu kryzysów (Wiatr 1992). Postulowałem wtedy
ustanowienie precyzyjnych reguł kontroli
nad siłami zbrojnymi. Opierały się one na
podziale uprawnień między prezydentem
a Sejmem i Senatem. Rozwiązanie przyjęte w Konstytucji 1997 roku idą w zasadzie
w tym kierunku, ale większą rolę przyznają
– kontrolowanej przez Sejm – Radzie Ministrów, która „prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej”
(art. 146, punkt 1). Zarazem jednak Konstytucja czyni prezydenta RP „najwyższym
Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” i daje mu szereg uprawnień, między innymi w zakresie mianowania
na najwyższe stanowiska wojskowe, które to
uprawnienie prezydent realizuje na wniosek
Ministra Obrony Narodowej (art. 134). Jest
to więc system współodpowiedzialności, co
uważam za lepsze rozwiązanie niż skupienie wyłącznej kontroli nad siłami zbrojnymi w jednej tylko instytucji. System ten jest
jednak trudny i wymaga od polityków woli
i umiejętności lojalnego współdziałania.
Jest to szczególnie istotne, gdy prezydent
i rząd pochodzą z innych, znajdujących się
w politycznym konflikcie, ugrupowań politycznych. Sytuacja taka istniała w Polsce
dwukrotnie po wejściu w życie Konstytucji
1997 roku: w latach 1997-2001 (prezydent
Aleksander Kwaśniewski i rząd Jerzego
Buzka) oraz w latach 2007-2010 (prezydent
Lech Kaczyński i rząd Donalda Tuska).
Analiza tych dwóch doświadczeń prowadzi
do wniosku, że w tych samych warunkach
konstytucyjnych charakter współpracy zależy przede wszystkim od jakości przywództwa politycznego, a zwłaszcza od gotowości
obu stron do kompromisu.
Jest to problem ogólny, odnoszący się
nie tylko do Polski. Utrwalenie demo-
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kratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi
w nowych demokracjach (w tym zwłaszcza
tych, które powstały w wyniku demokratyzacji dawnych dyktatur komunistycznych)
wymaga spełnienia trzech warunków: (1)
profesjonalizacji sił zbrojnych i wychowania kadr dowódczych w duchu demokracji,
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i umiejętności zajmujących najwyższe stanowiska polityków, bez czego nawet najlepsze regulacje konstytucyjne mogą okazać
się nieskuteczne.
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Marta Kolendowska-Matejczuk

Konstytucyjne prawo
do obrony w działalności
Rzecznika Praw
Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, Warszawa 2013,
s. 248

P

rzygotowana przez Martę Kolendowską-Matejczuk publikacja „Konstytucyjne prawo do obrony w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich” stanowi cenne źródło wiedzy na temat działalności polskiego
ombudsmana mającej na celu ochronę przysługującego jednostce prawa do
obrony w postępowaniach penalnych. Publikacja ta obejmuje działalność
Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2006-2012.
Przedstawione przez autorkę publikacji analizy poszczególnych spraw
wskazują, że działania podejmowane przez Rzecznika dotyczyły zarówno
płaszczyzny jakości prawa regulującego materię prawa do obrony, jak
też płaszczyzny jego stosowania z perspektywy zachowania gwarancji
prawa do obrony. W działaniach tych Rzecznik korzystał z dostępnych mu
środków prawnych (wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, przystąpienie
do skargi konstytucyjnej, pytania prawne do Sądu Najwyższego, kasacje)
oraz ze środków o charakterze perswazyjnym (wystąpienia). Autorka
ukazuje także przyczyny zróżnicowanego doboru środków.
Omawiana publikacja ma charakter syntetyczny i dostarcza skondensowanej wiedzy nie tylko na temat tego, jak treść konstytucyjnego prawa
do obrony jest postrzegana przez Rzecznika, lecz również na temat tego,
w jaki sposób reagują na argumentację prawną przedstawianą przez
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Rzecznika adresaci jego wystąpień oraz organy rozpoznające skierowane
do nich środki prawne. Prowadzi to do interesujących wniosków. Praca
dokumentuje również, że ochrona praw jednostki to dynamiczny proces,
wymagający z perspektywy Rzecznika kooperacji i współdziałania z Trybunałem Konstytucyjnym, sądami oraz organami administracji publicznej.
O tym, jaki kształt i treść nadać konstytucyjnemu prawu do obrony decydują bowiem przecież finalnie podmioty, do których zwraca się Rzecznik,
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera poziom i jakość argumentacji stosowanej przez Rzecznika w celu przekonania do swojego stanowiska innych organów.
Publikacja przygotowana przez M. Kolendowską-Matejczuk pozwala
w sposób pogłębiony zapoznać się z opisanymi powyżej procesami. Uświadamia również, że także prawa fundamentalne ( a takim jest z pewnością
prawo do obrony) wymagają ciągłej troski i ochrony. Ewoluuje bowiem zarówno rozumienie pojęcia interesu publicznego, jak i nasze podejście do
praw człowieka. Prawo do obrony, ze względu na swoją doniosłość, staje
się wręcz miernikiem stanu ochrony praw człowieka. Na uwagę zasługują
więc także rozważania dotyczące samej istoty prawa do obrony, które znajdujemy w kilku miejscach pracy. Podnosi to w naszym przekonaniu dodatkowo jej wartość.
				

Irena Lipowicz, Stanisław Trociuk

91

Terminy w postępowaniu
administracyjnym
Mchał Kowalski Może byłoby dobrze,
gdyby Autor
i sądowoadministracyjnym

przygotowując kolejne
wydania
Presscom
Spksiążz o o., Wrocław 2013,
ki (co ze względu na jej przydatność
s. 296
dla teorii i praktyki niewątpliwie nastąpi) uwzględnił również pracę zbiorową powstałą po przeprowadzeniu
ecenzowana
dotyczy ważnego
„od zawsze” i istotnego zapewbadańpraca
nad przewlekłością
administrane takżecjiwpublicznej
przyszłości
zagadnienia
związanego ze sprawnym załapod
nazwą „Koncepcja
twianiem sprawzapobiegania
obywateli i bezczynności
innych uczestników
obrotu prawnego przez orw postępogany i sądy administracyjne.
Podstawowym
celem
waniu administracyjnym. Sprawozda-książki – jak pisze Autor
– jest kompleksowe
i uporządkowane
przedstawienie
zagadnień dotycząnie,” pod
red. Roberta Suwają
i Macieja
cych terminówPerkowskiego,
w ogólnym postępowaniu
administracyjnym
oraz w postęBiałystok 2010.
powaniu przed sądem administracyjnym. Cały zamysł kompozycyjny Autora
zaprezentowany został we Wstępie (l i n.), który zapowiada główne części
treści publikacji, a w którym Czytelnik odnaleźć może fundamentalne kwestie ustawowych wymogów terminowego podejmowania i przeprowadzania
czynności procesowych nie tylko przez organ i sąd administracyjny, ale także
przez strony i innych uczestników postępowania.
Praca wyodrębnia dwa obszary postępowań. Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne. Analizę zagadnień związanych z terminami obu postępowań Autor poprzedza wyjaśnieniem pojęcia
i zakresu postępowania administracyjnego jak i pojęcia i zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. Wskazuje dalej rodzaje, tryby i stadia postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi, które pozwalają uporządkować Czytelnikowi wiedzę na temat tych postępowań i uświadomić sobie ich różnorodność. W dalszym ciągu wywodu
odnajdujemy wskazanie standardów dotyczących terminów w prawie europejskim. Relacje na ten temat i płynące z nich ustalenia – niewątpliwie ciekawe i trafne pozostawiają jednak Czytelnika w niedosycie informacji, który
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wszakże można uznać za zrozumiały, gdyż nie jest to przewodnim tematem
pracy. Dalej, Autor prezentuje zasady warunkujące kwestie terminów w prawie polskim słusznie uznając, że mają one istotny wpływ na sprawność,
skuteczność, a wreszcie na terminowość załatwienia spraw. Omawia kolejno zasadę demokratycznego państwa prawnego, zasadę praworządności,
zasadę prawa do sądu i dwuinstancyjności postępowania sądowego, zasadę proporcjonalności, zasadę udziału stron w postępowaniu administracyjnym, zasadę udziału stron w postępowaniu przed sądem administracyjnym,
zasadę szybkości działania organów administracji publicznej i szybkości
postępowania sądowoadministracyjnego oraz zasadę uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu stron postępowania, a wreszcie także zasadę trwałości decyzji ostatecznych i orzeczeń prawomocnych. Moim
zdaniem korzystniejszym dla pracy byłoby dokonanie selekcji omawianych
zasad eksponując zagadnienia szczególnie istotne dla głównego tematu pracy. Tymczasem Autor decyduje się na prezentację kompletu zasad kodeksowych charakteryzuje je pobieżnie w „formule podręcznikowej”. To co działa na jego korzyść to fakt, że zagadnienia teoretyczne związane z zasadami
ubogacił przykładami, które pozwalają je lepiej zrozumieć.
Następnie Autor przechodzi (w rozdziale 3.) do prezentacji tytułowego
zagadnienia, czyli terminów w postępowaniu administracyjnym. Przedmiotem rozważań jest pojęcie „terminu”, jego znaczenie i klasyfikacje,
a także sposoby obliczania terminów i rozpoczęcia biegu terminów. Także i tu informacje teoretyczne wzbogacane są licznymi przykładami, co
pozwala Czytelnikowi na weryfikację jak w praktyce wygląda rozumienie
przepisów związanych z terminami.
Kolejna (4.) część książki została poświęcona omówieniu terminów związanych z załatwieniem spraw administracyjnych. W tym miejscu Czytelnik
pogłębić może swoją wiedzę o przepisach związanych ze wszczęciem postępowania administracyjnego w trybie zwykłym i w trybach szczególnych.
Mowa w nim także o elementach i sposobie wnoszenia podań jak również
zachowania organów w przypadku wniesienia podania do niewłaściwego
organu. Poruszone zostają zagadnienia: wezwań, zawiadomień, postępowania dowodowego, rozprawy administracyjnej, zawieszenia i umorzenia
postępowania w odniesieniu do terminów. Autor stoi na stanowisku, że
terminy wyznaczają czasowe ramy podejmowania określonych czynności
przez organ oraz strony postępowania, zaś czynności procesowe winny
zmierzać do szybkiego załatwienia sprawy, ale jednocześnie prowadzić
do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Są one zatem niezbędne
do rozpoznania sprawy, organizacji toku postępowania i wreszcie merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy co do istoty.
Interesującą część recenzowanej pracy stanowi omówienie instytucji
przywrócenia terminu. Syntetyczna analiza orzecznictwa sądowego w tej
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kwestii pozwala na skuteczne korzystanie z tej instytucji i uniknięcie błędów, których efektem byłaby odmowa przywrócenia terminu.
Autor – i słusznie – nie pomija w swej książce pojęć: przewlekłości, bezczynności postępowania administracyjnego oraz środków walki z nimi.
Opisując te instytucje dokonuje ich systematyzacji co w przejrzysty sposób
pozwala zrozumieć różnice między nimi. Wyjaśnia również pojęcie milczenia administracji, wskazując je jako odrębną instytucję procesową obok
dwóch wyżej wspomnianych.
Dalszym przedmiotem swoich rozważań Michał Kowalski uczynił środki,
które pozwalają na zdyscyplinowanie organów administracji, przewidziane
w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnym. Problematyka
ta opisana jest szczegółowo i systematyzuje środki przymuszania organu
do terminowego załatwiania spraw. Kolejnym zagadnieniem omawianej
publikacji są doręczenia pism w odniesieniu do terminów w postępowaniu
administracyjnym. Ten obszar opracowania, dzięki przywołaniu bogatego
orzecznictwa sądowoadministracyjnego, daje Czytelnikowi cenne wskazówki dotyczące czynności materialno-technicznych jakim są doręczenia.
W rozdziale 10. rozważania dotyczące terminów przenoszone są na obszar postępowania sądowoadministracyjnego. Autor, analogicznie jak przy
omawianiu terminów w postępowaniu administracyjnym przybliża Czytelnikowi m.in. zagadnienia przywracania terminów, skarg, skarg kasacyjnych i doręczeń w postępowaniu sądowoadministracyjnym. We wnioskach
końcowych M. Kowalski przedstawia statystyki spraw prowadzonych przez
sądy administracyjne w latach 2010-2012 w związku z rozpatrywaniem
skarg na bezczynności i przewlekłe prowadzenie postępowania.
Dokonując generalnej oceny pracy należałoby się zastanowić czy nie
byłoby zasadne oddzielenie obu poruszanych obszarów postępowań we
wszystkich omawianych aspektach. Aktualna systematyka w dwóch pierwszych rozdziałach analizuje zarówno postępowanie administracyjne jak
i sądowoadministracyjne, natomiast dalsza cześć książki (w siedmiu rozdziałach) opisuje osobno zagadnienia postępowania administracyjnego
i (w czterech rozdziałach) postępowania sądowoadministracyjnego. Proponowany przeze mnie podział z pewnością byłby bardziej przejrzysty dla
osób, które dopiero zapoznają się z tematyką obu postępowań. Przyjęta
w pracy systematyka w żaden sposób nie umniejsza jednak jej walorów
teoretycznych i praktycznych.
Recenzowana książka odznacza się obfitością zamieszczonej w niej
przykładów, które niewątpliwie wzbogacają jej treść.
Podkreślić należy, że oprócz wymiaru praktycznego publikacji i wykorzystania w niej bogatego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, na co wskazuje dr hab.
Małgorzata Jaśkowska, prof. UKSW, sędzia NSA w recenzji zamieszczonej
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na okładce książki, publikacja ma także wysoki walor teoretyczny. Zaletą tej książki jest to, że sposób ujęcia danego zagadnienia jest przejrzysty
i pozwala na łatwe jego zrozumienie. Miarą swobody w posługiwaniu się
przez Autora językiem jest fakt, że recenzentka w ciągu dwóch dni, z dużym
zainteresowaniem, zapoznała się z treścią publikacji.
Powyższe przemawia za tym, że książka ta może stanowić cenną pomoc
dydaktyczną przy prowadzeniu ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Może być przydatna także dla studentów poznających dopiero instytucje omawianych
postępowań, w celach egzaminacyjnych, jak i ich praktycznego wykorzystywania przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Jakkolwiek byłoby,
nie sposób pominąć wielkiego waloru praktycznego recenzowanej książki.
Umieszczone w niej przykłady jak i bardzo dobrze moim zdaniem dobrane
orzecznictwo sądów administracyjnych przesądza o tym, że staje się ona
praktycznym przewodnikiem stosowania procedur administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Stąd publikacja stanowi cenne źródło wiedzy dla praktyków – prawników, ale także pracowników organów i sadów administracyjnych nie posiadających wykształcenia prawniczego, o których często zapominają autorzy jurydycznych opracowań. Pozwoli im na zaoszczędzanie czasu
w poszukiwaniu orzecznictwa sądowego. Otrzymują bowiem wybór wyselekcjonowanych orzeczeń związanych z tytułowym tematem i spójny sposób ich
przedstawienia dający też wiedzę na temat poglądów i sposobu interpretacji
przepisów przez sądy. Praktyczny walor tej książki wzmaga fakt, iż zawiera
ona odpowiedzi na pytania nie tylko postawione na okładce książki, ale także na pytania, przed którymi często staje osoba, która zamierza zastosować
dany przepis prawny. Jest tam np. w przypadku, gdy Autor wyjaśnia, że prośba
o przywrócenie terminu, jak i pismo dopełniające czynności, dla której termin
został uhybiony, mogą zostać ujęte w dwóch odrębnych pismach, choć znajdowały się w tym samym podaniu. Dla recenzentki najlepszym przykładem
praktycznego waloru publikacji jest dokonany przez Autora wybór orzecznictwa sądowego dotyczącego doręczeń. Za ich sprawą wykazuje on bowiem,
że jeśli strona ustanowiła pełnomocnika w sprawie, pisma doręcza się pełnomocnikowi strony, nie zaś stronie bezpośrednio. Pominięcie pełnomocnika
strony w czynnościach postępowania oraz przy doręczeniu korespondencji
jest równoznaczne z pozbawieniem strony udziału w postępowaniu. Te i inne
przykłady, które można by tu mnożyć wskazują na to, że warto zapoznać się
z treścią omawianej pracy. Pracy, która łączy w sobie informacje o podstawowej instytucji procesowej z informacjami bardzo szczegółowymi wyjaśniającymi sposoby wykładni prezentowanych przepisów.
Może byłoby dobrze, gdyby Autor przygotowując kolejne wydania książki (co ze względu na jej przydatność dla teorii i praktyki niewątpliwie nastąpi) uwzględnił również pracę zbiorową powstałą po przeprowadzeniu
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badań nad przewlekłością administracji publicznej pod nazwą „Koncepcja
zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie,” pod red. Roberta Suwają i Macieja Perkowskiego, Białystok 2010.
						 Katarzyna Samulska
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Jerzy Jaskiernia (red.)

Wpływ standardów
międzynarodowych
na rozwój demokracji
i ochronę praw człowieka
Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2013, t. 1-3

W 2013 roku, pod redakcją naukową prof. dra hab. Jerzego Jaskierni,
ukazała się pozycja: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. Jest ona efektem zorganizowanej w Sejmie,
w dniach 22 i 23 kwietnia 2012 r., Międzynarodowej Konferencji Naukowej.
Spotkanie zostało zorganizowane przez: Instytut Ekonomii i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komisję Sprawiedliwości
i Praw Człowieka Sejmu RP, we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą
Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Międzynarodowym Centrum Prawa i Zarządzania Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Fundacją
Promocji Prawa Europejskiego, Fundacją „Amicus Europae”, Fundacją Innowacja oraz Instytutem Badań Społecznych w Warszawie.
Konferencja odbyła się w świetle dwóch ważnych rocznic: 15-lecia
uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz 20-lecia przyjęcia traktatu z Maastricht, powołującego do życia Unię Europejską. W przekonaniu
organizatorów wydarzenia te były doskonałą okazją do poczynienia pogłębionej refleksji nad wpływem standardów międzynarodowych na kształt
państwowych ustrojów. W szczególności zaś, jeżeli weźmie się pod uwagę,
iż źródłem inspiracji dla autorów polskiej Konstytucji z 1997 r. były normy
skodyfikowane w europejskiej Konwencji praw człowieka i podstawowych
wolności (dalej: Konwencja, EKPC).
Recenzowana publikacja składa się z trzech tomów, które podzielone
zostały na odpowiednie jednostki tematyczne. W tomie pierwszym opu-
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blikowano referaty dotyczące istoty i charakteru standardów międzynarodowych, kontekstu społeczno-politycznego realizacji międzynarodowych
standardów w zakresie demokracji i ochrony praw człowieka oraz aksjologii międzynarodowych standardów w sferze demokracji i ochrony praw
człowieka. Drugi tom poświęcono standardom Rady Europy w zakresie demokracji i ochrony praw człowieka oraz kreowaniu i implementacji standardów Unii Europejskiej w dziedzinie demokracji i ochrony praw człowieka. W trzecim tomie zawarto referaty dotyczące: problemów implementacji
standardów uniwersalnych w sferze ochrony praw człowieka, problemów
implementacji standardów europejskich w sferze demokracji i ochrony
praw człowieka, wykorzystywania standardów międzynarodowych dotyczących demokracji i praw człowieka w orzecznictwie sądów i trybunałów
oraz wykorzystywania standardów międzynarodowych dotyczących demokracji i praw człowieka w działalności rzeczników praw obywatelskich.
Punktem wyjścia dla podjętych rozważań recenzowanej publikacji była
interpretacja pojęcia „standard międzynarodowy”. W tym kontekście autorzy zwrócili uwagę na brak legalnej, powszechnie akceptowalnej definicji pojęcia „standard”. W przekonaniu J. Jaskierni standard jest wzorcem
postępowania, który preferowany jest przez społeczność międzynarodową1. R. Tokarczyk podkreślił z kolei, iż standard „bywa używany jako synonim tego, co podstawowe, fundamentalne w odniesieniu do oczekiwanej
ochrony człowieka, tutaj praw człowieka”2. W tym względzie dokonano
także rozróżnienia na twarde prawo, tj. standardy wiążące, oraz miękkie
prawo, tj. standardy niewiążące.
W dalszej kolejności podkreślono, iż pojęcie praw człowieka jest młodą koncepcją w nauce. Zdaniem Ł. Wróbla prawa człowieka są „ważnym
kryterium oceny działalności władz, a nawet konstytucji i przepisów prawa. Bywają programowym celem rządów. Są istotnym elementem polityki międzynarodowej. Prawa człowieka są to powszechne prawa moralne
o charakterze podstawowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem”3. Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi – niezależnie od jego proweniencji czy też społecznego statusu
– przysługują niezbywalne, naturalne prawa. Takie rozumienie istoty praw
człowieka przyniosła już oświeceniowa myśl polityczna. Albowiem już wte1

2
3
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Por. J. Jaskiernia, Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych i prawnoczłowieczych
we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowania-aksjologia-perspektywy)
[w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę
praw człowieka, Warszawa 2013, t. I, s. 156.
Por. R. Tokarczyk, O konieczności transformacji koncepcji praw człowieka w koncepcję praw
życia [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów..., op. cit., t. I, s. 125.
Ł. Wróbel, Istota standardów międzynarodowych w dziedzinie demokracji i praw człowieka.
Standardy uniwersalne a standardy regionalne (wzajemne oddziaływanie) [w:] J. Jaskiernia
(red.), Wpływ standardów... , op. cit., t. I, s. 60.
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dy z faktu bycia człowiekiem wywodzono pewną zdolność do posiadania
praw. Podkreślić w tym względzie trzeba, iż był to przełom w dotychczasowej myśli politycznej – wcześniejszą bowiem normą było uzależnianie
posiadania praw przez jednostkę od jej przynależności stanowej.
Zgodnie z ugruntowaną w systemach demokratycznych zasadą legalizmu, każdy organ władzy publicznej działa na podstawie i w granicach prawa. Zasada ta, stypizowana w polskim porządku w art. 7 Konstytucji RP jest
– między innymi – gwarancją praworządności w państwie; zakazuje bowiem
podejmowania przez organy władzy publicznej działań arbitralnych, np. naruszających konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela. Zabezpieczeniem dla praw i wolności obywatelskich jest również przepis art. 31
ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi, że „Ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie
i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia
te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. W świetle cytowanego przepisu
skonstatować należy, że ograniczenia praw i wolności obywatelskich mogą
być stypizowane wyłącznie w drodze aktu prawnego rangi ustawy, a więc
nałożone wyłącznie przez władzę ustawodawczą. W tym względzie przywołać wypada stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, wyrażone w wyroku z 5
marca 2013 roku, w który Trybunał orzekł w sprawie niezgodności z Konstytucją RP § 5 ust. 1 i 2 § 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23
lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności
z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej – w zakresie, w jakim ww.
przepisy przewidują możliwość poddawania badaniom oskarżonego oraz
osoby podejrzanej w obecności osób trzecich oraz możliwości zastosowania
środków przymusu bezpośredniego wobec tychże podmiotów. W opinii TK
zakwestionowane przepisy ww. rozporządzenia są niezgodne z art. 92 ust. 1
Konstytucji RP, doszło bowiem do przekroczenia upoważnienia ustawowego wskazanego w art. 74 § 4 kodeksu postępowania karnego. Uzasadniając
powyższe, Trybunał wskazał na utrwaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą
rozporządzenie jako akt wykonawczy nie może regulować materii ustawowej oraz nie może przekształcać, modyfikować czy syntetyzować treści zawartych w ustawie. Mając to na względzie Trybunał skonstatował, że żaden
przepis kodeksu postępowania karnego nie uprawnia organu do zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec oskarżonego lub osoby podejrzanej w sytuacji, gdy podmioty te odmawiają poddania się badaniom
i czynnościom wskazanym w art. 74 k.p.k. – wobec czego Trybunał stwierdził, że rozporządzenie „uzupełnia kodeks postępowania karnego” i nie spełnia podstawowej przesłanki z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, to jest tego, by
było ono wydane w celu wykonania ustawy.
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Z kolei, na co słusznie zwraca uwagę P. Ruczkowski4, w wyroku z 20 lipca 2006 roku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że kompetencja organów
władzy publicznej do wkraczania w sferę praw i wolności obywateli musi
wynikać wprost z przepisów, nie może być domniemana.
Ochrona praw człowieka, w obecnych czasach nie jest li tylko wewnętrzną sprawą danego państwa. Prawo międzynarodowe publiczne wprowadza
nie tylko pewne standardy ochrony praw człowieka, ale zapewnia mechanizmy oraz gwarancje ich realizacji. W kontekście niniejszego podkreślić
należy, iż art. 9 Konstytucji RP przewiduje obowiązek przestrzegania przez
Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego. Powinność ta wynika również z art. 27 konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów
z 1969 roku, który stanowi, że strona konwencji nie może powoływać się na
postanowienia swego prawa wewnętrznego, by usprawiedliwić niewykonanie przez siebie umów międzynarodowych5. W tym miejscu podnieść należy niezwykle ciekawy problem dostrzeżony przez M. Stępnia, a dotyczący możliwości składania zastrzeżeń do umów międzynarodowych6. Autor
w swym artykule przywołał przykład zastrzeżenia złożonego przez Katar
do CEDAW, które dotyczyło, między innymi, niewykonania przez Katar obowiązku wprowadzenia równości kobiet i mężczyzn do ustawodawstwa krajowego, obowiązku zapewnienia równości kobiet i mężczyzn wobec prawa
oraz obowiązku zapewnienia mężczyznom i kobietom równych praw odnośnie do wolności wyboru miejsca zamieszkania lub pobytu. Zastrzeżenie
to spotkało się z dezaprobatą wielu państw, które w sprzeciwach formułowały tezy o niedopuszczalności złożenia zastrzeżenia w zakresie godzącym
w istotę CEDAW. Kazus ten spowodował pytania o możliwy zakres składania zastrzeżeń do umów międzynarodowych regulujących ochronę praw
człowieka.
W kontekście powyższych rozważań, niejako na marginesie, zauważyć
należy, iż po II wojnie światowej w Karcie Narodów Zjednoczonych nie
przewidziano zasady ochrony praw człowieka, zostały natomiast w jej art.
2 sformułowane między innymi: zasada suwerennej równości państw oraz
zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne. Nie ma najmniejszych wątpliwości co do faktu, iż kodyfikacja wyżej wskazanych zasad była konsekwencją doświadczeń dwóch wojen światowych. Niemniej jednak, w obliczu
kreowanej po II wojnie światowej koncepcji praw człowieka, zaczęto sta4
5

6
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P. Ruczkowski, Istota wolności i praw człowieka a prawa ekonomiczne i przyrody (prawa fizyczne) [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów... op. cit., t. I, s. 83.
Zasada ta przewiduje wyjątek, np. w sytuacji naruszenia przepisów prawa wewnętrznego państwa dotyczących kompetencji do zawierania umów międzynarodowych, co jest przesłanką
względną nieważności umów międzynarodowych.
M. Stępień, Zastrzeżenia do traktatów praw człowieka: świadectwo praworządności czy bezprawia? O swobodzie wyboru standardów praw człowieka, [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ
standardów... op. cit., t. I, s. 170 i nast.
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wiać pytanie o należyte zachowanie społeczności międzynarodowej w sytuacji, gdy na terytorium suwerennego państwa dochodzi do ludobójstwa,
a władze tego państwa pozostają wobec tej zbrodni bierne. Czy w takiej
sytuacji społeczność międzynarodowa ma legitymację do podjęcia działań
zmierzających do zaprzestania ludobójstwa? Jak w tym względzie należy
rozpatrywać zasadę suwerenności państw oraz zasadę nieingerencji w wewnętrzne sprawy danego państwa? Czy ochrona praw człowieka jest wewnętrzną sprawą danego państwa? Jak w tym względzie należy interpretować Kartę Narodów Zjednoczonych? Te (i wiele innych) pytań odnoszą się
w istocie rzeczy do niezwykle ciekawej, acz kontrowersyjnej problematyki
interwencji humanitarnej; a przede wszystkim do fundamentalnego pytania, które nieodłącznie towarzyszy powyższym rozważaniom: czy przeprowadzenie interwencji humanitarnej jest zgodne z prawem międzynarodowym?
Ciekawy problem został również podniesiony przez J. Sztumskiego
oraz W. Hładkiewicza i A. Ilciowa. W swoich referatach autorzy ci poruszyli
problematykę elit. W przekonaniu W. Hładkiewicza i A. Ilciowa: „Idea społeczeństwa, w którym wszyscy są sobie równi, jest utopią. Zawsze musi
istnieć jakaś hierarchia, choćby dla koordynowania działań ktoś ze społeczeństwa musi zostać wybrany”7. Z jednej strony wydaje się, że elity są
potrzebne, jeżeli nie niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu państw
demokratycznych, z drugiej zaś strony elity mogą stanowić zagrożenie
dla demokracji. Na kwestię tę zwrócił uwagę J. Sztumski, zadając pytanie,
czy współcześnie istnieje zagrożenie urzeczywistnienia idei demokracji ze
strony elit władzy, kierujących się w swojej działalności egoistycznymi pobudkami?8 Odpowiadając na to pytanie J. Sztumski wskazał, że obecnie
społeczną pozycję utraciła rodowa arystokracja, rodowe tytuły czy włości.
Miejsce dawnych elit arystokratycznych przejęli kapitaliści, którzy dążą do
uzyskania wpływu na elitę władzy. Zdominowanie elit władzy przez jakąś
klasę społeczną – w przekonaniu J. Sztumskiego – zagraża urzeczywistnieniu idei demokracji, przeczy to bowiem zarówno postulatowi równości wobec prawa, jak i równych szans dla wszystkich. Autor skonkludował: „Jeżeli
zatem jakaś klasa społeczna zdominuję elitę władzy i uzyska decydujący
wpływ na funkcjonowanie państwa, to ideały demokracji można rozwijać
tylko w ograniczonym zakresie”9. Autor podkreślił jednak, że nie wszystkie
elity są zagrożeniem dla demokracji, ale tylko takie, których funkcjonowa7

8
9

W. Hładkiewicz, A. Ilciów, Wpływ standardów międzynarodowych na aktywność polityczną
elit europejskich. W kręgu teorii i praktyki [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów... op. cit.,
t. I, s. 265.
Por. J. Sztumski, Elity a demokracja [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów... op. cit., t. I,
s. 259.
Ibidem, s. 260.
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nie opiera się na wynaturzonych zasadach. W przekonaniu J. Sztumskiego
zagrożenie dla demokracji stanowią również elity biurokratyczne, które
dążą do uzyskania możliwie dużego wpływu na elity władzy. W szczególności zaś elity biurokratyczne mogą stanowić zagrożenie dla demokracji,
jeżeli są niekompetentne, nieprzygotowane do sprawowania swoich zadań, jak również gdy mają skłonność do korupcji. W przekonaniu autora
obecnie urzędnicy są bezkarni, czego konsekwencją jest okazywana obywatelom arogancja i uporczywe dążenie do utrzymywania piastowanych
stanowisk. Zdaniem autora elity władzy nie mogą jednak skutecznie funkcjonować bez elit biurokratycznych.
W kontekście zagrożeń demokracji istotny problem w swoim referacie podnieśli W. Hładkiewicz oraz A. Ilciów, odnosząc się do pojęcia tzw.
obrepcji elit. Według J. Utrat-Mileckiego obrepcją elit jest „zjawisko zdrady przez część elit świata zachodniego ideałów demokracji i oszukiwania
przez nie swoich społeczeństw w celu narzucenia im nowego, antydemokratycznego ustroju”, czemu towarzyszy coraz częstsze zjawisko podejmowania decyzji politycznych z uwzględnieniem interesów wielkich korporacji i instytucji finansowych10. W przekonaniu autorów przejawem obrepcji
elit jest idea wojny uprzedzającej. Autorzy zauważają, że: „Od 1999 r. NATO
może interweniować w miejscach, które uzna za potencjalnie niebezpieczne. Uzasadnia się to uprzedzaniem mogącego powstać zagrożenia.”11 Autorzy skonkludowali, że zbrojna napaść nie może uzasadniać wprowadzenia
wolności i demokracji; stosowanie siły wzmaga bowiem pomiędzy narodami agresję i krystalizuje dalsze konflikty.
W drugim tomie szczególną uwagę poświęcono standardom Rady
Europy oraz Unii Europejskiej w zakresie demokracji i praw człowieka.
G. Szyburska-Walczak w artykule poświęconym oddziaływaniu europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na
internacjonalizację standardów podkreśliła, że konwencja wyznacza jedynie minimalne standardy w zakresie demokracji i ochrony praw człowieka.
Zdaniem autorki, nie ma wątpliwości co do faktu, iż ochrona praw i wolności skodyfikowanych w konwencji leży po stronie państw, choć odnotowuje
się także pogląd, że ciężar odpowiedzialności scedowany jest na instytucje
międzynarodowe. Jak zauważyła autorka, konwencja jest najważniejszym
osiągnięciem Rady Europy, tuż obok: Europejskiej karty socjalnej, konwencji w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poJ. Utrat-Milecki, Obrepcja elit [w:] J. Królikowska (red.), Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie, red., Warszawa 2006,
s. 53 [w:] W. Hładkiewicz, A. Ilciów, Wpływ standardów międzynarodowych na aktywność
polityczną elit europejskich. W kręgu teorii i polityki, [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów... op. cit., t. I, s. 273.
11
W. Hładkiewicz, A. Ilciów, Wpływ ... op. cit., s. 274.
10
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niżającego traktowania albo karania czy ramowej konwencji Rady Europy
o ochronie mniejszości narodowych. „Postanowienia Konwencji, ustalony
mechanizm kontroli ich przestrzegania, warunki dopuszczalności skargi,
fakt, że ostateczne orzeczenia Trybunału są wiążące dla państw we wszystkich sprawach, w których są stronami, musiały spowodować i nieustannie
powodują zmiany w krajowych systemach zarówno w przepisach prawa
materialnego jak i procesowego” – skonstatowała G. Szyburska-Walczak12.
Dla zobrazowania procesu internacjonalizacji standardów konwencyjnych
autorka powołała się na art. 3 konwencji, który wprowadza zakaz tortur,
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Przepis ten nakłada na państwa obowiązki, tj. w przypadku naruszenia zakazu tortur
obowiązek wyjaśnienia incydentu, pociągnięcie do odpowiedzialności
sprawców naruszeń, w szczególności funkcjonariuszy publicznych oraz zapewnienie skutecznej ochrony art. 3 Konwencji. Jak zauważyła autorka,
w prawie polskim przykładem wpływu standardów międzynarodowych
na krajowy system prawny jest rozszerzenie odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego lub osoby działającej na jego polecenie, stosujących
przemoc lub groźbę bezprawną albo w inny sposób znęcających się fizycznie lub psychicznie nad osobą w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia, na czyny popełnione w związku z postępowaniem przed każdym międzynarodowym trybunałem karnym lub
jego organem działającym na podstawie umowy międzynarodowej, której
Polska jest stroną, albo powołanym przez organizację międzynarodową
ukonstytuowaną umową ratyfikacyjną (por. art. 247a kodeksu karnego).
Kolejnym przykładem wpływu standardów międzynarodowych na polski porządek prawny jest orzeczenie w sprawie Siałkowskiej i Staroszczyka przeciwko Polsce (skargi nr 8932/05, 59519/00) z 9 lipca 2007 roku. Jak
zauważyła D. Budzianowska, sprawy te wykazały niezgodność polskiego
prawa w zakresie prawa obywateli do składania apelacji przez pełnomocników z urzędu z art. 6 EKPC13. W przedmiotowej sprawie prawo skarżących
do wniesienia apelacji, a więc prawo do obrony, nie zostało skutecznie zapewnione. Konsekwencją wydania przez ETPC niniejszego orzeczenia było
uchwalenie w dniu 15 września 2007 r. przez Naczelną Radę Adwokacką
uchwały, zgodnie z którą przepisy dotyczące wniesienia apelacji przez pełnomocników z urzędu zostały dostosowane do wymów art. 6 EKPC. W tym
więc wypadku, jak wskazała D. Budzianowska, orzecznictwo ETPC nie wpłyG. Szyburska-Walczak, Oddziaływanie europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności na internacjonalizację standardów w dziedzinie demokracji i praw
człowieka [w:] J. Jaskiernia (red.),Wpływ standardów... op. cit., s. 13, t. II.
13
D. Budzianowska, Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na standardy ochrony prawa do rzetelnego procesu sądowego w państwach Rady Europy [w:] J. Jaskiernia
(red.), Wpływ standardów..., op. cit., t. II, s. 52.
12
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nęło bezpośrednio na władzę ustawodawczą, ale na wewnętrzne regulacje
korporacji prawniczych. Jak podkreśliła autorka: „Obrazuje to szczególną
formułę skuteczności decyzji Trybunału. Nie tylko państwo, ale i osoby
zaufania publicznego, którym w ramach wykonywania zawodu adwokata
państwo powierza obowiązek świadczenia pomocy prawnej obywatelom,
powinny przestrzegać praw zawartych w EKPC. Droga do tego może prowadzić poprzez wewnętrzne uregulowania korporacji prawniczych”14.
Zgodnie z EKPC państwa zobowiązane są do przestrzegania ostatecznego wyroku Trybunału we wszystkich sprawach, w których są stronami.
Konwencja nie nakłada więc obowiązku dla państw, które nie są stronami
postępowania, by zmieniały swoje prawo celem dostosowania do zapadłego orzeczenia. Jednakże wskazać należy, iż takie postępowanie byłoby
działaniem pożądanym. Jak wskazała D. Budzianowska – przypadków, kiedy dane państwo powzięło działania celem dostosowania przepisów prawa
krajowego do orzecznictwa ETPC w sprawach, w których nie było stroną,
jest niewiele. Dla przykładu wymieniła Francję, która na skutek wydania
przez ETPC orzeczenia w sprawie Barbera (skarga nr 10588/83) z 6 grudnia
1988 r., dostosowała przepisy kodeksu postępowania karnego w zakresie,
w jakim były one niezgodne z prawem do obrony, do art. 6 EKPC. D. Budzianowska w swoim referacie zwróciła ponadto uwagę na instytucję orzeczeń pilotażowych ETPC. Procedura orzeczeń pilotażowych jest wdrażana,
gdy Trybunał na podstawie wpływających skarg stwierdzi ich tożsamość
na gruncie prawnym i faktycznym, a co za tym idzie ogólny problem systemowy w prawie wewnętrznym danego państwa. Wydając wyrok pilotażowy, Trybunał orzeka nie tylko o naruszeniu przez dane państwo przepisów
EKPC, ale także identyfikuje systemowy problem, a następnie przekazuje
rządowi zalecenia w zakresie rodzaju środków niezbędnych do tego, aby
go rozwiązać. Procedura orzeczeń pilotażowych umożliwia odroczenie
lub zamrożenie tożsamych spraw na określony czas, z zastrzeżeniem jednak, że rząd wdroży odpowiednie środki krajowe mające na celu realizację
wyroku. Ze względów sprawiedliwości Trybunał może, w każdym czasie,
wznowić rozpoznanie odroczonych spraw. W odniesieniu do Polski pierwszym wyrokiem pilotażowym był wyrok Wielkiej Izby z 22 czerwca 2004
roku w sprawie Broniowski przeciwko Polsce, dotyczący gruntów zabużańskich. W przekonaniu Trybunału ww. sprawa ujawniła ogólny problem natury strukturalnej w polskim prawie, który uniemożliwiał ok. 80.000 osób
korzystanie z prawa do własności. W konsekwencji wydania ww. wyroku
pilotażowego, przyjęto nowe przepisy zapewniające finansowe zadośćuczynienie w zamian za pozostawione grunty zabużańskie. W kontekście
orzeczeń pilotażowych warto zwrócić również uwagę na wyrok Trybunału
14
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z 15 października 2009 roku w sprawie Jurij Iwanow przeciwko Ukrainie,
który szczegółowiej opisują A. Fedorova i K. Smyrnova15.
We wnioskach swojego artykułu D. Budzianowska wskazała, iż Trybunał oddziałuje na ujednolicanie standardów ochrony prawa do rzetelnego
procesu sądowego przy pomocy: 1) interpretacji pojęć zawartych w Konwencji, tworzenia linii orzeczniczej, która stanowi komentarz do przepisów
Konwencji; 2) orzecznictwa Trybunału, uznającego skargi wnoszone przez
obywateli państw zarówno w stosunku do państwa-strony postępowania,
jak i pozostałych państw; 3) wydawania orzeczeń pilotażowych. Jak słusznie podkreśliła autorka: „Nie występuje jednak skutek bezpośredni dla
wyroków ETPC. Wyroki Trybunału nie są samowykonalne, muszą być egzekwowane przez organy państwa. Jeśli dotyczą niewykonania wyroków
sądów krajowych, odpowiednie organy muszą zostać wezwane do ich wykonania (…) Skutek wyroków jest zatem pośredni i może mieć charakter
normatywny, gdy w wyniku orzeczeń Trybunału zostaje zmienione prawo
wewnętrzne państw, może również wpłynąć na zmiany w stosowaniu prawa krajowego, a także na zmiany etyki zawodowej w kręgu zawodów prawniczych”16.
Ważną instytucją w demokratycznym państwie prawa, stojącą na straży
praw i wolności człowieka i obywatela, jest urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Polski ombudsman został powołany ustawą z 15 lipca 1987 roku
o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Obecnie działalność RPO reguluje Konstytucja RP z 1997 r. oraz ww. ustawa. W Konstytucji urząd RPO został usytuowany w rozdziale VII „Organy kontroli państwowej i ochrony prawa”, tuż
obok Najwyższej Izby Kontroli oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. RPO
jest samodzielnym organem konstytucyjnym. Za swą działalność RPO odpowiada wyłącznie przed Sejmem; co roku informuje Sejm i Senat o stanie
swoich prac oraz o stanie przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela w Polsce. Jak zauważył R. Wajszczak, Konstytucja RP z 1997 r. umocniła
pozycję Rzecznika, bowiem „Konstytucyjną rangę zyskała zasada jego niezawisłości i niezależności od innych organów państwowych, konstytucyjnie
zagwarantowano immunitet RPO, wprowadzając pięcioletnią kadencję (zamiast czteroletniej), uzależniono urząd od kadencji parlamentu, sprawozdanie z działalności zastąpiono mniej zobowiązującą informacją, która nie
wymaga już głosowania za przyjęciem lub odrzuceniem”17. Ponadto wskazać należy, iż Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo do przystępowania
A. Fedorova, K.Smyrnova, Implementation of the European Convention on Human Rights
and Fundamental Freedoms in Ukraine [w:] J. Jaskiernia (red.),Wpływ standardów... op. cit.,
s. 235 i 236, t. II.
16
Ibidem, s. 59.
17
R. Wajszczak, Rzecznik Praw Obywatelskich na tle instytucji europejskich ombudsmanów [w:]
J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów... op. cit. s. 534, t. III.
15

105

Karolina Szwarc

Recenzje

do skarg konstytucyjnych oraz występowania z wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego w sprawach dotyczących zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe
z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.
Wskazać także należy, iż w swojej działalności Rzecznik Praw Obywatelskich
kieruje do ministrów oraz innych organów wystąpienia generalne.
Reasumując, recenzowana pozycja godna jest polecenia. Porusza niezwykle interesującą problematykę dotyczącą oddziaływania standardów
międzynarodowych na rozwój demokracji i praw człowieka. Przyczynia się
do podsumowania ostatnich kilkunastu lat rozwoju standardów demokratycznych, a więc pozwala na dokonanie oceny procesu rozwoju państwowości. Jest to jedna z tych publikacji, do której będę wracać.
							Karolina Szwarc
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