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Pierwszy tegoroczny numer naszego kwartalni-
ka przynosi między innymi materiały z dwóch, 
odbytych w zeszłym roku, konferencji nauko-
wych: na temat jednomandatowych okręgów 
wyborczych oraz na temat bezpieczeństwa 
w Europie. Z zadowoleniem ponownie publiku-
jemy prace studentów i absolwentów EWSPA. 
W roku 2016 uczelnia planuje następne konfe-
rencje naukowe, z których materiały ukażą się 
w naszym piśmie. 
Czytelnikom i Autorom życzymy udanego 
i szczęśliwego Nowego Roku.
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Cele i funkcje argumentacji Dariusz Czajka

 Założenia ogólne

Cel jest siłą warunkującą nasze myślenie 
i działanie. Cele mogą być racjonalne lub 
nierozumne, przemyślane lub raptowne czy 
intuicyjne.

Cele każdej instytucji, systemu bądź po-
szczególnego jego elementu dzielimy na 
transcendentne (finis operantis) i immamentne 
(finis operis), aksjologiczne i prakseologiczne.

Pierwszy rodzaj jest narzucony przez 
funkcję, jakiej system ma służyć, drugi zaś 
narzuca (warunkuje) struktura systemu, in-
stytucji. Wyzwala to – zarówno z aksjolo-
gicznego, jak i prakseologicznego punktu 
widzenia – konieczność sformułowania hie-
rarchii ważności relacji podporządkowania 
lub komplementarności.

Cele to wyidealizowane w umyśle pod-
miotu poznającego i działającego stany rzeczy. 
Realizuje się je za pośrednictwem określonych 
środków (narzędzi, instytucji systemu).

Aby osiągnąć założone cele, od-
powiednie narzędzia, instytucje, 
podmioty i systemy muszą mieć 
tzw. zdolność funkcjonalną. Każdo-
razowo projektując określone cele, 

winniśmy równolegle zastanawiać 
się nad funkcjami, jakie w zakresie 
atrybucji formalnej i materialnej 
winny przysługiwać określonym 
podmiotom, instytucjom czy ca-
łym systemom. A zatem skutecz-
ność systemu, instytucji, podmiotu 
to nic innego, jak zdolność osią-
gania założonych celów za po-
średnictwem określonych funkcji. 
W konsekwencji refleksja nad ce-
lami danego systemu winna być 
sprzęgnięta z refleksją nad jego 
funkcjami. Zastanawiając się nad 
istotą teleologiczną, a zatem i funk-
cjonalną argumentacji – możemy 
zaproponować dwa komplemen-
tarne rodzaje celów, którym służyć 
ma zarówno argument jednostko-
wy, jak i cały proces argumenta-
cji. Pierwszy rodzaj ma charakter 
obiektywny i sprowadza się do 
dowodzenia prawdy. Drugi zaś ma 
charakter subiektywny i zmierza do 
uformowania u innej osoby prze-
konania, że to, co twierdzimy, jest 
wiarygodne. 
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Zatem argumentacja funkcjonalnie ma 
charakter obiektywny, jak i subiektywny. 
W pierwszym znaczeniu argumenty słu-
żą prawdzie. Są racjami (przesłankami, 
na których opiera się nasz proces zdoby-
wania wiarygodnych przekonań opartych 
na fundamencie wiedzy i doświadczenia, 
oraz logicznego rozumowania opartego na 
związkach dedukcji i indukcji, ale także na 
asocjacyjnych związkach procesu percepcji. 
Argumentacja jest zatem elementem procesu 
zmierzającym do uzasadnienia prawdziwo-
ści twierdzeń o istnieniu i znaczeniu faktów 
tworzących w swej strukturze wewnętrznej 
określone zjawiska. Owe fakty często pod-
legają ocenie moralnej, etycznej, prawnej 
a także ontologicznej w oparciu o kryteria 
zakodowane w odpowiednich normach oraz 
wiedzy o naturze rzeczywistości. 

W sensie subiektywnym argumentacja 
służy perswazji, tj. utrwalania w świadomo-
ści adresatów przekonania o słuszności for-
mułowanych twierdzeń. Według Mirosława 
Korolki perswazja to celowa i funkcjonalna 
kompozycja słów i zdań polegająca na sto-
sownym odniesieniu do sfery rozumowej 
(logos), wolitywnej (ethos) i emocjonalnej 
(pathos). W zależności od rodzaju dyskur-
su różne są akcenty, jakie rozmówca kładzie 
na poszczególne sfery mentalnej dyspozy-
cji argumentacyjnej. Element emocjonalny 
nie wyklucza bynajmniej wolitywnego czy 
rozumowego; decyduje jednak w praktyce 
dominanta celu retorycznego – w zależności 
od tego czy mowa perswazyjna ma charak-
ter informacyjno-poznawczy, czy wolityw-
no-emocjonalny, czy wyłącznie wolitywny, 
nakłaniający do działania w określonym 
przedmiocie.

W sensie strukturalnym argument to ro-
dzaj sądu przekonującego w swym założeniu 
(roszczeniu) o prawdziwości, słuszności for-
mułowanego twierdzenia. 

Można powiedzieć, że argumen-
tacja przeprowadza nas ze świata 
autonomicznych subiektywnych 
warunkowanych intencjonalnością 
mniemań do uznawanych przez ra-
cjonalne audytorium zobiektywizo-
wanych twierdzeń. Argument pełni 
zatem funkcję dowodu prawdziwo-
ściowego, (świadectwo trafności). 
Jest fundamentem uzasadnienia 
konstatacji, wniosków, staje się ona 
obiektywna, jeśli w zasadzie każdy 
rozumny człowiek, przygotowa-
ny do wydawania sądów może je 
sprawdzić i zrozumieć. Argument 
pozostaje w relacji logiczno-funk-
cjonalnej do stawianej tezy, prze-
konania. Jest rodzajem sądu, który 
ma na celu udowodnienie, że nasze 
wnioski, roszczenia ważnościowe, 
konstatacje, konkluzje i oceny są:
1) uzasadnione
2) spójne 
3) rozumne (racjonalne)
4) niezakwestionowane przez prze-

konania innych, 
5) prawdziwe, wiarygodne, kore-

spondujące z faktami oraz in-
nymi ocenami, 

6) stwarzające możliwość przyjęcia 
i spożytkowania przez innych. 

Odpowiadając zatem na pytanie, jakie 
własności powinny mieć nasze przekona-
nia, odpowiemy, że uzasadnione, logicznie 
spójne, racjonalne, a zatem wiarygodne. Te 
własności są fundamentami przekonania, 
że to, co twierdzimy czy sądzimy jest praw-
dziwe; nasze subiectum musi pozostawać 
w relacji zgodności z uznawanym intersu-
biektywnym obiectum. Innymi słowy, sąd 
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subiektywny musi znaleźć swój fundament 
w racji obiektywnej, czerpiącej swe życio-
dajne soki z tradycji empirycznej i nauko-
wej. Tzw. prawda wewnętrzna podmiotu 
transmitującego jej sens w obszar społecz-
nej oceny winna być legitymizowana przez 
argumenty stanowiące gwarancję trafności 
przedstawianych faktów. Inaczej mówiąc, 
argumenty mają uwierzytelniać konstata-
cje, wnioski co do zakładanych stanów rze-
czy. Argumenty uwiarygodniają istnienie, 
znaczenie oraz  relacje pomiędzy faktami. 

Funkcje argumentacji są celami retoryki, 
która to dyscyplina – jak zauważył Arysto-
teles – jest umiejętnością metodycznego od-
krywania tego, co może być przekonywające. 

Argumentacja odgrywa decydującą 
rolę w dyskursywnym procesie dochodze-
nia do porozumienia za pośrednictwem 
koncyliacyjnej ugody lub stanowczego 
rozstrzygnięcia sądu. Dyskursywny pro-
ces dochodzenia do porozumienia jest 
unormowany w formie kooperatywnego 
podziału pracy – w ten sposób, że propo-
nujący i oponujący jako uczestnicy:
1) tematyzują roszczenie ważnościowe, 

które jest problematycznie
2) formułują hipotezy odnoszące się do 

określonego stanu rzeczy 
3) sprawdzają przy użyciu racji, czy rosz-

czenie, jakiego broni proponujący, 
zgłaszane jest słusznie, czy też nie. 
Argumenty są tymi narzędziami, z po-
mocą których można doprowadzić do 
zaistnienia akceptacji zrazu hipote-
tycznie zgłaszanego roszczenia waż-
nościowego – i tym samym mniemanie 
przekształcić w wiedzę będącą podsta-
wą porozumienia lub wyroku sądowe-
go. W czasie negocjacji każda ze stron 
w nich uczestnicząca prezentuje fakty 
i ustala ich znaczenie, ważąc wartość in-

teresu. W sądzie powód popiera swoje 
roszczenie prezentując dane faktyczne, 
przedstawia świadectwa na ich popar-
cie, wskazuje podstawę prawną; pozwa-
ny, kontestując stanowisko przeciwnika 
procesowego, przedstawia natomiast 
kontrafakty oraz przeciwdowody, które 
mając na celu podważenie istnienia lub 
znaczenia przedstawianego przez drugą 
stronę stanu faktycznego. Argumenta-
cja jest tedy środkiem prowadzącym do 
ugruntowania przekonania o słuszności 
formułowanych twierdzeń bądź jedne-
go, bądź drugiego uczestnika takiego 
dyskursu Niewykluczone jest przy tym 
porozumienie co do faktów i wartości 
– czego konsekwencją jest ugoda. Ar-
gumentacja służy dyskursowi, prowa-
dząc jej uczestników do porozumienia 
co do istoty danego stanu rzeczy. Taki 
jest porządek powinności. Porządek 
bytu często jednak jest zero-jedynkowy. 
Każdy pozostaje przy swojej prawdzie 
wewnętrznej. Dla Jürgena Habermasa 
konieczność racjonalnej argumentacji 
jest funkcjonalnie wpisana we współ-
czesny proces komunikacyjny, w którym 
każdy ma prawo konfrontować swoje 
roszczenia ważności z innymi. Jego 
zdaniem, w ramach działań komunika-
cyjnych uczestnicy dążą do porozumie-
nia, zgody – co opiera się na wspólnym 
przekonaniu. Małgorzata Król, dosto-
sowując ten pogląd do warunków dys-
kursu prawniczego uważa, że konsensus 
w sensie formalnym w tym kontekście 
polega także na zgodzie podmiotów 
prawa na paradygmat prawa i podpo-
rządkowanie się decyzji arbitra, zgodnie 
z tą generalną ideą. 
W tym dyskursywnym (instrumental-

nym, tj. konsekutywnym znaczeniu) argu-
menty mogą pełnić funkcję weryfikacyjną 
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bądź falsyfikacyjną – gdy mają one na celu 
potwierdzenie sensu, prawdziwości czy 
trafności naszych sądów konkluzywnych, 
wówczas pełnią funkcję weryfikatorów 
prawdy; gdy natomiast podważają trafność 
wniosków lub przesłanek, pełnią  wtedy 
rolę falsyfikatorów.

Cele argumentacji warunkowane są 
rodzajem roszczeń ważnościowych, jakie 
implicite są zakodowane w sferze intencjo-
nalnej każdego twierdzenia.

Jak słusznie zauważa Habermas, ar-
gumentacje różnią się naturalnie między 
sobą rodzajem roszczeń, jakich chciałby 
bronić proponujący. Roszczenia te zmie-
niają się wraz z kontekstami działania 
komunikacyjnego, mającego swój cel oraz 
zinstytucjonalizowane audytorium. Te 
konteksty to np. sądy, kongresy naukowe, 
posiedzenia rad nadzorczych, konsultacje 
medyczne, seminaria uniwersyteckie, prze-
słuchania parlamentarne, narady inżynie-
rów nad projektem, posiedzenia zarządów, 
gdzie menedżerowie dyskutują i uzasad-
niają projekty wyboru strategicznych po-
sunięć w biznesie, dysputy polityków itd. 
Zróżnicowanie kontekstów tzw. społecz-
nej komunikacji wpływa na dywersyfika-
cję typów roszczeń ważnościowych oraz 
rodzajów argumentacji. Stephen Toulmin 
odróżnia ogólny schemat uniwersalny, 
paradygmat (gdzie umieszcza inwariant-
ne dla wszystkich pól reguły argumen-
towania) od szczególnych, zależnych od 
rodzaju pól, reguł argumentowania, któ-
re są konstytutywne dla poszczególnych 
funkcjonalnych gier językowych czy wy-
stępujących w życiu porządków i dyscyplin 
merytorycznych, takich jak wymiar spra-
wiedliwości, medycyna, nauka, polityka, 
krytyka artystyczna, zarządzanie przed-
siębiorstwem, sport itd. 

Można powiedzieć, że argumenta-
cja jest funkcją celu. Toulmin pyta: 
co stanowi o sile argumentów 
prawniczych w kontekście faktycz-
nej procedury sądowej? Status i siłę 
tych argumentów mających naturę 
prawną można w pełni zrozumieć 
tylko wtedy, jeśli umieścimy je na 
powrót w ich kontekście praktycz-
nym i rozpoznamy funkcje i cele, 
jakie mają one w rzeczywistym 
stosowaniu prawa, a także kryte-
ria wartościujące wiarygodność 
określonych wniosków (opinii, kon-
statacji). Podobnie argumenty pod-
noszone w dyskusjach naukowych 
muszą być przedstawiane w spo-
sób uporządkowany i znaczący, 
jeśli wyjściowe roszczenie ma być 
krytykowane w sposób racjonal-
ny, dostępny dla wszystkich zain-
teresowanych. Tym, co przydaje 
ostatecznie powagi i siły tym argu-
mentom, jest i tym razem coś wię-
cej aniżeli ich struktura i porządek 
wewnętrzny; ich siłę zrozumiemy 
w pełni tylko przez umieszczanie 
ich z powrotem w ich pierwotnym 
kontekście – a następnie  rozpo-
znanie, jaki sposób wnoszą one 
swój wkład do ogromnego przed-
sięwzięcia, jakim jest nauka i wie-
dza, jaka z niej wynika. Argumenty 
natury prawnej są poważne tylko 
w tej mierze, w jakiej służą głęb-
szym celom procesów w sferze 
jurydycznej; argumenty naukowe 
są poważne tylko w tej mierze, 
w jakiej mogą służyć głębszym ce-
lom związanym z poprawianiem 
naukowego poznania. Podobnie 
jest z biznesem, polityką i innymi 
dziedzinami. We wszystkich tych 
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sferach ludzkiej aktywności mamy 
do czynienia z rozumowaniem 
i wymianą argumentów, które są 
centralnymi elementami w obrębie 
szeroko zakrojonej ludzkiej działal-
ności, zmierzającej do poszerzenia 
wiedzy o naturze faktów oraz praw 
i wartości. Chodzi tutaj o wznosze-
nie gmachu wiedzy dowiedzionej 
lub prawdopodobnej. Ażeby zaś 
zaznaczyć ten moment –fakt, że 
wszelkie te rodzaje aktywności 
pokładają zaufanie w działaniu 
i krytycznym ocenianiu racji i argu-
mentów –musimy odnosić się do 
nich jako do przedsięwzięć racjo-
nalnych.

Konieczność kontekstualizacji struktu-
ry argumentowania jest zatem wyznaczana 
zróżnicowaną systematyką celów, formuło-
wanych stosownie do fachowych dyskusji 
i prezentacji poglądów właściwych danej 
dyscyplinie wiedzy. Cele wpływają bez-
pośrednio na funkcję instytucji i mecha-
nizmów ich realizacji. Innymi słowy cele, 
które są pożądanymi, acz idealnymi sta-
nami rzeczy, warunkują refleksję na temat, 
jakie i kiedy podjąć wysiłki, aby owe cele 
urzeczywistnić. 

W procesie myślenia, a szczególnie 
w artykulacji społecznej wyników tego 
wewnętrznego procesu za pośrednictwem 
języka zdań – dążymy do urzeczywistnie-
nia dwóch rodzajów celów: osiągnięcia 
praktycznych celów działania polegającego 
na stwarzaniu nowych faktów w świecie 
(aktywność strategiczna) bądź osiągnięcia 
zgody co do trafności naszych konstatacji 
czy konkluzji w procesach poznawczych 
(aktywność komunikacyjna). Procesy po-
znawcze poprzedzają każdą racjonalną ak-
tywność deontologiczną.

W obu rodzajach tej teleologicznie zo-
rientowanej aktywności sukces ma swoją 
cenę, a także kryteria i poziomy skuteczności. 

Gdy mamy np. zamiar uratować przed-
siębiorstwo przed bankructwem, musimy 
przygotować dobry i zrozumiały dla innych 
plan sanacyjny; następnie winniśmy kon-
kluzywnymi argumentami przekonać wie-
rzycieli dłużnika do zaakceptowania jego 
dyspozycji na zgromadzeniu wierzycieli, 
a gdy to już nastąpi – musimy przekonać 
sąd do zatwierdzenia przyjętego układu.

Widzimy, że w tym wieloelementowym 
schemacie działania końcowy sukces zależy 
nie tylko od konkretnych decyzji kreujących 
nowe fakty, ale także od konsekutywnego, 
pozytywnego skutku, jakim jest przekonanie 
najpierw stosownej większości wierzycieli, 
a potem sądu do tzw. prawdy wewnętrznej, 
na której opiera się koncepcja ratowania 
przedsiębiorstwa. Porozumienie w kwestii 
propozycji układowych musi poprzedzać 
porozumienie i zgoda na warunki i fakty, 
które przedstawiliśmy w planie – co ozna-
cza również akceptację naszej projekcji eko-
nomiczno-finansowej w przyszłości. Prawda 
wewnętrzna podmiotu działającego poprzez 
proces argumentacji przenosi się tu w sferę 
prawdy obiektywnej, podzielanej przez okre-
ślone – upoważnione do oceny – audytorium.

Innymi słowy, możemy autorytatywnie 
powiedzieć, że nasza aktywność w świecie 
społecznych zjawisk opiera się na modelu 
komunikacji, dla której istotą jest formo-
wanie intersubiektywnych przekonań, na 
podstawie których podejmowane są dalsze 
działania i wyznaczane kolejne cele. Owe 
przekonania opierają się na konkluzywnych 
lub relatywnych argumentach, które musi-
my odnaleźć i wprowadzić w pola społecz-
nej komunikacji. Aktywność strategiczna 
w świecie stwarzania nowych faktów jest 
warunkowana w swej racjonalnej wymowie 
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przez aktywność komunikacyjną zarówno 
w wewnętrznym, subiektywnym, jak i ze-
wnętrznym, społecznym wymiarze.

Funkcje konsekutywne argumenta-
cji zależą od rodzaju naszej komu-
nikacyjnej aktywności werbalnej, jak 
trafnie zauważył J. Habermas.
Wyróżnił on trzy rodzaje rozmów: 
1) opisowe (deskryptywne) 
2) ekspresywne 
3) regulacyjne. 
Celem pierwszej jest opisanie re-
konstruowanego lub zakładanego 
stanu rzeczy (konstatacje faktów 
i ich ontologicznych znaczeń).

Celem drugiego rodzaju komu-
nikacyjnej aktywności jest sama 
prezentacja uczuć, emocji, gestów 
– jakie często widzimy np. w grze 
aktorskiej. 

I wreszcie trzeci rodzaj to domena 
aktów dyspozycyjnych o impera-
tywnym lub sugestywnym charak-
terze: nakazujących, zakazujących, 
zezwalających lub sugerujących 
określone zachowania. 

Inaczej rzecz ujmując, jak to już 
słusznie zauważył John Langshaw 
Austin – na poziomie pragmatyki 
używania języka zdań – zarówno 
w tzw. funkcji illokucyjnej, jak i per-
lokucyjnej – mówiący ma określo-
ny cel: albo przedstawić prawdę 
i przekonać o tym słuchaczy, albo 
zaprezentować siebie w określonej 
ekspresywnej roli lub też spowodo-
wać określone zachowanie za po-
średnictwem imperatywów.

W każdym rodzaju zachowania ko-
munikacyjnego argumenty mają istotną 
rolę do spełnienia.

Twierdzenia deskryptywne opisujące 
lub oceniające rzeczywistość pozostają 
w ścisłym związku logiczno-funkcjonal-
nym z twierdzeniami argumentacyjnymi. 

I tak na poziomie dyskusji o faktach, 
które opisujemy w rozmowie, centralną 
funkcję pełnią argumenty odnoszące się 
bezpośrednio do zasad i reguł określonej 
dziedziny wiedzy (argument racjonali-
styczny) oraz te świadczące o trafności 
przeprowadzonego procesu percepcji (ar-
gument empiryczny).

W sferze komunikacji ekspresywnej 
argumenty odnoszą się do jakości sztuki 
ekspresywnej przez kogoś prezentowanej.

Na poziomie komunikacji regulatyw-
nej argumenty mają przekonać słuchacza 
i adresata (np. dyspozycji formułowanych 
przez mówiącego) do zrealizowania pożą-
danego normatywnie określonego stanu 
rzeczy. Np. matka mówi synowi: „zakazu-
ję ci palenia papierosów w domu”.

Ten odpowiada: „nie masz argumen-
tów, aby mi zakazywać; to nie tylko twój 
dom, a ja mam już 18 lat”. „Ale ja cię wy-
chowałam i mam moralne prawo, by ci 
zakazywać..”

Argumenty są fundamentum relationis 
naszych przekonań, są emanacją wiedzy 
pewnej lub wysoce prawdopodobnej, od-
noszą się zarówno do formalnych autory-
tatywnych źródeł, jak i do struktury danej 
dyscypliny wiedzy obiektywnej, tj. takiej, 
która nie została jeszcze sfalsyfikowana 
i jest uznawana przez racjonalne audyto-
rium (ponad rozsądną wątpliwość).
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 Funkcja obiektywna argumentacji 
– dowodzenie prawdziwości twier-
dzeń. Zagadnienia szczegółowe 

Jak już stwierdziliśmy w uwagach ogól-
nych, podstawową funkcją argumentacji 
– w szczególności w dyskursie profesjo-
nalnym – jest zobiektywizowanie naszych 
przekonań i oparcie ich na tradycji prawd 
naukowych i tych wynikających z doświad-
czenia.

Np. art. 7 kpk wyraźnie o tym stanowi, 
nakazując, aby organy postępowania tak 
kształtowały swe przekonanie na podstawie 
wszystkich przeprowadzonych dowodów, 
by swobodna ocena uwzględniała zasady 
prawidłowego rozumowania (logiki) oraz 
wskazania wiedzy i doświadczenia ży-
ciowego. Jest to zatem zasada swobodnej 
oceny dowodów oznaczająca wolność we-
wnętrznego przekonania organu proceso-
wego i wyciągania racjonalnych (to znaczy 
prawdziwych) wniosków. Innymi słowy, 
przekonanie sądu o wiarygodności jednych 
dowodów i niewiarygodności innych pozo-
staje pod ochroną prawa procesowego tylko 
wtedy, gdy spełnione są kumulatywnie trzy 
przesłanki: 
1) przekonanie to jest poprzedzone ujaw-

nieniem w toku rozprawy głównej ca-
łokształtu okoliczności sprawy – i to 
w sposób podyktowany obowiązkiem 
dochodzenia prawdy; 

2) stanowi ono wynik rozważenia wszyst-
kich okoliczności, zarówno tych prze-
mawiających za określoną hipotezą, jak 
i przeciw niej; 

3)  jest wyczerpujące i logiczne – z uwzględ-
nieniem wskazań wiedzy i doświad-
czenia i życiowego – oraz dobrze 
uargumentowane w uzasadnieniu.
Uzasadnienie bowiem, dodajmy, to kró-

lestwo wszelkiej argumentacji.

Argumentacja w swej empirycz-
nie ugruntowanej treści i logicznej 
formie wyrazu pełni kluczową rolę 
w ustalaniu stopnia prawdopodo-
bieństwa hipotez – ich weryfikacji 
lub falsyfikacji. 

Transcendentnym zatem celem 
argumentacji jest ustalenie wiary-
godności epistemicznej (stopnia 
koroboracji) sądów w aspekcie 
ich prawdopodobieństwa lub 
pewności względnej, a celem im-
mamentnym, pochodnym (prak-
seologicznym) jest weryfikacja lub 
falsyfikacja twierdzeń. 

W powyższych przesłankach wi-
dzimy koincydencję funkcji obiek-
tywnej argumentacji – służącej 
dochodzeniu prawdy jako obiek-
tywnej własności przekonania 
– oraz jej funkcji subiektywnej, 
opartej na funkcji atrybutywnej 
zwanej wiarygodnością twierdzeń 
i sądów. Kiedy zatem – spytajmy – 
nasze przekonanie staje się wiary-
godne? Wtedy i tylko wtedy, gdy 
ma znak prawdziwości sądu odno-
śnie do określonych faktów. A kie-
dy te przekonania mają ów znak? 
Wtedy gdy zachodzi relacja ada-
equatio intellectus et rei, tj. zgod-
ności naszych twierdzeń z faktami.

Jak osiągnąć ten stan wiarygodnej 
prawdziwości? Możemy to uczynić 
poprzez zobiektywizowane świa-
dectwa wiedzy oraz doświadczenia 
konfrontowane z jednostkowymi 
dowodami empirycznymi, obra-
zującymi analizowany stan rzeczy. 
Argumentacja nasza jest procesem 
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wskazywania owych świadectw 
i wykazywaniem ich konsekwencji 
prawdziwościowych. 

A zatem w optymalnym modelu 
argumentacji nawiązujemy do syn-
tezy dwóch wpływowych orientacji 
filozoficznych z zakresu teorii po-
znania, czyli empiryzmu oraz ra-
cjonalizmu.

Istota empiryzmu sprowadza się do zało-
żenia, że przekonanie jest uzasadnione, gdy 
zostaje powiązane za pomocą poprawnego 
rozumowania ze świadectwami, które uzy-
skaliśmy w drodze percepcji. Percepcja może 
być ponadto źródłem przekonań, które są na 
tyle pewne, że mogą być świadectwami na 
rzecz wszystkich dających się w ogóle uza-
sadnić przekonań (wyjątkiem od tej reguły 
są wszakże przekonania logiczne i mate-
matyczne, które nie opierają się na żadnych 
świadectwach zmysłowych). Empiryzm ro-
ści sobie pretensje do udzielania odpowiedzi 
na wszystkie podstawowe pytania teorii po-
znania. Na pytanie, jakie własności powinny 
mieć nasze przekonania, daje odpowiedź, że 
powinny opierać się na świadectwach uzy-
skanych na drodze percepcyjnej. Na pytanie, 
jakie własności faktyczne mają obecnie na-
sze przekonania, odpowiada, że wiele z nich 
nie ma potwierdzenia w odpowiednich 
świadectwach. Jak wypełnić tę lukę wiary-
godności, ten deficyt empirycznych świa-
dectw? Empiryzm zaleca odrzucenie tak 
niepewnego przekonania. Jednakże w dys-
kursie sądowym (czy w ogóle prawniczym) 
ta odpowiedź jest niesatysfakcjonująca. Sąd 
nie może orzec, że z braku konkluzywnych 
świadectw nie wyda wyroku, musi zatem po-
szukać pomocy w argumentach należących 
do innego prądu filozoficznego – zwanego 
racjonalizmem. Jego istotą jest przyjęcie 
określonych apriorycznych przekonań.

Przeciwieństwem wiedzy apriorycznej 
jest wiedza aposterioryczna – czyli ta, którą 
można uzyskać dopiero po zapoznaniu się 
ze świadectwami. Nadto sąd wykorzystuje 
inne modele refleksji racjonalistycznej, tj. 
myślenie analityczne i syntetyczne. Myśle-
nie aprioryczne wiąże się z paradygmata-
mi wiedzy zobiektywizowanej, tj. zasadami 
prawami, która jest gromadzona w naszych 
umysłach oraz w zmaterializowanych dzie-
łach kultury Jedną z postaci takiego myśle-
nia jest refleksja analityczna, która pozwala 
poprzez definicje zrozumieć istotę owych 
praw. Stosowanie reguł logicznych jest tak-
że zbiorem myślenia analitycznego do tego 
koniecznego. Myślenie odwołujące się do 
tych prawideł uzasadnia przyjęcie na samym 
wstępie rozwiązywania testu prawdziwo-
ściowego okresowych hipotez, które jednak 
musimy weryfikować i falsyfikować, poszu-
kując określonych świadectw empirycznych. 
Oparcie wyroku jedynie na zasadzie racjona-
listycznej (apriorycznej, np. przez podanie 
motywu zbrodni bez uwiarygodniającego tę 
hipotezę świadectwa konkluzywnego o em-
pirycznym charakterze) jest nie do pomy-
ślenia we współczesnym procesie sądowym. 
Dlatego możemy powiedzieć, że optymal-
ny model argumentacji musi opierać się na 
syntezie myślenia empirycznego oraz racjo-
nalistycznego, przy czym argumenty obu ro-
dzajów wzajemnie się kontrolują, wspierają 
lub wykluczają.

Williard Quine sądzi, że nie ma zasad-
niczej różnicy między przekonaniami ana-
litycznymi a syntetycznymi. Według tego 
autora żadne przekonanie nie jest praw-
dziwe jedynie z powodu znaczenia słów. 
Wszystkie przekonania są prawdziwe albo 
fałszywe ze względu na to, jaki jest świat i ze 
względu na to, jakie znaczenia mają słowa, 
a my nie potrafimy oddzielić tych dwóch 
składników. Quine podkreśla, że nasze prze-
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konania są powiązane wzajemnie niczym 
ogniwa ogromnej sieci, którą nazywa siecią 
przekonań.

Rozważając świadectwa, które 
przemawiają za dowolnym z owych 
przekonań lub przeciw niemu, mu-
sielibyśmy wziąć pod uwagę pozo-
stałe przekonania – albo zakładając 
ich prawdziwość, albo rozważając 
jednocześnie, że owe świadectwa 
przemawiają również za nimi lub 
przeciw nim. W owej sieci przeko-
nań niektóre przekonania sytuują 
się bliżej obrzeży, inne zaś bliżej 
środka. Przekonania percepcyj-
ne leżą bliżej obrzeży, a zarazem 
świata natury – w tym sensie, że 
są silniej powiązane z doświad-
czeniem jednostkowym, mają zaś 
stosunkowo słabe powiązania z in-
nymi przekonaniami. Dają się więc 
one zmienić względnie łatwo, jeżeli 
pojawią się nowe świadectwa, po-
zostające w kontrze do tych pierw-
szych; dlatego też główny wysiłek 
pełnomocników stron leży w pod-
ważeniu świadectw empirycznych, 
których źródłem jest percepcja 
zjawisk. Trudno bowiem podwa-
żyć przekonania racjonalistyczne, 
które sytuują się bliżej środka sieci 
przekonań; są one bowiem bardzo 
silnie powiązane z innymi przeko-
naniami i tylko w sposób pośredni 
– dzięki łańcuchowi różnych innych 
przekonań – są powiązane z per-
cepcją. Przekonania te zmieniają 
się powoli, w miarę pojawiania się 
nowych świadectw; są izolowane 
od doświadczenia przez przeko-
nania, które je otaczają. Zamiast 
zatem odrzucać takie przekona-

nie, możemy najpierw spróbować 
odrzucić inne, które jest z nim po-
wiązane.

Powyższe rozważania, a także nasza in-
tuicja argumentacyjna uzasadniają twier-
dzenie, że nie sposób nadać sensu temu, co 
postrzegamy bez przekonań racjonalistycz-
nych, które interpretują i wiążą ją z myśle-
niem. Tutaj Quine jest zgodny z Kantem. 
Obaj filozofowie zrywają zatem z czysto 
empirystyczną koncepcją, zgodnie z którą 
możemy uzyskać świadectwa na rzecz na-
szych przekonań lub przeciw nim – jedynie 
opisując nasze doświadczenia. Są zgodni 
również co do tego, że tylko zorganizowa-
ne struktury przekonań, a nie pojedyncze 
wyizolowane przekonania stwarzają moż-
ność myślenia, rozpatrywania świadectw 
i wyjaśniania otaczającego świata zjawisk 
– przy czym każdy z nas ma pewne klu-
czowe przekonania, które zajmują centralne 
miejsce w owej sieci i które trudno sfalsy-
fikować jakimiś konkretnymi świadectwa-
mi. Te refleksje mają kapitalne znaczenie 
dla zrozumienia funkcji argumentacji. Ar-
gumenty pełnią rolę przekonań, które są 
emanacją określonych idei, prawd – zarów-
no racjonalistycznych, jak empirycznych 
– świadectwami prawdziwości twierdzeń 
wyrażonych w logice zdań i dowodami wia-
rygodnego procesu myślenia. Argumenty 
jako świadectwa (empiryczne i racjonali-
styczne) uprawomocniają sens i trafność 
naszych konkluzji w konkretnym przypad-
ku, nadając im znak wiarygodności.

Ponieważ najistotniejszym celem 
transcendentnym każdego argumentu jest 
prawdoupodobnienie naszych przeko-
nań, a immamentną funkcją – dążenie do 
uzyskania zgody co do ich wiarygodności, 
syntetycznie przypomnijmy więc raz jesz-
cze, jak rozumiemy pojęcie prawdy; jest to 
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konieczne, chcąc bowiem użyć właściwych 
argumentów poświadczających prawdzi-
wość naszych przekonań, musimy wpierw 
poznać i przyswoić sobie kryteria prawdy.

Koncepcje prawdy mają charakter 
zróżnicowany. Desygnaty tego po-
jęcia, jakże ważnego dla każdego 
procesu poznania i działania, spro-
wadzały je do: 
1) alethei (tego, co nie skryte, prawdy), 
2) zgodności,
3) całości,
4) oczywistości,
5) konsensusu,
6) użyteczności,
7) spójności,
8) własności syntaktycznej,
9) identyczności,
10) czegoś, co zastępuje zdanie na 
zasadzie równoważności.

Najbardziej reprezentatywna jest kla-
syczna korespondencyjna teoria prawdy, 
propagowana przez Arystotelesa, Tomasza 
z Akwinu, Alberta Wielkiego czy Izaaka 
ben Salomona Izraeli. Jest to kategoria 
teoriopoznawcza, fałsz i prawda nie znaj-
dują się w rzeczach, lecz w myśli, i wtór-
nie w zdaniach; prawdziwość zdań polega 
na ich zgodności z faktami, a rolą (funk-
cją zdań argumentacyjnych jest wykaza-
nie występowania owej korespondencji, tj. 
zgodności z faktami. Akwinata rozumuje 
podobnie, uznając prawdę za rodzaj zgod-
ności intelektu z bytem; veritas est adaequ-
atio rei et intellectus. A zatem prawda jako 
cel poznania jest własnością umysłu. 

Na adekwatną teorię prawdy nałożył 
Bertrand Russell trzy wymagania: 

1) musi uwzględniać przeciwieństwo 
prawdy, czyli fałsz;

2) musi traktować prawdę jako własność 
przekonań; 

3) musi ją definiować na podstawie ze-
wnętrznej wobec przekonań rzeczywi-
stości. 
Jest więc w sensie logicznym relacją 

spełniania, a w sensie epistemologicznym 
zgodnością (harmonią myśli) z obiektyw-
nym światem, faktami.

Przedmiotem poznania są fakty. Wokół 
nich krążą nasze konstatacje i argumenty. 
Tworzą one zjawiska wchodzące ze sobą 
w relacje współistnienia lub stosunki przy-
czynowo-skutkowe. Fakty tworzą przeto 
rzeczywistość zdarzeń. 

Ludwig Wittgenstein mawiał: istnie-
nie i nieistnienie stanów rzeczy jest rze-
czywistością. Stany rzeczy są faktami, a my 
tworzymy sobie obrazy faktów. Obraz jest 
naszym mentalnym modelem rzeczywisto-
ści. Obraz ma odwzorować rzeczywistość, 
przedstawiając możliwość (hipotezę) ist-
nienia lub nieistnienia stanów rzeczy; świat 
argumentacji służy udowodnieniu istnienia 
i znaczenia określonych faktów, które po-
przez zdarzenia oraz prawa współtworzą 
określoną rzeczywistość. Obraz jest zgod-
ny lub niezgodny z rzeczywistością (czyli 
prawdziwy lub fałszywy, trafny lub błędny). 
Z samego obrazu nie można jednak tego 
rozpoznać, trzeba go dopiero porównać 
z rzeczywistością i prawdami tworzącymi 
jej porządek w czasie i przestrzeni. Tym, co 
obraz musi mieć wspólnego z rzeczywisto-
ścią, by mógł – trafnie lub błędnie – odwzo-
rowywać, jest zgodność ze stanami rzeczy, 
którą możemy uzyskać poprzez formę od-
wzorowania ujętą w myśl. Owa forma od-
wzorowania zakłada identyfikację faktów 
poprzez znane nam prawa rządzące współ-
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istnieniem w danej strukturze zjawisk oraz 
relacji przyczynowych skutkowych; stwier-
dzenie istnienia faktów to także ustalenie 
ich znaczenia, funkcji i struktury – innymi 
słowy istoty. Obrazy rzeczywistości two-
rzymy sobie na podstawie obserwacji oraz 
za pośrednictwem rozumowania (wniosko-
wania); są to podstawowe źródła pozyski-
wania wiedzy o zjawiskach występujących 
w świecie. 

 Przedmiotowa struktura prawdy 

Przyjmując za Karlem R. Popperem 
konwencjonalny podział rzeczywistości na 
trzy światy – możemy stwierdzić, co nastę-
puje: pierwszy to świat przedmiotów lub 
stanów fizycznych; drugi to świat stanów 
psychicznych czy też stanów świadomości 
lub behawioralnych dyspozycji do działa-
nia; trzeci świat odnosi się do obiektyw-
nych treści myślenia, zwłaszcza do myśli 
naukowej, poetyckiej oraz dzieł sztuki. Ten 
trzeci świat przypomina uniwersum obiek-
tywnych treści myślenia Gottloba Frege-
go. Wśród obiektów wypełniających ów 
trzeci świat są przede wszystkim systemy 
teoretyczne, konstrukcje naukowe opar-
te na wiedzy i doświadczeniu, opisujące 
i wyjaśniające działanie światów drugiego 
i pierwszego, włącznie z problemami i sytu-
acjami problemowymi oraz zagadnieniami 
metodologicznymi. Ten świat wypełniają 
zatem argumenty krytyczne oraz to, co 
przez analogię do stanów fizycznych lub 
stanów świadomości można nazwać stana-
mi dyskursu, dyskusji – tzn. krytycznej, acz 
racjonalnej argumentacji.

Możemy więc przyjąć istnienie dwóch 
różnych sensów wiedzy i myśli:
1) w sensie subiektywnym, składającej się 

ze stanów umysłu i świadomości lub 
dyspozycji do działania bądź reakcji oraz 

2) w sensie obiektywnym, składającej się 
z problemów teorii i argumentów jako 
takich. Wiedza w tym obiektywnym 
sensie ma autonomiczny charakter, tj. 
w żadnym stopniu nie zależy od czy-
jekolwiek wiedzy, dyspozycji, wiary, 
uznawania i działania; jest zatem wie-
dzą bez podmiotu poznającego, mimo 
że stale nań oddziałujemy, wzbogacamy 
i odczuwamy jego na nas oddziaływa-
nie. To świat zautonomizowany, mimo 
że jest on produktem wydestylowanym 
z wielu naszych emocjonalnych atrybu-
tywnych determinant, nawiązujących 
do egoistycznego interesu podmiotu 
poznającego. Obejmuje fakty empirycz-
ne, odbierane na podstawie tzw. danych 
zmysłowych, i fakty konceptualne, racjo-
nalistyczne, które tworzą paradygmaty 
wiedzy zbudowanej z praw. W każdym 
przypadku budowania systemu przeko-
nań powinniśmy stworzyć sieć argumen-
tów uwiarygodniających dane zmysłowe, 
za pośrednictwem których postrzegamy 
rzeczywistość (argumenty empiryczne) 
oraz wydobyć z naszego zbioru wiedzy 
argumenty racjonalistyczne, tzn. prawa 
czy reguły pozwalające wyjaśnić istnie-
nie i znaczenie faktów empirycznych. 
Nie jest bowiem godną wiary żadna 
rzecz sprzeczna z doświadczeniem albo 
niezgodna z prawami natury.
Zdanie jest prawdziwe wtedy, 
gdy mówi nam to, co jest, lub też 
to, co się już zdarzyło. Możemy 
w sensie materialnego znaczenia 
owego pojęcia powiedzieć, że 
zdanie jest prawdziwe, gdy zda-
je sprawę z tego, jak ma się jakiś 
aspekt rzeczywistości, a fałszywe, 
gdy opacznie przedstawia rze-
czywistość. Innymi słowy, zdanie 
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jest prawdziwe, jeśli koresponduje 
z rzeczywistością (faktem). Teo-
ria korespondencyjna z łatwością 
stosuje się do zdań empirycz-
nych, podlegających sprawdzeniu 
– kiedy możemy daną wypowiedź 
skonfrontować z danym faktem za 
pośrednictwem dostępnych i kon-
kluzywnych świadectw. Trudniej 
jednak zastosować ją z pełnym 
przekonaniem, gdy mamy do czy-
nienia z hipotezami, które nie mają 
świadectw bezpośrednich – kiedy 
musimy oprzeć rozumowanie na 
wnioskowaniu. Dla tego typu my-
ślenia i dochodzenia do wniosków 
prawdopodobnych, ale nigdy pew-
nych, winniśmy wykorzystać ar-
gumenty odnoszące się do teorii 
koherencji (spójności).

 Pochodne kryterium prawdziwo-
ści twierdzeń – spójność 

Zdanie jest spójne z zasobem innych 
zdań, jeśli jest z nim spójne logicznie, to 
znaczy nie jest sprzeczne z żadnym z nich. 
Można wzmocnić wymóg koherencji mó-
wiąc, że zdania muszą pociągać jedno dru-
gie (czyli z jednego musi wynikać logicznie 
drugie). Zdanie „to jest kwadrat” pociąga 
za sobą zdanie „to ma cztery boki”. Kohe-
rencja w argumentacji prawnej ma raczej 
coś wspólnego z zasobem czy systemem 
zdań, które są nie tylko spójne ze sobą, 
lecz nawzajem się wspierają; nie wynika-
ją z siebie logicznie, lecz dostarczają sobie 
świadectw przemawiających na ich korzyść. 
Spójność jest doniosła w dochodzeniu do 
prawdy w procesach sądowych, gdzie hi-
potezy sprawdza się wiązkami zdań, które 
muszą być koherentne w zakresie cało-

ściowego zobrazowania danego zdarzenia. 
Argument koherencji dotyczy przepływu 
wiarygodności z kilku autonomicznych 
źródeł dowodowych, np. zgodne zeznania 
różnych świadków, jak również zgodności 
z prawami nauki i doświadczenia; spójność 
to stacje pośrednie, które musimy minąć, 
by dotrzeć do celu ostatecznego, jakim jest 
prawda rozumiana korespondencyjnie. Jed-
nakże należy przypomnieć, co pisał K.R. 
Popper: że nigdy do końca nie możemy 
być pewni, czy dotarliśmy na ten – przesło-
nięty mgłą niepewności i złudzeń – szczyt 
zwanym prawdą. Weryfikacjoniści (w oso-
bie np. Michaela Dummetta) tłumaczą, że 
jeżeli prawda jest własnością umysłu pod-
dającego się wpływom świadectw – dowo-
dów konkluzywnych, to w ich braku żadnej 
prawdy nie ma; umysł nie może bowiem jej 
sprecyzować w analizowanym przypadku. 
Przy braku świadectw nie docieramy nawet 
do stacji „koherencja”, gdyż od razu rodzi 
się pytanie, między jakimi zdaniami miała-
by wystąpić ta spójność? Spekulacja opar-
ta tylko na ogólnej wiedzy konceptualnej 
o świecie bez żadnego dowodu empirycz-
nego nie wystarcza wszakże jako prawna 
argumentacja. 

Koherencjonizm związany jest z kon-
cepcją holistyczną i oznacza warunkowanie 
się wzajem i logiczno-funkcjonalne wyni-
kanie zdań, z których jedne mają charakter 
obserwacyjny, empiryczny, a inne uniwer-
salno-konceptualny.

Kolejnym kryterium prawdy jest 
koncepcja pragmatystyczna, której 
istotą jest twierdzenie, że prawda 
jest tym, co działa. Co to jednak 
znaczy, że przekonanie działa? Ery-
styka zajmuje się sposobami prze-
konywania danego audytorium 
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oceniającego bez zwracania uwagi 
na fakty. Liczy się jedynie skutek 
w postaci ugruntowania przeko-
nania, że coś jest godne przyjęcia 
nawet bez gwarancji wiedzy. Co 
jednak ma wspólnego działanie 
z prawdziwością? Jeśli działa na 
ciebie, lecz nie na mnie – czy jest 
prawdziwe dla ciebie, lecz nie dla 
mnie? Jaka jest zależność między 
tym, że jest prawdziwe, a tym że 
działa – czy na pewno nie jest to 
ta sama rzecz? Jeśli w średniowie-
czu i później pokutowała doktryna 
przeciwstawiająca się poglądom 
Kopernika, to niewątpliwe działała 
ona dla trybunału Świętego Ofi-
cjum sądzącego Giordana Bruna 
i Galileusza jako absolutna praw-
da, mimo, że tak nie jest. Dlatego 
też pragmatystyczna koncepcja 
prawdy jest bardzo niebezpieczna 
i może prowadzić do nieodwracal-
nych skutków, rażącej niesprawie-
dliwości, której przesłanką był fałsz. 
Do tej koncepcji należy zaliczyć 
poglądy Petera D. Kleina, który 
uważa, że nasza wiedza nie ma 
wspólnego mianownika. Zauważa 
on, że jedni wierzą w to, inni w coś 
innego, a to, co zdobędzie dla sie-
bie uznanie, zależy od przypadku, 
od większego retorycznego spry-
tu, przekonań w tle. Konsekwencje 
tego relatywizmu, niespójnej wie-
dzy są mało zadowalające.

W tym kontekście obiektywne pojęcia, 
prawdziwość, prawdopodobieństwo, któ-
re abstrahują od poznających indywiduów 
i od sposobu uzyskiwania przez nie wie-
dzy z punktu widzenia argumentowania, 
są irrelewantne; chodzi tu bowiem o to, co 

ma ważność z punktu widzenia poszcze-
gólnych jednostek. Ten aspekt problemu 
wyjaśnia często sprzeczne orzeczenia są-
dów orzekających w sprawach podobnych, 
tj. analogicznych pod względem materii 
faktycznej oraz prawnej. Liczy się nie to, 
co jest prawdziwe lub prawdopodobne dla 
danego gremium sądzącego, ale to, co jest 
dla niego ważne z określonego punktu wi-
dzenia.

Karl R. Popper nie ma jednak wątpli-
wości pisząc, że prawdą nazywamy kore-
spondencję z faktami, a nie pragmatyczną 
użyteczność. Sędzia nakazujący świadkowi 
mówić prawdę nie każe mu mówić tego, co 
on uważa za użyteczne dla siebie lub dla 
kogoś innego; sędzia nakazuje świadkowi 
mówić prawdę w rozumieniu podążania 
myśli za faktami, które zaobserwował lub 
wywnioskował; nie lekceważy w ocenie 
wiarygodności zeznań kryterium spójności 
(czy raczej jej braku), gdyż w takich przy-
padkach zeznania niespójne, wzajemnie 
sprzeczne nie mają żadnej wartości.

 Funkcja epistemiczna. Wiedza 
jako obiektywna podstawa praw-
dziwości twierdzeń

Argumentacja służąca prawdzie ma też 
epistemiczne znamię poznawcze. Zdaniem 
Franza Brentano synonimem, a zarazem 
kluczowym symptomem prawdy jest oczy-
wistość. A zatem prawda nie ma charakte-
ru ontologicznego, lecz epistemologiczny. 
Prawda towarzyszy naszym sądom. Sąd 
pozytywny jako akt jest uznaniem, decyzją 
wyboru istnienia pewnego przedmiotu (sta-
nu rzeczy). Słowo, zgodność znaczy tutaj 
uznanie; inaczej prawda polega na uznaniu 
przedmiotu, o ile istnieje, lub odrzuceniu, 
o ile nie istnieje. Fałsz polega bądź na uzna-
niu przedmiotu nieistniejącego za istnieją-
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cy, bądź istniejącego za nieistniejący; sąd 
twierdzący nazywamy prawdziwym, jeżeli 
to, o czym on mówi, że jest było lub będzie 
– rzeczywiście jest, było lub będzie; prze-
czący zaś nazwiemy prawdziwym wtedy, 
gdy rzeczy, o której mówi, że jej nie ma, nie 
było czy nie będzie – rzeczywiście nie ma, 
nie było i nie będzie.

Ponadto zdaniem Brentana do-
świadczeniu prawdy towarzy-
szyć ma oczywistość. Wiedza 
o faktach jest więc – powtórzmy 
– prawdziwa, jeżeli jest oczywista. 
Oczywiste są natomiast sądy do-
tyczące bezpośrednich wewnętrz-
nych postrzeżeń. Dla Brentana 
oczywistość jest logiczną, trwałą, 
konieczną i powszechną własno-
ścią sądów; prawda ma zatem 
wymiar absolutystyczny, nie re-
latywistyczny. Każdy z nas może 
podać wiele przykładów na istnie-
nie wielu oczywistych sprzecznych 
względem siebie prawd, którymi 
się kierujemy dążąc do realizacji 
określonego celu poznawczego 
lub deontologicznego. Wracamy 
zatem do idealistycznej, a jednak 
najbardziej poznawczo płodnej, 
koncepcji prawdy rozumianej ko-
respondencyjnie. Czy uznamy 
wszakże ową zgodność naszych 
sądów z faktami, czy też z ogól-
nymi zasadami wiedzy – jak chciał 
Immanuel Kant – to już kwestia 
indywidualnego wyboru. Prawdę 
odkrywamy, a zarazem legitymi-
zujemy w procesie argumentacji, 
tj. uzasadnienia naszych twierdzeń. 
Argumenty powinny być nośnikiem 
wiedzy, która ma w sobie moc in-
tersubiektywnej akceptacji.  

Rudolf Carnap ma rację mówiąc, że 
uzasadnianie naszych twierdzeń i ich wy-
jaśnianie nie może ograniczać się do wska-
zania samoistnych faktów, ale tej refleksji 
musi także towarzyszyć wiedza o prawdach 
(regułach, zasadach), które uprawomocniają 
w nas przekonanie o słuszności formułowa-
nych konstatacji faktologicznych. Może-
my też tutaj przyjąć Leibnizowski podział 
praw (prawd) na pierwotne i pochodne – 
logicznie konieczne oraz faktyczne 

Prawdy konieczne, tzw. pierwotne, mają 
aksjomatyczny charakter, tj. nie wymaga-
ją uzasadnienia materialnego, lecz jedynie 
formalnego, związanego z podaniem ar-
gumentu uzasadniającego sens czy potrze-
bę ich zastosowania w danym kontekście 
badawczym. Prawa te wymagają jedynie 
analizy na zasadzie tożsamości, tj. zinter-
pretowania ich znaczeń semantycznych. 
Wszystkie inne prawdy są pochodne. Te 
są dwojakiego rodzaju – ze względu na 
sposób, w jaki dają się sprowadzić do pier-
wotnych: są bądź konieczne, bądź przypad-
kowe; inaczej mówiąc – bądź rozumowe, 
bądź faktyczne. Prawdy rozumowe mogą 
być sprowadzone do pierwotnych na za-
sadzie sprzeczności i tożsamości. Prawdy 
tak wywiedzione są konieczne, zaprzecze-
nie ich jest niemożliwe, bo sprzeczne fakty 
nie mogą tych prawd uzasadnić lub obalić; 
umysł sam a priori upewnia się co do nich. 
Prawdy owe nie opierają się na faktach, ale 
też nie dotyczą faktów empirycznych, lecz 
tylko możliwości.

Inny gatunek prawd stanowią praw-
dy faktyczne. Wywód ich z pierwotnych 
prawd aksjomatycznych jest możliwy, choć 
przez umysł ludzki nigdy nie bywa całko-
wicie przeprowadzony. Każdy bowiem fakt 
rzeczywisty związany jest ze wszystkimi 
innymi faktami – i przez to zależny od 
nieskończonej liczby przyczyn oraz warun-
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ków; wywiedzenie ich z prawd pierwotnych 
musi zatem uwzględniać tę złożoność. Dla 
skończonego umysłu prawdy te są przy-
padkowe, niepewne; stwierdza się je za 
pomocą doświadczenia (płynnego w swej 
naturze) poznania i organizacji pamięci, 
a konieczności ich nie można przeniknąć. 
Jednak można chociaż nieco zbliżyć się do 
ich zrozumienia; nie mogąc wywieść ich 
z prawd pierwotnych –wywieść je przynaj-
mniej z prawd stosunkowo bardziej pier-
wotnych (w bezpośrednim ich stosunku); 
można więc znaleźć jakąś dla nich rację, 
której formalnym wyrazem jest odpowied-
ni argument. 

Ten wywód prawd faktycznych wymaga 
innej podstawy niż wywód prawd koniecz-
nych; zasada tożsamości i sprzeczności nie 
wystarcza – potrzebna jest oprócz nich 
jeszcze inna zasada, która wyróżni rze-
czywistość pośród tego, co możliwe. Owa 
zasada to racja dostateczna – orzekająca, że 
nic w rzeczywistości nie jest bez racji, że 
każda prawda faktyczna może i powinna 
być uzasadniona za pomocą prawd pier-
wotniejszych. Zasada ta twierdzi zatem, 
że wszystkie prawdy są racjonalnie powią-
zane; racją każdego faktu jest jego celo-
wość i odpowiedniość, wykazanie zaś tej 
celowości i stosowności należy do świata 
argumentów.

Trzy są tedy rodzaje prawd: pier-
wotne, pochodne rozumowe oraz 
pochodne faktyczne. Każdy rodzaj 
jest oparty na innej zasadzie. Ist-
nieją mianowicie trzy podstawowe 
zasady logiczno-funkcjonalne: 

1) tożsamości, 
2) sprzeczności i 
3) racji dostatecznej. 

Dodałbym tu jeszcze czwartą za-
sadę, pomocną w ustalaniu faktów, 
czyli relację analogii. Stosownie do 
tego możemy wyróżnić argumenty 
podstawowe (aksjomatyczne), od-
zwierciedlające prawdy pierwotne, 
oraz argumenty pochodne – ro-
zumowe, wynikające ze związków 
inferencyjnych, a także argumenty 
pochodne faktyczne, wskazujące 
na związki przyczynowo-skutkowe.

Badanie faktów ma charakter em-
piryczny, a zatem opiera się na racjach 
przyczynowo-skutkowych i współwystę-
powaniu cech (własności konstytuujących 
dane zjawisko). Pomocne przy tym są 
prawdy pierwotne – rządzące motywa-
mi zachowania człowieka – oraz prawdy 
pochodne, warunkujące sposób realiza-
cji zamierzeń w danej strukturze czasu 
i przestrzeni. W wypadku np. poszuki-
wania odpowiedzi na pytanie, kto zabił, 
argumenty dowodzą – wskazując kon-
kretną osobę sprawcy oraz tłumacząc, że 
zabił, bo miał motyw (rację dostateczną), 
sposobność oraz środki, w tym znajomość 
metody realizacji celu pozbawienia drugiej 
osoby życia (tożsamość zjawiska zwane-
go zabójstwem). Prawdy konieczne mimo 
ich hipotetycznego (nie zaś empirycznego) 
charakteru warunkują spójność logiczną 
każdego zaksjomatyzowanego systemu 
autorytatywnie stworzonego przez czło-
wieka; do takiej logiki zbioru zaliczymy 
system prawny złożony z wielu norm, 
powiązanych ze sobą relacjami logiczno-
-funkcjonalnymi. Możemy jednak dostrzec 
w tym spójnym systemie pewien paradoks: 
otóż prawdy konieczne są wytworem my-
śli człowieka, ich zasadność ma jedynie 
charakter możliwościowy, hipotetyczny; 
prawdy faktologiczne natomiast – z natury 
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swej niepewne – mają rodowód empirycz-
ny, a zatem przy dowodach bezpośrednich 
bardziej realny, choć też niepewny. Edmund 
Husserl stwierdził, że prawa empiryczne eo 
ipso mają zawartość faktyczną. Nie będąc 
prawami rzetelnymi, orzekają tylko, mówiąc 
z grubsza, że w pewnych określonych oko-
licznościach zgodnie z doświadczeniem za-
zwyczaj występuje określone współistnienie 
bądź następstwo zdarzeń – albo że zależne 
od okoliczności należałoby tego oczekiwać 
z większym lub mniejszym prawdopodo-
bieństwem. Ale również ścisłe prawa nauk 
doświadczalnych – twierdzi autor – nie są 
pozbawione zawartości faktycznej. Nie są 
one tylko prawami o faktach, lecz także 
implikują istnienie faktów. Tę myśl pod-
sumowuje Husserl znamienną konstatacją: 
„wszystkie prawa naukowe o faktach to tyl-
ko idealizacyjne fikcje, jakkolwiek fikcje cum 
fundamento in re”.

To spostrzeżenie ma niewątpliwe jedną 
konsekwencję dla znajdowania argumentów 
prawdziwościowych – taką mianowicie, że 
wykorzystanie w uzasadnieniu np. wyroku 
sądowego argumentów racjonalistycznych, 
tj. prawd naukowych, musi być sprzęgnię-
te z argumentami natury faktologicznej. 
Sam dowód oparty na przesłance, że dany 
człowiek miał motyw (rację dostateczną) 
do kradzieży, bo kradł już wcześniej ( ma 
zatem skłonność do przywłaszczania sobie 
cudzego mienia) lub jest biedny (a biedni 
kradną), nie jest satysfakcjonujący. Winien 
bowiem tu dodatkowo występować dowód 
bezpośredni lub pośredni o charakterze 
empirycznym, obrazujący bezpośrednio 
lub przez wnioskowanie (domniemanie 
faktyczne), że oskarżony zmaterializował 
intencję kradzieży w jakimś szczególnym 
jego ogniwie, np. był widziany w pobliżu 
miejsca zdarzenia itd. I odwrotnie, gdy 
brakuje przekonywających dowodów empi-

rycznych (faktologicznych) albo w związku 
z ich jakościowym deficytem, albo w razie 
sprzeczności – argumenty racjonalistycz-
ne związane z prawami (zasadami) nauki 
i doświadczenia mogą przechylić szalę 
przekonania o słuszności jednej z bada-
nych hipotez kosztem innej. Dochodzimy 
tutaj do procesu zarówno wertykalnego, jak 
i horyzontalnego przepływu wiarygodności. 
Tworzy to możliwość osiągnięcia w naszym 
rozumowaniu punktu docelowego, jakim 
jest oczywistość przekonań, które korespon-
dują z rzeczywistym stanem rzeczy. Owa 
oczywistość ma jednak charakter względ-
ny. Wypada w tym miejscu zauważyć, że 
we współczesnej myśli epistemologicznej 
dominuje pogląd o nieabsolutystycznym 
podejściu do zagadnienia prawdy; według 
niego prawdą w świecie możliwym w okre-
ślonym czasie jest prawda zrelatywizowana 
do określonego stanu informacji.

W orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego wielokrotnie natrafiamy na 
konieczność podjęcia próby we-
ryfikacji naszych hipotetycznych 
założeń, tj. horyzontalnego i wer-
tykalnego przepływu oraz kształ-
towania wiarygodności twierdzeń 
poprzez ocenę każdego dowodu 
zarówno na tle innych przeprowa-
dzonych dowodów, jak również ich 
zgodności z prawdami opartymi 
na regułach wiedzy i doświadcze-
nia życiowego. Np. wiarygodność 
zeznań świadka powinna być 
oceniana m.in. w kontekście cało-
kształtu relacjonowanych przezeń 
okoliczności; trzeba przykładać do 
nich kryterium spójności i braku 
logiczno-empirycznej sprzeczno-
ści, a także adekwatności ich treści 
z prawami nauki i doświadczenia. 



Cele i funkcje argumentacji

21

Systemowa unifikacja naszych 
przekonań polega na łączeniu ze 
sobą świadectw, które obrazują te 
same lub komplementarne ele-
menty tożsamości jednego zjawi-
ska; przy czym jedne mogą mieć 
charakter jedynie uprawdopodob-
niający, drugie są zaś konkluzywne. 

Przywołany wyżej Brentano tak to ro-
zumiał; aby móc wskazywać normy praw-
dy, trzeba posiadać jakieś jej kryterium, 
które pozwoli ją odróżnić od fałszu. Cóż 
tedy stanowi kryterium prawdy? Naturalną 
odpowiedzią jest, że będzie nim dowód, tj. 
argument będący uwiarygodniającą racją, 
zasadą, prawem. Prawdą jest zatem sąd, 
który jest dowiedziony; sąd, dla którego 
mamy mocny (tzn. przekonywający) ar-
gument zarówno empiryczny, jak racjo-
nalistyczny. Każdy dowód zakłada jednak 
przesłanki, które musimy przyjąć bez do-
wodu. Wprawdzie i one mogłyby być ko-
lejno dowodzone, ale ostatecznie trzeba 
jednak przyjąć je bez dowodu, bo inaczej 
trzeba by dowodzić w nieskończoność. 
Musi zatem istnieć jakieś kryterium po-
zwalające pewne przesłanki niedowiedzio-
ne, choć przyjęte a priori, zaakceptować 
jako prawdziwe. I musi ono tkwić w samych 
tych przesłankach, jeśli bowiem prawdy nie 
gwarantuje dowód, to muszą same przez 
się być przekonujące. W procesie dowo-
dzenia przed sądem do takich aksjomatów 
faktologicznych zaliczamy wszelkie notoria 
sądowe (urzędowe) oraz powszechne, ale 
także niepodważone wnioskowanie zwane 
domniemaniem faktycznym (art. 231 kpc).

Np. w orzeczeniu Sądu Najwyższe-
go z 20.03.2013 stwierdzono, że fakty 
powszechnie znane to fakty znane bez 
mała każdemu poprawnie rozumującemu 
człowiekowi, funkcjonującemu w danej 

społeczności, w czasie procesu. Fakty te sta-
nowią części składowe podstawowej wiedzy 
ogólnej, także historycznej. Chodzi przy 
tym o rzeczywiste, prawdziwe fakty, a nie 
jedynie mniemania o ich istnieniu. W sto-
sunku do niektórych faktów powszechnie 
znanych można przy tym mówić o ich 
oczywistości, ich znajomość jest bowiem 
bezsporna i powszechna.

W zakresie prawd naukowych lub 
opartych na doświadczeniu sądy przyjmu-
ją aksjomatycznie zasady funkcjonujące 
w danej dziedzinie nauki, poparte wiedzą 
biegłych, ale także odwołują się do pew-
nych reguł doświadczenia. Brentano pier-
wotnie przyjmował adekwacyjne kryterium 
prawdy, wedle którego prawda jest zgodno-
ścią umysłu z rzeczą, czyli prawdziwe jest 
twierdzenie odpowiadające rzeczywistości. 
Potem jednak zdał sobie sprawę z tego, że 
kryterium to prowadzi do circulus vitiosus; 
sąd jest prawdziwy, gdy odpowiada rzeczy, 
ale o tym, jaka jest rzecz, wiemy tylko, je-
śli mamy o niej sąd prawdziwy. W ogóle 
niepodobna go uniknąć, jeśli dla ustalenia 
prawdziwości sądu trzeba sąd ten z czym-
kolwiek porównać. Można go uniknąć tyl-
ko wówczas, gdy kryterium jest w samym 
sądzie, czyli sąd sam przez się nie pozosta-
wia wątpliwości co do swej prawdziwości. 
Lub inaczej mówiąc – jest oczywisty. Po-
wtórzmy zatem: kryterium prawdy – zda-
niem niemieckiego filozofa – nie leży więc 
w zgodności sądu z rzeczywistością, lecz 
w jego oczywistości. W myśl tego kryte-
rium prawdziwymi są sądy oczywiste oraz 
te, które z nich wynikają. Pewne sądy – pi-
sze Władysław Tatarkiewicz – są istotnie 
oczywiste; nie możemy im odmówić praw-
dziwości ani nawet zrozumieć, że mogą 
nie być prawdziwe; doznajemy przymusu 
wewnętrznego lub też zewnętrznego, aby 
je za prawdziwe uznać – szczególnie wtedy, 
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gdy dysponujemy dowodem bezpośrednim 
konstatującym fakty lub gdy prawa nauki 
lub doświadczenia uzasadniają przyję-
te hipotezy faktologiczne. Gdy zaś są już 
oczywiste, to z prakseologicznego punk-
tu widzenia nie ma sensu domagać się dla 
nich dalszego uzasadnienia; mogłoby ono 
co najwyżej polegać na odwołaniu się do 
innych oczywistości. Wypada tylko albo je 
przyjąć, albo nie. To kwestia zaufania do 
własnego umysłu oraz umysłów innych 
osób –świadków prawdy. Nie każdy jednak 
człowiek jest miarą wszystkich rzeczy, jak 
chciał Protagoras, lecz tylko ten, który są-
dzi z oczywistością; a między tymi, co są-
dzą z oczywistością, nie ma rozbieżności 
(czyli istnieje Habermasowski konsens). To 
jest ów Archimedesowy punkt, do którego 
zmierza proces argumentacji.

Należy jednak pamiętać o względności 
samej oczywistości, która jest zjawiskiem 
psychicznym człowieka – tzw. sądem epi-
stemicznym, a zatem w istocie rzeczy su-
biektywnym. 

 Funkcja subiektywna argumen-
tacji – budowanie wiarygodności 
przekonania 

Argumenty mają zadanie utwier-
dzać kogoś w prawdziwości prze-
konań. Gdy mówimy: ten dokument 
jest wiarygodny, co to oznacza? 
Wiarygodny, bo mówi prawdę? 
W sensie potocznym można tak 
powiedzieć, ale w sensie rozumo-
wania już nie. Zasada wypracowana 
przez Keitha Lehrera stwierdza, 
że jeśli jakieś przekonanie jest 
oparte na rozumowaniu, to spełnia 
ono wymogi wiedzy wtedy i tylko 
wtedy, gdy nie zależy od żadnego 
łańcucha rozumowania, który za-

wiera jakiś fałszywy krok – w środku, 
na początku lub na końcu. Zasada 
ta stosuje się do przekonań, które 
opierają się na rozumowaniu, jed-
nakże wiele przekonań nie opiera 
się na logicznym rozumowaniu, 
większość z nich wyłania się zaś 
po części z procesów, które nie są 
wyraźnym rozumowaniem. Zasada 
Lehlera formułuje bardzo istotny 
model celowościowy – kryterium 
trafności, racjonalności – procesu 
argumentacyjnego, osadzonego 
w paradygmacie warunków praw-
dziwościowych, jakie winno speł-
nić każde zdanie, aby uznać je za 
prawdziwe. Kluczowa dla każdej 
racjonalnej argumentacji jest za-
tem znajomość owych warunków 
(przesłanek) trafności twierdzeń 
– zarówno wywiedzionych z po-
znawczego źródła aktów percepcji, 
jak i logicznej rozumowej koncep-
tualizacji. 

Możemy powiedzieć, że nasze subiek-
tywne przekonania zdobywają znak jako-
ści (czyli prawdziwości, trafności sądu), 
gdy obrazują fakty; przy czym owa relacja 
odwzorowania w naszych umysłach rzeczy-
wistości faktów jest wsparta wiedzą obiek-
tywną i.Taki jest porządek powinności 
rozjaśniający nam drogę ku poznaniu. 

Ale już porządek bytu bywa bardziej 
złożony. Nasze przekonania formułują 
się w miarę nabywanego indywidualnie 
doświadczenia i recypowanej obiektyw-
nej wiedzy. Ich wartość funkcjonalna za-
leży nie tylko od jakości zgromadzonych 
informacji o świecie zjawisk, ale także od 
naszych interesów życiowych, emocji, cech 
charakteru czy konkretnych dyspozycji psy-
chofizycznych. Stąd kształtowanie subiek-
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tywnego przekonania o trafności naszych 
lub cudzych twierdzeń jest funkcją wymie-
nionych wyżej czynników. Można powie-
dzieć, że nasz subiektywny interes zderza 
się w procesach poznawczych z obiektywną 
dyspozycją dowodzenia prawdy korespon-
dencyjnej. Do każdego aktu poznawcze-
go wchodzimy z bagażem istniejących już 
przekonań, które często są mocno zako-
rzenione w naszej świadomości; to prze-
konania dotyczące osób i otaczającego nas 
świata.

Jeżeli owe przekonania są zbieżne z po-
glądami naszych słuchaczy (partnerów pro-
wadzonego dyskursu), to łatwiej osiągnąć 
jego cele; gdy zaś istnieje znaczny dysonans 
w tym względzie, wówczas funkcje reto-
ryczne nabierają dynamiki. 

Arystoteles, zastanawiając się nad 
funkcjami retoryki – i argumentacji jako 
jej istoty – stwierdził: „Skoro retoryka 
ma na względzie wpływ na wydanie sądu, 
mówca musi nie tylko troszczyć się o to, by 
argumentacja była przekonywająca i wiary-
godna, lecz aby jednocześnie okazać wła-
sne nastawienie i odpowiednio nastawić 
osądzającego sprawę słuchacza”. Wiary-
godność zależy przecież w dużej mierze 
– zwłaszcza w naradach politycznych, ale 
również na rozprawach sądowych – od tego, 
jakie nastawienie okaże nam mówca, jak 
osądzą jego nastawienie do siebie słucha-
cze i jakiemu nastawieniu ulegną oni sami. 
Mówcy budzą do siebie zaufanie z trzech 
powodów, bo (poza dowodami) tylko tyle 
jest zdaniem Arystotelesa pobudek, które 
pozwalają wierzyć ich wypowiedziom. Są 
to: ich rozsądek, szlachetność i życzliwość 
(empatia). Oprócz merytorycznych funk-
cji argumentacji warto zatem uświadomić 
sobie konieczność stworzenia – odpowied-
nimi życzliwymi słowami i zachowaniem 
– właściwej atmosfery dla osiągnięcia in-

tersubiektywnej akceptacji co do trafności 
czyichś twierdzeń, ujawniających fakty po-
chodzące np. z procesu percepcji lub wnio-
skowania. 

Przekonania percepcyjne nie są 
prostym wytłumaczalnym zdarze-
niem mentalnym, nie mają one 
jasnej struktury wyjaśniającej sam 
mechanizm powstawania danych 
zmysłowych, a zatem nie sprowa-
dzają się do logicznego rozumo-
wania, które mógłby uzasadnić 
postrzegający. Wszystkie nasze 
przekonania, które opierają się 
częściowo na percepcji, są więc 
częściowo zależne od procesów, 
które nie mają charakteru sprecy-
zowanych rozumowań. Co więcej 
– jak zauważa Adam Morton – 
powodem, dla którego akceptowa-
nie wielu przekonań jest racjonalne, 
nie jest to, że opierają się na jakimś 
rozumowaniu, lecz to, że wyjaśnia-
ją, unifikują lub przedstawiają czyjeś 
przeżycia i zapatrywania. Dotyczy 
to nie tylko danych percepcyjnych, 
ale i wielu systemowych czy też 
teoretycznych przekonań i w tym 
wypadku sporej części wiedzy, któ-
rą przyswajamy sobie od innych; 
inaczej mówiąc, wiele przekonań 
przyjmujemy bez dowodu, na 
zasadzie tzw. aksjomatu – dając 
wiarę, że informacje o istnieniu 
praw lub faktów percepcyjnych są 
wiarygodne per se. W jaki sposób 
dać wiarę zeznaniom świadka? Nie 
przeprowadzamy tutaj wnioskowa-
nia logicznego w sensie algorytmu 
dedukcji czy indukcji. Podstawą 
ustalenia wiarygodności czyjegoś 
świadectwa jest zrozumienie pro-
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cesu obrazowania rzeczywistości 
w ludzkich umysłach. Rzeczą ar-
gumentacji jest udowodnienie, że 
owo obrazowanie jest trafne.

Przypomnimy: w naszym doświadcze-
niu poznawczym są dwa składniki, dane 
bezpośrednie – takie jak dane zmysłów, 
uobecniające się lub dane umysłowi – oraz 
forma, konstrukcja czy interpretacja, która 
reprezentuje aktywność myśli. Jeśli nie by-
łoby danych dostępnych umysłowi, wiedza 
musiałaby być zupełnie beztreściowa i ar-
bitralna; nie byłoby niczego, czemu musi 
odpowiadać. Jeśli natomiast nie ma inter-
pretacji, którą narzuca umysł, myśl staje się 
zbyteczna, a możliwości błędu nie sposób 
wyjaśnić. Podobnie uważa Immanuel Kant 
twierdząc, że to, co nazywamy poznaniem, 
jest kombinacją dwóch czynników (proce-
sów) – czyli tego, co dostarcza nam rzeczy-
wistość poprzez nasze zmysły, oraz rozumu. 
A zatem nie poznajemy czystej rzeczywi-
stości, ale taką, jaka ona jest dla nas. Nasze 
poznanie jest prawdziwe, ale nie sięga poza 
to, na co pozwalają nam nasze zdolności 
percepcyjne oraz nagromadzona wiedza 
i doświadczenie. Dwa pojęcia są tutaj klu-
czowe poprzez swoje funkcje: naoczność 
oraz myślenie. Naoczność daje świadectwo 
faktów bezpośrednio danych naszym zmy-
słom, natomiast myślenie jest nadawaniem 
dostarczanym informacjom znaczeń, jest 
przedstawieniem czegoś w ogólności, tzn. 
w pojęciach powszechnikach. Lecz pojęć 
nie zastaje się z góry i bezpośrednio; aby je 
stworzyć i zrozumieć, trzeba wdrożyć pro-
ces recepcji. Wszelkie tak postrzegane dane 
gromadzone są w naszej pamięci, lepiej lub 
gorzej zorganizowanej, a także rządzącej się 
swoimi prawami. Można rzec, że prawda 
dojrzewa w nas za pomocą wiedzy zgroma-
dzonej w procesie percepcji stanów rzeczy 

i recepcji prawd, które pozwalają zrozumieć 
zarówno istotę rzeczy, jak wzajemne relacje.

Teraz możemy wyjaśnić ogólna regułę 
konwergencji, sformułowaną przez Cri-
spina Wrighta, która stanowi kryterium 
wartościowania np. zeznań świadków czy 
stron postępowania. 

Przekonanie P – dla dowolnego S, jeśli 
S jest podmiotem zdolnym postrzegać i ro-
zumieć znaczenie obserwowanych faktów, 
działa w warunkach korzystnych dla oceny 
obrazowanych zjawisk, przeprowadza wła-
ściwą procedurę intelektualną stosowną 
do oceny istnienia faktów, to S dochodzi 
do przekonania, że P. Jest to kolejny obok 
zasady Lehlera warunek prawdziwościowy 
naszych sądów poznawczych. Pierwszy – 
przypomnijmy – dotyczył procesu wnio-
skowania, drugi zaś wiarygodności aktów 
percepcji.

Sąd oceniający wiarygodność świad-
ka musi odpowiedzieć sobie na pytania, 
czy dana osoba zeznająca na okoliczność 
zaistnienia określonego zdarzenia miała 
właściwą (subiektywnie jak i obiektywnie) 
zdolność percepcyjną, tzn. czy ze względu 
na osobiste dyspozycje była w stanie po-
strzegać i zrozumieć to, co widziała, a tak-
że czy zaistniała odpowiednia perspektywa 
widzenia i rozumienia (odległość, stopień 
naświetlenia, czas obserwacji, cechy charak-
teryzujące obiekt obserwacji); ponadto czy 
nie istnieje jakaś kognitywna dysfunkcja 
deformująca bezstronność świadka, utoż-
samianie się z interesem oskarżonego, po-
krzywdzonego itp.

Argumentacja uzasadniająca ocenę wia-
rygodności tego, co zeznaje świadek, winna 
odwoływać się do takich twierdzeń odpo-
wiadających na pytanie, dlaczego uznajemy 
trafność zeznań, jak to, że zeznania świadka 
są wiarygodne, biorąc pod uwagę kryteria 
związane z doświadczeniem i wiedzą do-
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tyczącą procesu percepcji zewnętrznych 
zjawisk, tzn. świadek pozostawał w bez-
pośrednim kontakcie wzrokowym z daną 
osobą, przez odpowiedni czas pozwalający 
na określenie jego cech charakterystycznych 
(owal twarzy, szrama na lewym policzku, 
ponadprzeciętny wzrost), jego zeznania są 
wewnętrznie spójne i odpowiadają logiczne 
regułom doświadczenia w zakresie percepcji 
zjawisk, wykluczając prawdopodobieństwo 
fałszu, iluzji czy deficytu informacji. Są 
zgodne z zeznaniami innych świadków itp.

Wiarygodność dowodów osobo-
wych jest funkcją naszego prze-
konania formowanego w oparciu 
o kryteria subiektywne, ale też 
i obiektywne. Kryteria subiektyw-
ne odnoszą się do odpowiedzi 
na pytanie, czy dany świadek miał 
zdolność postrzegania i rozumie-
nia istotnych dla ustalenia praw-
dy obrazów stanów rzeczy, tzw. 
kognitywną zdolność świadczenia 
prawdy, ale także skłonność jej rze-
telnego obrazowania faktów. Kry-
teria obiektywne wiążą się z kolei 
z odpowiedzią na pytanie, czy jego 
postrzeżenia są zgodne z zasada-
mi doświadczenia empirycznego 
i stanem wiedzy, a także czy są te 
zeznania logiczne i spójne z ze-
znaniami zarówno innych świad-
ków, jak i oskarżonych – w kwestii 
rejestrowanego i przedstawianego 
później przed sądem zdarzenia. 
Karneades z Cyreny stwierdził, że 
mądry człowiek będzie uwzględ-
niał wszystkie najwyraźniej praw-
dziwe obrazy, które rejestruje, 
o ile nie prezentuje się mu nic, co 
przeczy ich prawdopodobieństwu. 
Z tego założenia wywieść możemy 

immanentne domniemanie dobrej 
wiedzy i wiary, która obowiązuje 
do momentu, gdy jakikolwiek fakt 
poda w wątpliwość to prawdopo-
dobieństwo formułowane a priori. 

Subiektywna wątpliwość pojawia się 
w przypadku, gdy np. świadek wpada 
w swych zeznaniach w sprzeczność co do 
istotnych faktów, gdy intencjonalnie prze-
inacza prezentowane okoliczności lub gdy 
nie jest zdolny prawidłowo postrzegać, ro-
zumieć i odtwarzać rzeczywistości. 

Obiektywna wątpliwość to brak poten-
cjału percepcyjnego związanego z nieko-
rzystnymi warunkami zewnętrznymi: złe 
oświetlenie, duża odległość od zdarzenia, 
szybkość działania przestępcy, jego zama-
skowanie itp. 

 Racjonalność jako synteza obiek-
tywnej i subiektywnej funkcji 
argumentacji. Obiektywizacja 
procesu rozumowania

Podanie racji odnoszącej się do rzeczy-
wistego stanu rzeczy oraz udowodnienie 
zgodności lub niezgodności postępowa-
nia z uznanymi zasadami aksjologiczny-
mi i prakseologicznymi – to podstawowe 
funkcje argumentu. Mówimy zatem, że na-
sze przekonania powinny mieć racjonalne 
lub zobiektywizowane przesłanki. Ale co 
to oznacza?

Pierwsze skojarzenie wiąże się z utwo-
rzeniem związku pomiędzy racjonalną 
postawą (dyspozycją) a wiedzą. Do obiek-
tywnej wiedzy docieramy, przyjmując ra-
cjonalną postawę a priori. 

Należy przyjąć założenie, że uczest-
nicy dyskursów chcą rozwiązywać 
konflikty nie drogą przemocy, lecz 
porozumienia co do prawdziwości 
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i słuszności werbalizowanych my-
śli. Możemy przyjąć, że praktyka 
debaty i uzasadniania, którą zwie-
my argumentacją, obecna jest we 
wszystkich kulturach i społeczeń-
stwach – zarówno w formie zinstytu-
cjonalizowanej (dyskurs prawniczy), 
jak i w ramach praktyki nieformal-
nej, w trakcie codziennych konwer-
sacji. Habermas ma rację twierdząc, 
że argumentuje się w zamiarze, by 
się wzajemnie przekonywać o za-
sadności roszczeń ważnościowych, 
których jedna strona żąda dla swo-
ich wypowiedzi i których gotowa 
jest bronić przed oponentami. Jest 
to cel perswazyjny, który ma tutaj 
charakter immamentny. Otwiera to 
ponadto kooperatywną rywaliza-
cję o lepszy argument, przy czym 
orientacja na cel, jakim jest poro-
zumienie, wiąże uczestników. Owo 
porozumienie, konsens, obustron-
na akceptacja jest więc celem trans-
cendentnym. Domniemanie, że ta 
rywalizacja może prowadzić do wy-
ników racjonalnie akceptowalnych, 
czyli przekonujących, zasadza się 
na sile perswazyjnej argumentów. 
Choć to, co liczy się jako dobry, a co 
jako zły argument – może oczywi-
ście być poddane dyskusji. Dlatego 
akceptowalność wypowiedzi opiera 
się ostatecznie na racjach oraz na 
określonych właściwościach same-
go procesu argumentacji. Istotą 
perswazji jest wiarygodność racji 
podanych dla uzasadnienia, za-
proponowanych w danym dyskur-
sie konstatacji, przy czym owe racje 
winny być znane i akceptowane 
przez audytorium oceniające. 

 Krytyczna funkcja racjonalnej 
argumentacji 

Argumentacja ma nadać dyskusji pie-
częć racjonalności. Aby było to możliwe, 
uczestnicy dyskursu naukowego, sądowe-
go, wszelkich paneli dyskusyjnych winni na 
samym wstępie przyjąć życzliwą postawę 
krytyczną otwartą na wszelkie pojawiające 
się argumenty – zarówno potwierdzają-
ce, jak i falsyfikujące prezentowane tezy. 
Nie można zatem przyjmować postawy 
dogmatycznej, powodującej zasklepie-
nie w ciasnej formacji umysłowej pełnej 
negatywnych atrybucji i emocjonalnych 
uprzedzeń.

Otwartość i krytyczna postawa wy-
musza potrzebę sprawdzenia (weryfikacji 
lub falsyfikacji) co najmniej dwóch prze-
ciwstawnych hipotez pojawiających się 
w dyskusji oraz poszukiwania świadectw 
o empirycznym i racjonalistycznym cha-
rakterze. Nie można odrzucać na samym 
wstępie żadnej hipotezy – nawet mimo to, 
że prezentuje niższy stopień prawdopo-
dobieństwa. Tego rodzaju kompleksowość 
metodologiczna o dialektycznym charak-
terze obowiązuje szczególnie wyraźnie 
w dyskursie sądowym.

Zwrócił na to uwagę w wyroku z 29 
czerwca 1999 r. Sąd Najwyższy – stwier-
dzając, że dążenie do prawdy materialnej 
nakłada na organy procesowe obowiązek 
uwzględniania wszystkich okoliczności 
przemawiających zarówno na korzyść, 
jak i niekorzyść oskarżonego. Będzie to 
osiągalne tylko wtedy, gdy przedmiotem 
postępowania sądu stanie się cały zebrany 
w sprawie materiał dowodowy, bez po-
mijania żadnych jego części. Nadmienić 
nadto należy, że wartościowanie zeznań 
z odwołaniem się tylko do autorytetu for-
malnego – tj. do zajmowanej przez świad-



Cele i funkcje argumentacji

27

ka pozycji społecznej czy pełnionej funkcji 
publicznej – nie może stanowić jedynego 
kryterium wiarygodności; ten dowód na-
leży bowiem zweryfikować, zestawiając go 
z pozostałymi dowodami odnoszącymi się 
do określonych fragmentów zdarzenia.

Narcyz Łubnicki tak charakte-
ryzuje postawę konserwatywną 
w myśleniu i argumentowaniu jego 
wyników: „Ujemny wpływ złych 
emocji na myśl naszą wyraża się 
często w dyspozycji intelektualnej, 
którą można by nazwać konser-
watyzmem, a nawet zacofaniem. 
Boimy się zetknąć z jakimś nowym 
prądem umysłowym, z jakąś nową 
ideą, nowymi faktami i świadectwa-
mi, bo mogłoby to zburzyć nasz 
wygodny spokój intelektualny, bier-
ność i gnuśność naszej drzemiącej 
myśli. Mamy w sobie zakorzenione 
i zakotwiczone wierzenia i przy-
zwyczajenia, których nie chcieliby-
śmy się pozbyć, nawet gdybyśmy 
uświadomili sobie ich szkodliwość. 
Dobrze nam jest z nimi, zżyliśmy 
się z nimi, a tu przychodzi ktoś lub 
coś i waży się zakwestionować na-
sze prawo do gnuśności, bierności 
i drzemki umysłowej”.

 Racjonalność strukturalna 

Racjonalność twierdzenia (ekspresji) 
zależy od niezawodności ucieleśnionej 
w niej wiedzy. Wykorzystanie wiedzy jako 
stygmatu racjonalności wiąże się zarówno 
z oceną ekspresji słownej, jak i określonego 
działania. Np. A coś komuś komunikuje, 
artykułuje w jego mniemaniu sensowną 
myśl o zakładanym świecie zjawisk (fak-
tów). B zmierza do realizacji określonego 

celu starając się uwiarygodnić sens swoich 
w tym względzie decyzji i zakładając, że 
wiedza o optymalnych celach i środkach ich 
realizacji uprawomocni jego postępowanie 
w oczach i umysłach osób oceniających. Np. 
A twierdzi, że Z go zniesławił przez opubli-
kowanie w prasie artykułu pomawiającego 
o wzięcie łapówki. Wiedza dotycząca znie-
sławienia wiąże się ze znajomością znacze-
nia tego pojęcia w świecie norm prawnych. 
Istotą zniesławienia są nieprawdziwe, a za-
razem bezprawne twierdzenia, które mogą 
podważyć zaufanie kogoś w oczach opinii 
publicznej. Z twierdzi natomiast, że mówił 
prawdę pisząc, że A przyjął korzyść mająt-
kową za załatwienie decyzji, której istotą 
było przyznanie mu kontraktu budowla-
nego w drodze ustawionego zamówienia 
publicznego. Miał więc nie tylko prawo, ale 
i obowiązek poinformować opinię publicz-
ną o tym nagannym fakcie. Cały problem 
w zarysowującym się dyskursie sprowadza 
się tutaj do przedstawienia argumentów 
udowadniających – za pomocą określonych 
świadectw – prawdziwość twierdzeń na 
okoliczność przyjęcia nielegalnej korzyści 
majątkowej. 

Inny przykład: B zmierza do uratowa-
nia swojego przedsiębiorstwa w procedurze 
upadłościowo-układowej. Przedstawia pro-
pozycje układowe, które będą przedmiotem 
głosowania na zgromadzeniu wierzycieli. 
Winien on wykazać, tj. stosownymi argu-
mentami uzasadnić, że są to propozycje 
racjonalne, co wynika z wiedzy dotyczącej 
optymalności decyzyjnej oraz z rzetelności 
całego procesu naprawczego.

Obydwie ekspresje – działania komuni-
kacyjnego i działania celowego – mogą być 
poddawane krytyce. Osoba, której zarzuca 
się zniesławienie, broni się za pomocą ar-
gumentów odnoszących się do norm praw-
nych, z których wynika prawo wykazania, że 
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ktoś naruszył prawo; wierzyciele mogą nie 
dać wiary twierdzeniom dłużnika, zarzu-
cając mu myślenie życzeniowe, niemające 
oparcia w faktach ekonomiczno-prawnych. 
Krytyka w obu wypadkach odnosi się do za-
tem roszczenia ważnościowego, jakie kryje 
się w każdym z twierdzeń podmiotów A i B. 
Są to roszczenia do prawdziwości i prawo-
mocności twierdzeń. Pierwsze wiąże się 
z próbą przekonania, że Z podnosząc zarzut 
łapownictwa, oparł go na faktach; drugie, że 
działał w majestacie prawa, przedstawiając 
to na łamach prasy (argument prawomoc-
ności działań, tj. ich zgodności z prawem). 
W tym ostatnim wypadku roszczenie waż-
nościowe dotyczy zarówno prawdziwości 
przedstawianych faktów ekonomiczno-
-prawnych, jak i realności prognozy realiza-
cji celu układowego. Głoszona skuteczność 
jest tutaj równoważna z roszczeniem do 
tego, że obrane środki są w danych okolicz-
nościach odpowiednie, by osiągnąć podsta-
wowy cel. Skuteczność działania pozostaje 
w wewnętrznym związku z prawdziwością 
warunków proponowanych w planie na-
prawczym (propozycjach układowych). 

Racjonalność ekspresji w obu przypad-
kach sprowadza się do: 
1) otwartości na krytykę 
2) uzasadnienia drogą obiektywnej argu-

mentacji 
Innymi słowy ekspresja spełnia warun-

ki racjonalności w takim stopniu, w jakim 
ucieleśnia wiedzę odnoszącą się do obiek-
tywnego świata faktów, prawd poddawa-
nych krytyce.

Obiektywność bywa ogólnie pojmowa-
na w trzech grupach znaczeń.

J. Habermas podkreśla, że każdy osąd 
może być obiektywny wówczas, jeżeli do-
konywany jest na podstawie transsubiek-
tywnego roszczenia do ważności, które ma 

to samo znaczenie dla wszystkich uczest-
ników danego dyskursu oraz dla sądu. 
Oczywiste, że nasze konstatacje, decyzje, 
działania celowe są tym bardziej racjonal-
ne, im lepiej mogą zostać uzasadnione za 
pomocą stosownych kryteriów – prawdzi-
wości, efektywności itd. 

W zakresie podmiotowym wymóg ra-
cjonalności możemy rozumieć jako pre-
dykat określający dyspozycje intelektualne 
osób, od których możemy oczekiwać tego 
typu ekspresji i ocen. 

Rzeczą konstytutywną z punktu wi-
dzenia racjonalności ekspresji jest to, że 
mówiący zgłasza w odniesieniu do swej 
wypowiedzi poddawane krytyce roszcze-
nie ważnościowe, które przez oceniające 
gremium może być zaakceptowane lub od-
rzucone. 

Tak jak prawdziwość odnosi się do 
istnienia w świecie stanów rzeczy, tak 
skuteczność odnosi się do optymalnej in-
gerencji w świat, z której pomocą stworzyć 
można określone stany rzeczy. Wypowia-
dając swe twierdzenie A odnosi się do cze-
goś, co w świecie obiektywnym faktycznie 
zaistniało lub istnieje, z kolei B wykonując 
czynność celową odnosi się do czegoś, co 
w świecie obiektywnym może lub powin-
no mieć miejsce. Miarą racjonalności ich 
ekspresji jest wewnętrzna zależność między 
znaczeniem, warunkami prawomocności 
a racjami skuteczności, jakie w razie ko-
nieczności można przytoczyć na rzecz ich 
wiarygodności. Racjonalność wiąże się nie 
tylko z wiedzą, ale i ze świadectwami 

Kolejna już trzecia reguła episte-
miczna – obok tych wypraco-
wanych przez Lehlera i Wrighta 
– jest autorstwa Thomasa Bayesa; 
zwiemy ją zatem regułą Bayesa. 
Nakazuje ona przyjmować jako ra-
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cjonalne te tylko twierdzenia, które 
mają swoje umotywowanie w świa-
dectwach. Na przykład świadectwa 
przemawiają na rzecz jakiegoś 
przekonania, jeśli racjonalna oso-
ba uznająca świadectwa skłania-
łaby się do zaakceptowania tego 
przekonania (osoba irracjonalna 
mogłaby zaś zignorować te świa-
dectwa albo uznać je za skłaniające 
do mniemania, że przekonanie jest 
fałszywe). Teoria poznania stara się 
odkryć, które z naszych przekonań 
mogą być przyjmowane racjonal-
nie, a które przyswajamy jedynie 
z powodu nawyków, atrybucji, 
przesądów, nieporozumień czy 
ignorancji. 

Bezpośrednim źródłem argu-
mentacji racjonalnej jest wiedza 
oparta na prawdach naukowych 
i wynikających z doświadczenia. 
Racjonalność naszych sądów, tj. 
konstatacji wynikających z procesu 
percepcji rzeczywistości, nabie-
ra prawomocności poprzez we-
ryfikację faktów gromadzonych 
w naszej świadomości – w świetle 
prawd ontologicznych, empirycz-
nych, etycznych, estetycznych oraz 
prawnych. Argumentacja jest racją 
nadającą wiarygodności przeko-
naniu o istnieniu lub znaczeniu 
określonych faktów. Można po-
wiedzieć, że argument racjonal-
ny to taka myśl, która przekonuje 
do prawdziwości sformułowanej 
w języku znaków konstatacji, za-
razem tę prawdziwość wspierając. 
Dawanie świadectwa prawdzie to 
podstawowa funkcja argumenta-
cji, która ma przede wszystkim za 

zadanie weryfikowanie naszych 
twierdzeń. Świadectwa-dowody 
zderzają się z już funkcjonujący-
mi przekonaniami – bo przecież 
każdy z przystępujących do kon-
kretnego procesu poznawczego 
dysponuje bagażem utrwalonych 
paradygmatów i przekonań.

Przekonanie nie wystarcza, by wiedzieć 
– można być przekonanym o czymś, co nie 
jest prawdą; ale i prawda nie wystarcza – 
zdanie może być prawdziwe, choć możemy 
wcale o tym nie wiedzieć. Ludzie w końcu 
często mówią, że coś wiedzą, bez żadnych 
po temu podstaw. Czego zatem brakuje im 
do wiedzy? Brakuje im mianowicie świa-
dectw. Aby wiedzieć, trzeba mieć dobre 
racje; żeby uznawać to, co się uznaje, nie 
możemy strzelać w ciemno. 

W kontekstach dyskursywnych na-
zwiemy racjonalnym nie tylko tego, kto 
wysuwa stwierdzenie co do faktów fizykal-
nych – i może je przed innymi uzasadnić, 
wskazując na dane oczywiste; nazwiemy tak 
również tego, kto postępuje zgadnie z nor-
mą i przed oponentami może usprawie-
dliwić swe postępowanie, objaśniając daną 
sytuację w świetle uprawnionego porządku 
powinności. Za racjonalnego uznamy rów-
nież tego, kto szczerze manifestuje swoje 
uczucia czy nastrój, przyznaje się do czynu, 
a następnie potrafi upewnić sędziego co 
do prawomocności swoich w tym wzglę-
dzie ekspresji. Wszystkie nasze konstatacje 
mają wbudowane w sobie roszczenie waż-
nościowe – jedne do prawdziwości, słusz-
ności, inne do szczerości lub skuteczności; 
spełniają warunek racjonalności, mogą 
bowiem być poddane krytyce oraz można 
je uzasadnić wskazując odpowiednie argu-
menty. Odnosi się to także do ocen, czyli 
wartościowania. 
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Racjonalną nazwiemy taką osobę, która 
w razie normatywnego konfliktu postępuje 
w sposób rozsądny – czyli ani nie ulega afek-
tom, ani nie kieruje się bezpośrednim inte-
resem, lecz stara się ocenić spór bezstronnie 
oraz zaradzić mu w trybie konsensualnym. 
Racjonalność działania komunikacyjnego 
wymusza podporządkowanie jej wszelkich 
interesów.

Kierowane przez interes doświadcze-
nie podmiotu poznającego dokonujące się 
w konkretnej sytuacji nie tylko nie rozkłada 
tego, co napotyka, na fakty z jednej strony, 
a normy z drugiej, lecz nie oddziela bytu od 
powinności. Mimo że tak jest, nie można 
zrezygnować z roszczenia do obiektywności 
procesu poznania i wartościowania, a tym 
samym rozumności. Habermas tak rzecz 
ujmuje: jeśli z racjonalnym poznaniem 
wiązać się muszą nieuchronnie doświad-
czenia zależne od konkretnych sytuacji, to 
interesy kierujące poznaniem trzeba wziąć 
po kontrolę, chyba że w sposób całkowicie 
dowolny chce się przerwać proces racjo-
nalizacji, czyli zrezygnować z dążenia do 
ścisłości i rzetelności w dążeniu do praw-
dy. Nie można jednak tych imperatywów 
pozostawiać niczym nieusankcjonowanej 
sugestii.

 Kondycjonalizacja Bayesa jako 
cel pochodny budowania wiary-
godności twierdzeń

Z punktu widzenia teorii epistemolo-
gicznej sformułowanej przez przywołane-
go wyżej Thomasa Bayesa racjonalnie jest 
wierzyć w określonym stopniu w jakiś sąd, 
jeśli jest to stopień przekonania (prawdo-
podobieństwo subiektywne) otrzymany za 
pośrednictwem procesu kondycjonalizacji 
ze względu na świadectwa dostępne dla 
tej osoby z pewnego zbioru danych wyj-

ściowych, którymi ta osoba rozporządza-
ła przed uzyskaniem owych świadectw. 
Centrum zainteresowania tej teorii jest 
wymóg, że początkowe i końcowe prze-
konania muszą być zgodne z teoria praw-
dopodobieństwa, a przekonania końcowe 
(konkluzywne) otrzymuje się z przekonań 
początkowych (hipotetycznych) za pośred-
nictwem kondycjonalizacji, czyli potwier-
dzania lub zaprzeczania owym hipotezom 
za pośrednictwem świadectw zdobywa-
nych w żmudnym procesie dowodzenia. 

Istotnym elementem racjonalności ocen 
jest zatem logiczno-funkcjonalny stosunek 
pomiędzy naszym przekonaniem a świa-
dectwem je uzasadniającym. 

Wiele pytań z zakresu teorii poznania 
dotyczy siły racji, które skłaniają nas do 
przyjęcia rozmaitych przekonań. Owe ra-
cje (argumenty) nawiązują do świadectw 
obrazujących daną rzeczywistość. Kilku 
śmiałych filozofów próbowało opisać rela-
cje między przekonaniami a świadectwami 
z precyzją, która pozwoliłaby zmierzyć siłę 
przekonań. Czy są jakieś reguły episte-
mologiczne, które otwarcie mówią, jakie 
przekonania są lepiej, a jakie gorzej uzasad-
nione? Rudolf Carnap sformułował bardzo 
przekonującą koncepcję, że istnieją powo-
dy, dla których można próbować opisać siłę 
świadectw (argumentów) przemawiających 
na rzecz rozmaitych przekonań w kate-
goriach prawdopodobieństwa. Załóżmy 
zatem, że w sytuacji, gdy istnieją świadec-
twa przemawiające na rzecz dwu różnych 
przekonań, możemy porównać ich siłę. Za-
zwyczaj bowiem przyjmuje się, że praw-
dopodobieństwo jakiego zdarzenia można 
traktować jako miarę siły świadectw, które 
przemawiają za jakimś przekonaniem; nie 
możemy przy tym lekceważyć bagażu tzw. 
przekonań w tle, które często a priori po-
zwalają na sformułowanie określonych hi-
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potez. Podstawowym faktem dotyczącym 
prawdopodobieństwa jest to, że występuje 
ono w ograniczonej ilości; gdy jedno prze-
konanie staje się bardziej prawdopodobne, 
inne stojące w opozycji staje się tym sa-
mym mniej prawdopodobne. Jak zauważa 
Adam Morton, najistotniejszym pojęciem, 
którym posługuje się teoria prawdopodo-
bieństwa przy analizowaniu relacji między 
przekonaniem a świadectwami za nim 
przemawiającymi jest pojęcie prawdopo-
dobieństwa warunkowego. Określa ono 
mianowicie, jak prawdopodobny byłby 
określony sąd, gdyby zostało zaakcepto-
wane jakieś świadectwo. Zabieg ów na-
zywamy kondycjonalizacją (czy bardziej 
rodzimie – warunkowaniem). Ważne jest 
tutaj także zrozumienie, jak dalece praw-
dopodobne byłyby określone świadectwa 
na gruncie danego przekonania. Im zatem 
bardziej prawdopodobne owe świadectwa, 
gdyby dane przekonanie było prawdziwe, 
tym bardziej prawdopodobne jest to, że 
przekonanie jest prawdziwe, jeśli prawdzi-
we są owe świadectwa. Podstawowym pra-
wem relacyjnym jest stwierdzenie – które 
możemy uzasadnić stosownymi argumen-
tami – mówiące, że świadectwa przema-
wiają na rzecz tych przekonań, na których 
gruncie stają się bardziej prawdopodobne. 
Rozważmy hipotezy, że nie wiemy, czy 
moneta jest rzetelna, cz też nierzetelna. 
Załóżmy, że wykonujemy serię rzutów tą 
monetą i czternaście razy wypada reszka, 
a tylko raz orzeł. Świadectwo jest zgodne 
z obiema hipotezami, ma jednak bardzo 
niskie prawdopodobieństwo na gruncie hi-
potezy, że moneta jest rzetelna, a znacznie 
wyższe na gruncie hipotezy przeciwnej – 
że to moneta nierzetelna. Stanowi zatem 
znacznie silniejsze świadectwo na rzecz 
ostatniej hipotezy. 

Kolejna reguła mówi nam, że tyl-
ko bardzo silne świadectwo prze-
mawia na rzecz przekonań, które 
mają bardzo nikłe prawdopo-
dobieństwo. Przekonania mogą 
mieć podstawę racjonalną, ugrun-
towaną w doświadczeniu lub wie-
dzy naukowej, ale mogą też być 
oparte na określonej wierze, a tym 
samym dalekie od jakiejkolwiek 
racjonalności. Zatem nasze rozu-
mowanie nigdy nie zaczyna się od 
zera; zawsze bowiem mamy jakiś 
początkowy pogląd – i potem już 
tylko sprawdzamy, jaki wpływ wy-
wiera to, co po kolei odkrywamy. 
Jeżeli na przykład stawiamy dwie 
hipotezy odmiennie wyjaśniające 
dane zjawisko, powinniśmy każ-
dorazowo rozdzielić prawdopo-
dobieństwo pomiędzy te sądy 
hipotetyczne – w miarę napływu 
nowych świadectw. Prawdopodo-
bieństwo może się podczas tego 
procesu zmieniać, dając większą 
siłę jednemu przekonaniu kosz-
tem drugiego. Wniosek, jaki na 
tle tych rozważań sformułował 
Thomas Bayes, jest prosty: po-
winniśmy mianowicie dać wiarę 
sądom – stosownie do ich praw-
dopodobieństwa – warunkowa-
nym świadectwami, do których 
mamy dostęp przy wystarczającej 
liczbie i jakości świadectw. W ten 
sposób wiele różnic między po-
ziomami prawdopodobieństwa, 
które wcześniej przypisywaliśmy 
sądom, zniknie, ponieważ świa-
dectwa sprowadzają je do wspól-
nej wartości. 
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Należy także zapamiętać, że przekona-
nia ukryte w tle wywierają wpływ na siłę 
świadectw oraz gotowość ich uznania za 
wiarygodne. Przekonania w tle, które każdy 
z nas posiada, wpływają na kierunek i me-
todę poszukiwań świadectw. Przyjmijmy, 
że mamy jakieś przekonania i świadectwa. 
Możemy zastanawiać się nad tym, czy 
odkryte dowody są świadectwami, które 
przemawiają za tym przekonaniem, czy 
też przeciw niemu; możemy zastanawiać 
się również nad tym, czy jakiś fakt znany 
od dłuższego czasu może stanowić rację 
przemawiającą na rzecz tego przekonania. 
W obu przypadkach, zastanawiając się nad 
tym, w jaki sposób świadectwa mogą do-
starczać racji skłaniających nas do zaakcep-
towania danego przekonania, odkrywamy 
często, że dostarczają one racji wtedy, gdy 
zakładamy ponad nim jakieś inne przeko-
nanie. Przekonania ukryte w tle, jak pod-
kreśla A. Morton, są często tymi, które 
uważa się za bezsprzecznie prawdziwe. 
Ułatwia to ich niewidzialne oddziaływanie, 
ponieważ już na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że wymienianie ich wśród racji, które 
skłaniają do przyjęcia jakiegoś przekonania, 
nie jest wcale konieczne. Jeśli przyjmuje-
my racjonalną, otwartą postawę sądzenia 
– i zakładamy na początku równoważność 
przeciwstawnych hipotez – to dowody, 
jakie uzyskujemy w późniejszej fazie ła-
twiej podnoszą stopień prawdopodobień-
stwa jednej z hipotez. Gdy na początku 
zakładamy, że ktoś np. popełnił określone 
przestępstwo, to trudniej jest takiej osobie 
przyjmować świadectwa na korzyść oskar-
żonego. Przekonania ukryte w tle zmieniają 
się pod wpływem świadectw konkluzyw-
nych, a nie jedynie hipotetycznych. Niektó-
re zaś z tych przekonań w tle całkowicie 
niweczą siłę świadectw. Jeżeli jakieś prze-
konanie jest silnie ugruntowane w czyjejś 

świadomości, to trudno jest go przekonać, 
że może być inaczej, nawet jeżeli przedsta-
wiane są świadectwa uzasadniające zmianę 
stanowiska w danej sprawie. A. Morton 
tak to obrazowo ujmuje: jeśli sądzisz, że 
moneta w żadnym wypadku nie może być 
tendencyjnie obciążona, to nie przekona 
cię nawet seria rzutów, w której reszka wy-
padnie sto razy z rzędu. Tak naprawdę nie 
przekona cię żadna liczba takich przypad-
ków. Przekonanie, że moneta w żadnym 
razie nie może być tendencyjnie obciążo-
na, przekreśla zatem możliwość, by tego 
rodzaju świadectwa mogły zmodyfikować 
twoje przekonanie dotyczące prawdopodo-
bieństwa, z jakim w kolejnym rzucie może 
wypaść reszka. Dopóki jednak uważasz, że 
istnieje możliwość, że moneta może być 
tendencyjna, dostateczna liczba świadectw 
może zmienić twoje zapatrywania. Tutaj 
dochodzimy do kolejnej cechy racjonalno-
ści postrzegania i oceniania zjawisk. Nale-
ży być otwartym na wszelkie argumenty, 
zarówno potwierdzające, jak i falsyfikujące 
wcześniej przyjęte zapatrywania (przeko-
nania). Zakotwiczenie w swych poglądach 
na naturę danej rzeczy – ta swoista samo-
atrybucja – może spowodować wydawanie 
błędnych sądów. Najbardziej fundamental-
ną konstatacją dotyczącą przekonań ukry-
tych w tle naszej świadomości jest to, że 
mogą i powinny zmieniać się one w reakcji 
na pojawiające się świadectwa. Zanim więc 
będziemy mogli zweryfikować i zinterpre-
tować nasze świadectwa i zanim będzie-
my mogli ocenić, jak silne oparcie znajdują 
w nich sądy, musimy wcześniej mieć na 
uwadze rozległe tło przekonań. Im wię-
cej są one zakorzenione w doświadczeniu 
i wiedzy naukowej, tym większa szansa, że 
świadectwa będą potwierdzać owe prze-
konania ukryte w tle. Trzeba pamiętać, że 
wobec relatywności naszej wiedzy należy 
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przyjąć otwartą postawę, umożliwiającą 
korektę owych przekonań. Przy zachowa-
niu takiej postawy można żywić nadzieję, 
że będziemy mogli posłużyć się wszelki-
mi przekonaniami, jakimi rozporządzamy 
do odkrywania i oceny świadectw, które 
potwierdzają lub zmieniają nasze przeko-
nania, prowadząc do nowych interpretacji 
nowych świadectw, dzięki czemu ostatecz-
nie zostaną odsiane wszelkie przekonania 
fałszywe – w miarę przedstawianych świa-
dectw podważających ich treść. 

Ważnym zadaniem jest znalezienie 
metod opisu takich przekonań, które ela-
stycznie reagują na świadectwa, i oddziele-
nie ich od tych niewykazujących tendencji 
do takiej reaktywności – przez co stają się 
pułapkami, od których nie mogą uwolnić 
nawet wiarygodne świadectwa i mocne 
argumenty.

 Logiczno-funkcjonalna rola ar-
gumentacji jako narzędzia wyja-
śniania zjawisk 

Argumentacja z obiektywnego punk-
tu widzenia, mając na celu utwier-
dzenie prawdziwości przekonania 
w umyśle słuchaczy, służy – podob-
nie jak nauka – wyjaśnieniu rozma-
itych zjawisk. Celem argumentacji 
jest poszukiwanie dobrych wyjaśnień 
dla wszystkiego, co takiej eksplikacji 
potrzebuje. Pochodnymi metodami, 
jakimi posługujemy się w procesie 
uzasadniania naszych sądów (argu-
mentacji) wobec tak nakreślonego 
strategicznego celu, jest tłumacze-
nie, dowodzenie oraz sprawdzanie. 
Przez wyjaśnienie rozumiemy zbiór 
zdań, z których jedno opisuje stan 
rzeczy wymagający wyjaśnienia 
(eksplikandum, inne natomiast zda-

nia wyjaśniające (argumenty sensu 
stricto) składają się na wyjaśnienie 
(eksplikans) dla tego eksplikandum. 
O ile jednak celem naukowej argu-
mentacji jest wyjaśnianie znanego 
przez nieznane, o tyle w dyskursie 
prawnym chodzi o poszukiwanie 
i wyjaśnienie (dowodzenie) niezna-
nego przez to, co znane.

Racjonalny proces dowodzenia 
prawdziwości naszych sądów ma 
logiczną strukturę, która opiera się 
na wnioskowaniu prowadzącym do 
najlepszego wyjaśnienia (w skrócie 
WPNW).

Przytoczmy tutaj klasyczny już przykład 
podany przez Karla R. Poppera, który pi-
sze, że istotą wszelkiego wyjaśniania jest 
podanie racji przyczynowych danego zda-
rzenia. Podać przyczynowe wyjaśnienie ja-
kiegoś wydarzenia to tyle, co wydedukować 
zdanie opisujące owo wydarzenie, posługu-
jąc się przesłankami dedukcji, jednym lub 
więcej niż jednym prawem uniwersalnym 
oraz pewnym zdaniem jednostkowym – 
to tzw. warunki początkowe. Możemy na 
przykład powiedzieć, że podaliśmy przy-
czynę rozerwania się pewnego kawałka 
nici, jeżeli stwierdziliśmy, że wytrzymałość 
owej nici na rozciąganie wynosi jeden funt, 
gdy tymczasem zawieszono na niej ciężar 
dwóch funtów. Kilka czynników znamio-
nuje tutaj nasz sposób myślenia. Z jednej 
strony mamy hipotezę: jeśli nić zostanie 
obciążona ciężarem przekraczającym jej 
wytrzymałość na rozciąganie, rozerwie się 
(uniwersalne prawo natury). Z drugiej stro-
ny mamy zdanie jednostkowe odnoszące 
się do konkretnego przypadku: obciąże-
nie charakterystyczne dla tej nici wynosi 
1 funt, a ciężar na niej zawieszony wyniósł 
2 funty. Właśnie ze zdań uniwersalnych 
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w koniunkcji z warunkami początkowymi 
dedukujemy konkluzywne zdanie jednost-
kowe: „nić się rozerwie”.. 

Warunki początkowe opisują zwykle to, 
co nazywamy przyczyną danego wydarze-
nia (fakt, że na nici, której wytrzymałość 
na rozciąganie wynosi 1 funt, zawieszono 
ciężar 2 funtów, był przyczyną jej rozerwa-
nia). Skutkiem jest naruszenie uniwersal-
nego prawa natur przez fakty jednostkowe. 
W procesie dyskursu sądowego wyjaśnianie 
zdarzenia musi być warunkowane i weryfi-
kowane przez dowody (świadectwa mate-
rialne). Wyobraźmy sobie inny przypadek: 
przypuśćmy, że przychodzisz do przyjacie-
la z oczekiwaniem, że go tam zastaniesz. 
Zauważasz, że z przydomowego ganku 
zniknął jego rower. Przypominasz sobie, 
jak mówił ci niedawno, że wkrótce skoń-
czy pisać artykuł demaskujący korupcję 
w urzędzie miasta, który musi szybko wy-
słać do redakcji pewnego dziennika. Na tej 
podstawie skłonny jesteś postawić hipotezę, 
że przyjaciel pojechał na rowerze na pocz-
tę. Idziesz więc tam, żeby tam się z nim 
spotkać.

Rozumowanie, które prowadzi do prze-
konania, że przyjaciel pojechał właśnie na 
pocztę, jest często stosowanym rozumowa-
niem WPNW. Wychodzimy od faktów, ta-
kich jak ten, że zniknął rower, że przyjaciel 
prawdopodobnie skończył pisać artykuł, że 
tekst musiał być szybko wysłany do redakcji. 
Dostrzegasz, że te fakty są spójne, logicznie 
się wspierają – innymi słowy funkcjonalnie 
pasują do siebie; przekonanie to wyjaśnia 
fakty, fakty uzasadniają hipotetyczne prze-
konanie. Podobne rozumowanie – przy 
określonej niewiadomej – prowadzimy cały 
czas w życiu codziennym, w pracy zawodo-
wej, wreszcie na sali sądowej w procesach 
dowodowych. Należy jednak przyjąć, że za-
wsze mogą być alternatywne wyjaśnienia, 

które powinny skłaniać do formułowania 
innych całościowych hipotez. Rower mógł 
zostać skradziony, a przyjaciel mógł udać 
się na policję, by zgłosić rabunek. Przyjacie-
la mogli też  porwać bandyci działający na 
zlecenie osób, którzy w artykule mieli być 
wskazani jako sprawcy czynów korupcyj-
nych. Wniosek, że przyjaciel udał się rowe-
rem na pocztę jest prima facie najlepszym 
wyjaśnieniem, nie zamyka jednak drogi do 
stawiania innych hipotez. Innymi słowy 
na daną chwilę, kiedy nie mamy żadnych 
świadectw weryfikacyjnych, jest najlep-
szym – choć przecież nie jedynym – wyja-
śnieniem. Można w końcu też powiedzieć: 
nie ma go; powodów nieobecności może 
być wiele, zatem poczekam tutaj i zobaczę, 
jak się sytuacja rozwinie. Rozumowanie to 
może zostać przeformułowane w katego-
riach probabilistycznych. Różne hipotezy 
dotyczące miejsca pobytu przyjaciela nie 
są równie prawdopodobne, nawet gdy nie 
uwzględnimy jeszcze świadectw, jakimi są 
nieobecność przyjaciela oraz roweru. Mo-
glibyśmy brać pod uwagę ich warunkowe 
prawdopodobieństwo po uzyskaniu świa-
dectwa na początku racjonalistycznego (tzn. 
wywodzącego się z naszego doświadczenia 
i wiedzy), co uzasadniałoby przyjęcie wyja-
śnienia, że przyjaciel wziął rower i pojechał 
na pocztę, jako najbardziej prawdopodob-
nego spośród hipotez, które przychodzą 
na myśl w pierwszym wariancie projekcji 
rzeczywistości. Jednakże dopiero dowody 
empiryczne, uzyskane bezpośrednio w pro-
cesie weryfikacyjno falsyfikacyjnym, zmie-
niają stosunek prawdopodobieństwa kilku 
alternatywnych hipotez. Niektórzy episte-
mologowie dowodzą, że czasami najlepsze 
wyjaśnienie jest optymalne w tak oczywi-
sty sposób, że ktoś, kto go nie przyjmuje, 
postępuje irracjonalnie. Przykładem może 
być przekonanie o istnieniu otaczającego 
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nas świata przedmiotów fizycznych, które 
oddziałują wzajemnie na siebie i na nas za 
pośrednictwem łańcuchów przyczynowo-
-skutkowych. Musimy przyjąć to założe-
nie, aby nadać podstawowy sens naszemu 
doświadczeniu.

Możemy wyróżnić dwa ujęcia ra-
cjonalnego przekonania. Wedle 
pierwszego z nich w każdej sytu-
acji istnieje tylko jeden zbiór prze-
konań, którego przyjęcie byłoby 
racjonalne. Postępujemy zatem 
nieracjonalnie – w tym sensie, że 
jest to głupie, niepożądane i błęd-
ne – wierząc w jakąkolwiek rzecz, 
która nie należy do tego zbio-
ru. Tego rodzaju pogląd łączy się 
często ze świadomością, że to siła 
świadectw dyktuje nam przekona-
nia racjonalne. Możemy to zwięźle 
wyrazić słowami, że nikt nie powi-
nien nigdy wierzyć w nic ani osą-
dzać kogoś, jeśli nie rozporządza 
wystarczającymi świadectwami. A. 
Morton nazywa to kompulsywną 
koncepcją rozumu. Jej przeciwień-
stwem jest koncepcja woluntary-
styczna, wedle której racjonalność 
określa tylko to, w co nieracjonalnie 
byłoby nie wierzyć. Według wolun-
taryzmu w każdej sytuacji istnieje 
kilka przekonań, których odrzuce-
nie byłoby irracjonalne; większość 
przekonań ma jednak taki charak-
ter, że możemy je przyjąć albo od-
rzucić, w zależności od własnego 
subiektywnego mniemania, o ile 
tylko potrafimy zadbać o spójność. 
Sędzia Sądu Najwyższego w USA 
pisał, że w prawie pruskim wszyst-
ko było zakazane z wyjątkiem tego, 
co jest wyraźnie dozwolone, nato-

miast w prawie angielskim wszystko 
jest dozwolone z wyjątkiem tego, 
co jest wyraźnie zakazane. Prawo 
pruskie było kompulsywne, a prawo 
angielskie jest woluntarystyczne. Tu 
również zachodzi logiczno-funk-
cjonalny związek ze wspomnianym 
WPNW. Woluntarystyczny sędzia 
często będzie wyrażał poważne 
wątpliwości co do tego, czy istnieje 
najlepsze wyjaśnienie danych, które 
zostały przedstawione na sali są-
dowej lub w pismach procesowych. 
Jeżeli jednak owe dane są spójne, 
możemy je wyjaśniać na wiele 
sposobów, jednakże owa spójność 
podniesie status prawdopodobień-
stwa tej hipotezy, która ową cechę 
posiada – kosztem innych, które 
zawierają w sobie sprzeczności lub 
są mało spójne. 

Należy jednak podkreślić niebezpie-
czeństwo woluntarystycznej koncepcji dla 
procesu dochodzenia do prawdy w proce-
sach sądowych. Sama spójność często nie 
wystarcza, by dowiedzieć się i wyjaśniać 
w kategoriach przyczynowo skutkowych, 
co i kto odpowiada za określoną szkodę 
w czyichś interesach. W procesach sądo-
wych regułą powinno być zatem wyroko-
wanie oparte na kompulsywnej koncepcji 
najlepszego wyjaśnienia – innymi słowy 
żaden sędzia nie powinien dawać wiary 
poglądom czy zeznaniom, jeśli nie rozpo-
rządza wystarczającymi świadectwami kon-
kluzywnymi.

Teoria woluntarystyczna może być 
zastosowana w uzasadnianiu przyjęcia 
kilku hipotez alternatywnych na samym 
początku procesu sądowego czy też po-
stępowania przygotowawczego. Później to 
wszakże już świadectwa (dowody) wpły-
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wają na siłę naszych przekonań odnośnie 
do tego, którym hipotezom należy się 
przymiot wysokiego stopnia prawdopo-
dobieństwa (czy wręcz pewności), a które 
trzeba jednak odrzucić. 

Podsumowując tę sekwencję na-
szych rozważań możemy stwier-
dzić, że argumentacja jako klucz 
do stworzenia racjonalnego uza-
sadnienia naszych twierdzeń 
(wniosków) odgrywa istotną rolę 
od samego początku procesu wy-
jaśniania danego zjawiska – poczy-
nając od formułowania prima facie 
realnych, możliwych założeń poja-
wiających się świadectw i tworzenia 
nowych przekonań, dla przyjęcia 
których mamy mocne podstawy 
(racje). Taka właśnie metodologia 
dowodzenia prawdy (argumento-
wania) jest powszechnie przyjęta 
w polskiej judykaturze. 

Na zakończenie więc dwa przykła-
dy wybrane z orzecznictwa.  

 Postanowienie
 z dnia 12 maja 2010 r.
 Sąd Najwyższy
 V KK 380/09

W procesie sądowym dowodzenie, tzn. 
argumentowanie istnienia faktów, prze-
biega w dwóch etapach. Pierwszy z nich 
sprowadza się do ustalenia faktów praw-
dopodobnych na podstawie środków do-
wodowych wykazujących bezpośrednio lub 
pośrednio ich zaistnienie. Jeśli w przeko-
naniu Sądu te hipotetyczne jeszcze fak-
ty są ustalone, to w drugim etapie wolno 
wnioskować z nich o faktach (zjawiskach) 
całościowych w oparciu o związek wynika-

nia lub współistnienia. Relacje te znajdują 
swoją moc wiarygodnościową w świetle 
funkcjonującej wiedzy i doświadczenia oraz 
logicznego rozumowania. W drugim eta-
pie decydujące znaczenie mają tzw. dowody 
konkluzywne, które uzyskujemy za pośred-
nictwem weryfikacji wertykalnej, badając 
zgodność treści obrazów prezentowanych 
przez dowody z zasadami nauki i doświad-
czenia a także mocą weryfikacji horyzon-
talnej tworząc przekonanie o prawdziwości 
twierdzeń w oparciu o dowody pochodzące 
z rożnych źródeł, ale mające względem sie-
bie komplementarny charakter, unifikujący 
system przekonania na poziomie oczywi-
stości lub wysokiego stopnia prawdopodo-
bieństwa.  

Do niezawodnych w logice należy rozu-
mowanie dedukcyjne, a więc prowadzone 
od prawdziwych przesłanek do prawdzi-
wych wniosków. Tego modelu rozumo-
wania powinny przestrzegać sądy – każdy 
w swojej procesowej roli i na swoim etapie 
orzekania.

Jak już podkreślano, przestrzegając za-
sad prawidłowego rozumowania, Sąd musi 
uwzględniać zarazem wskazania wiedzy 
i doświadczenia życiowego (art. 7 k.p.k.). 
Wymaga tego sama materia orzekania 
uwarunkowanego koniecznością odtworze-
nia zdarzeń, na które składają się zachowa-
nia ludzi dziejące się w niepowtarzalnych 
okolicznościach. Jeśli dla ustalenia faktów 
wykorzystanie wiedzy nie jest możliwe, 
niewystarczające albo byłoby bezprzedmio-
towe do oceny wartości dowodu, pożądane 
i nakazane jest wykorzystanie życiowego 
doświadczenia. Stanowi ono ustawową 
determinantę rozumowania wiodącego do 
odtworzenia faktów, a w procesie poszla-
kowym do ustalenia bądź odrzucenia faktu 
głównego. Wnioskowanie z prawdopodo-
bieństwa nie przebiega drogą sterylnego 
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modelu rozumowania logicznego, gdyż od-
bywa się w złożonych uwarunkowaniach, 
przy konieczności uwzględnienia cało-
kształtu ocennego materiału dowodowego. 
Rezultatem takiego rozumowania jest, jak 
to się ujmuje w art. 7 k.p.k., przekonanie 
o tym, co staje się podstawą orzekania. 
Przekonanie to jednocześnie stan pewno-
ści subiektywnej osób orzekających co do 
określonego stanu rzeczy, jak i obiektywnej 
przekonalności przesłanek rozumowania. 
Ta pierwsza składowa tak pojmowanego 
przekonania wynika z treści uzasadnienia 
wyroku sądu pierwszej instancji, o ile wyra-
ża się w nim pewność co do istnienia faktu 
głównego. Natomiast obiektywna przeko-
nalność przesłanek rozumowania podlega 
instancyjnej kontroli.

Funkcją sądów jako organów wymiaru 
sprawiedliwości jest przede wszystkim we-
ryfikacja dowodów przedstawionych przez 
oskarżenie, tak pod względem formalnym, 
jak i merytorycznym, nie zaś ich groma-
dzenie, poszukiwanie i powoływanie, czy 
też „naprawianie” – nawet wówczas, gdy 
przeprowadzano je w drodze tzw. sądo-

wych czynności postępowania przygoto-
wawczego. Jedynie niewielkie i nie mające 
charakteru uchybienia istotnego w tym 
zakresie mogą uzasadniać podejmowanie 
tych czynności przez sąd, czy to z urzędu, 
czy inicjatywy stron.

Postanowienie 
sądu apelacyjnego w Katowicach

z 12 maja 2010 r.
II AKz 297/10

Prok.i Pr.-wkł. 2010/10/20
W toku postępowania karnego powin-

ny być sprawdzone wszystkie racjonalnie 
możliwe wersje. Koncentrowanie całego 
wysiłku na uzasadnieniu jednej hipotezy, 
równocześnie pomijając wszystkie inne, 
realnie możliwe interpretacje zdarzenia, 
stwarza możliwość zaistnienia poważne-
go błędu, prowadzącego do niesłusznego 
tymczasowego aresztowania, oskarżenia, 
a nawet i skazania bez wystarczających ku 
temu podstaw faktycznych.
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Wzorzec osoby rozsądnej 
jako standard wykładni 
umów 

Tadeusz Szymanek

  Wstęp

Zasada swobody kontraktowa-
nia, będąca przejawem uznania 
autonomii woli stron, sprawia, że 
umowy obligacyjne są najlepszym 
polem do ścierania interesów 
uczestników obrotu prawnego 
oraz podstawowym instrumentem 
kształtowania ich prywatnych praw 
podmiotowych. Reguły zaś od-
czytywania zawartej w nich treści, 
w której określane są prawa i obo-
wiązki stron, mają fundamentalne 
znaczenie dla prawa prywatnego. 
Skala i siła oddziaływania umowy 
cywilnoprawnej na obszarze sto-
sunków majątkowych powoduje, iż 
zagadnienie wykładni kontraktów 
jest dość często podejmowane 
w europejskiej literaturze praw-
niczej. Impuls tym rozważaniom 
dodaje postępująca integracja go-
spodarczo-prawna państw człon-
kowskich Unii Europejskiej oraz 

podejmowane próby ujednolice-
nia prawa umów o charakterze soft 
law, które być może w przyszło-
ści stanie się wiążącymi wszystkie 
państwa członkowskie normami 
europejskiego kodeksu cywilne-
go. Prawie we wszystkich europej-
skich systemach prawnych zgodnie 
przyjmuje się, że w procesie inter-
pretacji umów należy poszukiwać 
wspólnej woli stron. Zobiektywizo-
wane metody interpretacji prawnie 
relewantnych zachowań ludzkich 
zyskują współcześnie coraz więk-
sze znaczenie. Ochrona zaufania 
uczestników obrotu uznana została 
za fundament konstrukcji czynno-
ści prawnej. Wynika to z założenia, 
iż rynkową grę interesów należy 
oceniać poprzez pryzmat norm 
etycznych. Natomiast podmiot 
w swych prawnie relewantnych 
zachowaniach powinien uwzględ-
niać podstawowe wartości mo-
ralne. Interpretacja umów oparta 
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na wzorcu osoby rozsądnej jest 
we współczesnych systemach eu-
ropejskich jedną z podstawowych 
metod wykładni.

Rozsądek jako kryterium prawne
Kryteria prawne odwołujące się do roz-

sądku wywodzą się z systemu common law 
i dotyczą nie tylko prawa prywatnego, ale 
i publicznego.

Rozsądek w świetle przepisów prawa 
może występować zarówno w kontek-
ście podmiotowym (rozsądna osoba), jak 
i przedmiotowym (rozsądne oczekiwania, 
rozsądny termin, rozsądne koszty, rozsąd-
ny czas). Służy on jako standard oceny 
zachowań wszystkich uczestników obrotu 
prawnego. Judykatura anglo-amerykań-
ska uznaje wzorzec człowieka rozsądnego 
za ważny instrument interpretacyjny. Do 
systemów państw Europy kontynentalnej 
został wprowadzony za pośrednictwem 
prawa wspólnotowego oraz konwencji wie-
deńskiej z 1980 r. o umowach międzynaro-
dowej sprzedaży towarów (CISG). Kryteria 
oparte na rozsądku w systemach civil law 
pełnią funkcję klauzul generalnych.

Rozsądek według słownika języka pol-
skiego tłumaczony jest jako zdolność traf-
nego oceniania sytuacji i odpowiadającego 
tej ocenie zachowania się, a także zdolność 
rozumowego, trzeźwego załatwiania spraw, 
wydawania trafnych sądów, praktyczny ro-
zum. To także rozwaga, roztropność i nie-
poddawanie się emocjom. Przymiotnik 
‘rozsądny’ może być przypisany zarówno 
człowiekowi, jak i zjawisku (np. rozsądny 
termin). O osobie powiemy, że jest rozsąd-
na, gdy kieruje się rozsądkiem w swoim po-
stępowaniu; jest także rozważna, roztropna, 
pełna rozsądku. Taki człowiek jest dodat-
kowo: trzeźwo myślący, mądry, odpowie-
dzialny i rozumny.

W koncepcjach filozoficznych 
rozsądek utożsamiany jest z ro-
zumem, a nawet traktowany jako 
jego synonim. Według Sokratesa 
wszystko, co pozostaje w zgodzie 
z rozumem, należy uznać za praw-
dziwe. Myśl tę rozwija następnie 
Platon, postrzegając rozum jako 
kryterium logiczne, za pomo-
cą którego weryfikujemy, co jest 
prawdą, a co nie. Uczeń Platona 
Arystoteles poszedł jeszcze dalej, 
uznając rozum za podstawową ce-
chę stanowiącą o istocie człowieka. 
Według niego „dla człowieka naj-
przyjemniejsze jest życie zgodne 
z rozumem”1. Jego zdaniem każ-
de działanie człowieka powinno 
być powodowane rozsądkiem. 
Rozsądek dotyczy tego, co spra-
wiedliwe i moralnie piękne. Zwią-
zek między rozumem i słusznością 
dostrzegał także Heralit z Efezu, 
ale nie przeciwstawiał tych dwóch 
kategorii uznając, iż jedna wynika 
z drugiej – i stanowią one jedność, 
której nie sposób rozdzielić. W ak-
cie rozumienia odkrywamy obo-
wiązki moralne i prawne. A zatem 
rozumne działanie człowieka jest 
prawne, rozsądne i uzasadnione, 
a każda osoba rozsądna jest uczci-
wa. Średniowieczni myśliciele także 
poruszali w swoich rozwiązaniach 
kwestie definicji rozumu i jego 
znaczenia w życiu człowieka2. Ze 
wszystkich filozofów najbardziej 

1 Arystoteles, Etyka nikomachejska, przekład D. 
Gromska, Warszawa 1956, 1178/a5

2 Zob. J. Bańka, Filozofia prawa a etyka prostomyśl-
ności [w:] Filozofia prawa a tworzenie i stosowa-
nie prawa, pod red. B. Czecha, Katowice 1992 r., s. 
555.
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rozum upodobali sobie myśliciele 
epoki oświecenia. Dlatego okres 
ten nazywany był wiekiem rozumu. 
Umysł oświecać miał drogę do po-
znania prawdy o człowieku i ota-
czającym go świecie. Dotyczyło to 
wszystkich przestrzeni życia ludz-
kiego; w tym także prawa. Reguły 
prawa naturalnego odczytywane 
przez rozum służyły jako podsta-
wa tworzenia prawa stanowionego 
(pozytywnego). Prawo odpowiada-
ło założeniom poczynionym przez 
rozum i miało służyć utrzymaniu 
porządku, a zarazem powszech-
nego zadowolenia. W później-
szym czasie pogląd ten poddany 
został rewizji; uznano bowiem, iż 
umysł nie może być samodzielnym 
miernikiem idei i pojęć ani władzą 
decydującą o wyborze wartości; 
stanowi jedynie w tym procesie 
element bierny, odbierający zale-
dwie echa pochodzące ze świata 
zmysłowego.

 Rozsądek jako kryterium prawne 
w różnych systemach prawnych

Rola rozsądku jako kryterium uwzględ-
nionego przez prawo można odszukać 
w zasadach naturalnej sprawiedliwości 
(principles of natural justice). Reguły te, 
podobnie jak prawo zwyczajowe, są nie-
pisanymi normami postępowania, chociaż 
nie mają charakteru norm prawnych, ale 
jedynie moralny. Nakazują one uwzględ-
nianie w działaniach człowieka takich 
wartości jak uczciwość (fairness), rozsą-
dek, racjonalność (reasonableness), równość 
(equality) i słuszność (equity). Przez wieki 
oddziaływały one na kształt zasad common 
law.

Kryterium rozsądku w systemach praw-
nych o tradycji common law służy ocenie 
zachowania uczestników obrotu prawne-
go. Stosuje się go także przy ustalaniu od-
powiedzialności kontraktowej, wysokości 
odszkodowania oraz uchylaniu odpowie-
dzialności kontraktowej. Odgrywa on istot-
ną rolę w procesie interpretacji oświadczeń 
woli oraz innych zachowań człowieka.

Przywołana wyżej kategoria reasona-
bleness ma istotne znaczenie przy ocenie 
zachowania osoby, która wyrządziła szko-
dę (tort of negligence). Można ją odnaleźć 
także w prawie publicznym. W judykaturze 
anglosaskiej uznana została zasada, iż wła-
dza publiczna nie może być wykonywana 
w sposób nierozsądny. Podmioty prawa pu-
blicznego są związane przy wykonywaniu 
swoich obowiązków zasadami wynikający-
mi z rozsądku oraz dobrej wiary.

 Rozsądek w systemach civil law

W systemach prawnych państw 
Europy Zachodniej rozsądek jako 
kryterium prawne nie wzbudza 
większego uznania, wielu autorów 
odnosi się do niego nieprzychyl-
nie3. Pierwszym aktem, w którym 
prawnicy europejscy znaleźli kryte-
rium rozsądku, była konwencja ha-
ska z 1964 r., dotycząca jednolitej 
ustawy o międzynarodowej sprze-
daży materialnych przedmiotów 
ruchomych. Jednakże najistotniej-
szym dokumentem prawa mię-
dzynarodowego wprowadzającym 
kategorię rozsądku do systemów 
prawnych Europy Zachodniej była 
wymieniona wyżej wiedeńska kon-
wencja Narodów Zjednoczonych 

3 Zob. R. Mańko, Zasady umów długoterminowych, 
Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2006, z. 2, s. 542.
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z 1980 r. (Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods). 
Mimo owa że konwencja ratyfiko-
wana była przez znaczną liczbę 
państw, pierwszymi, które wpro-
wadziły klauzulę rozsądku do kra-
jowych porządków prawnych, były 
Holandia, Estonia i Rosja. Stosowa-
ne one są nie tylko w odniesieniu 
do zobowiązań kontraktowych, 
ale także w prawie rzeczowym, 
przepisach odnoszących się do 
osób prawnych, zdarzeń wynika-
jących z czynów niedozwolonych, 
bezpodstawnego wzbogacenia, 
prowadzenia cudzych spraw bez 
zlecenia.

Klauzule odnoszące się do rozsąd-
ku znajdują coraz większe uznanie 
w systemach prawnych państw Eu-
ropy kontynentalnej.

 Rozsądek w aktach prawa euro-
pejskiego i międzynarodowego

W wielu konwencjach międzynarodo-
wych kryterium rozsądku odgrywa znaczną 
rolę4. Odnaleźć je można także w aktach 
prawa wspólnotowego5. Zawierają to kry-
terium także opracowane w 1994 r. przez 
Międzynarodowy Instytut Unifikacji Pra-
wa Prywatnego (UNIDROIT) Zasady mię-
dzynarodowych kontraktów handlowych.

Wymienione wyżej akty przypisują 
istotną role klauzulom nawiązującym do 
rozsądku. Wykorzystuje się je do wykład-

4 Powoływana wcześniej konwencja wiedeńska 
z 1980 r.

5 Zob. dyrektywy: nr 93/13, dotycząca niedozwolo-
nych klauzul umownych w umowach konsumenc-
kich, oraz nr 86/653, dotycząca niezależnych agen-
tów handlowych.

ni kontraktu w celu określenia jego tre-
ści w trakcie wykonywania wynikających 
z niego zobowiązań, a także po jego za-
kończeniu. Stosuje się je także do innych 
instytucji prawnych, takich jak np. culpa in 
contrahendo czy klauzuli rebus sic stantibus. 
Zachowanie rozsądne – według obecnego 
stanu wiedzy oraz współczesnych wskazań 
moralności – jest niezbędne w każdym za-
kresie prawa prywatnego.

 Metoda wykładni umów według 
powołanych wyżej aktów prawnych

Kwestia wyboru podstawowej me-
tody wykładni umów (oświadczeń 
woli) to zagadnienie aksjologiczne. 
Ich katalog ogranicza się do dwóch 
podstawowych dóbr: ochrony au-
tonomii woli stron (tzn. rzeczywistej 
woli) lub ochrony pewności obrotu 
prawnego. Autorzy komentowa-
nych aktów uwzględnili obydwie 
wartości i przyjęli kombinowaną 
metodę interpretacji umów.  Nad-
rzędną wartością jest jednak dą-
żenie do odtworzenia rzeczywistej 
woli stron. Gdyby ustalenie rze-
czywistej woli stron na podstawie 
powyższych reguł nie powiodło 
się, wówczas zastosowana będzie 
metoda normatywna z wykorzysta-
niem wzorca osoby rozsądnej.

 Wykładnia oświadczeń woli 
w świetle przepisów kodeksu 
cywilnego

Polskie prawo kontraktów oparte na 
koncepcji czynności prawnej postrzega 
umowę jedynie jako jeden z jej rodzajów, 
co w konsekwencji prowadzi do braku roz-
budowanych zasad wykładni umów. 
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Podstawę do dokonywania wykładni 
oświadczeń woli stanowi art. 65 k.c. Prze-
pis ten ustanawia dwie ogólne reguły in-
terpretacji. Pierwsza dotyczy wszystkich 
oświadczeń woli i wskazuje, iż kryterium 
tłumaczenia są zasady współżycia społecz-
nego i ustalane zwyczaje. Kryteria te powin-
ny służyć rekonstrukcji treści oświadczenia 
woli w taki sposób, aby zawsze był brany 
pod uwagę kontekst faktyczny, w jakim 
doszło do złożenia oświadczenia woli. Po-
wołany art. 65 k.c. ma ogólne zastosowanie 
w stosunkach cywilnoprawnych. Jednak-
że odmienne od ogólnych reguł wykładni 
oświadczeń woli mogą wynikać z przepisów, 
które dla danych oświadczeń woli wprowa-
dzają swoiste kryteria – np. art. 948 k.c., 
podkreślający konieczność uwzględnienia 
wewnętrznej woli składającego oświad-
czenie. W § 2 art. 65 k.c., odnoszącym się 
do interpretacji umów, ustawodawca zaś 
uznał, że pierwszeństwo przed dosłownym 
brzmieniem tekstu ma zgodny zamiar stron 
oraz cel, w jakim kontrakt był zawierany. 
Jest to więc zbiór dyrektyw interpretacyj-
nych, który nie zawiera w sposób oczywisty 
preferowanych przesłanek.

Brak jasności regulacji stwarza stan nie-
pewności i nie można jej uznać za pomocny 
instrument wykładni. Wielu przedstawicie-
li piśmiennictwa wypowiada tezę, że oma-
wiany przepis wprowadził do naszego 
porządku prawnego metodę kombinowaną 
wykładni, łączącą w sobie elementy subiek-
tywne i obiektywne, a więc respektowanie 
woli stron i ochronę zaufania uczestników 
obrotu.

Inaczej poglądy kształtowały się 
w orzecznictwie sądowym. Począt-
kowo sądy zwracały uwagę w stro-
nę metody subiektywnej, następnie 
nastąpił zwrot w kierunku metody 

kombinowanej6. W przywołanej 
uchwale Sąd Najwyższy uznał, iż 
wykładnia obejmuje dwa stany. 
W pierwszej fazie należy badać 
zgodne intencje stron, czyli jak obie 
strony rozumiały oświadczenie woli 
w momencie zawierania umowy. 
Do drugiej fazy interpretacji do-
chodzi wówczas, gdy okaże się, 
iż strony nie przyjęły jednakowe-
go rozumienia swoich oświadczeń 
lub pojmowały je zgoła odmiennie. 
Wtedy należy przy użyciu elemen-
tu obiektywnego ustalić, jak adresat 
rozumiał sens oświadczenia woli – 
bądź jak powinien je rozumieć – 
w czym pomaga stworzenie wzorca 
postępowania i myślenia adresata 
zobowiązania. Etap obiektywnej 
wykładni określony w art. 65 k.c. 
ma więc zastosowanie wtedy, gdy 
nie udało się odnaleźć wspólnego 
zamiaru stron, tj. strony w odmien-
ny sposób rozumiały sens umowy. 
W opisanym przypadku przyjmuje 
się pierwszeństwo pewności obro-
tu prawnego i ochronę zaufania jej 
uczestników przed autonomią woli 
stron i ich wolą wewnętrzną. 

Obiektywna metoda wykładni nie 
polega na przeniesieniu punktu 
widzenia z subiektywnego wyo-
brażenia oświadczającego na su-
biektywne wyobrażenie odbiorcy 
oświadczenia – istotą tej metody 
jest bowiem ochrona zaufania oraz 
rozsądnych oczekiwań pozostałych 
uczestników obrotu.

6 Zob. uchwała SN z 29 czerwca 1995 r., III CZP 
66/95, OSNC 1995, z. 12, poz. 168.
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Konstytucyjne aspekty 
wprowadzenia okręgów 
jednomandatowych w wy-
borach do Sejmu RP

Michał Kowalski

 Artykuł dotyczy zagadnienia konstytucyjnych aspektów wprowadzenia okręgów jed-
nomandatowych w wyborach do Sejmu RP. Partie polityczne obecne w parlamencie, 
a także nowe organizacje pretendujące do miana parlamentarnych uczyniły z hasła 
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych jeden z podstawowych ar-
gumentów w rywalizacji politycznej. Konstytucja RP przewiduje jednak wśród przy-
miotów w wyborach do Sejmu wymóg proporcjonalności, zgodnie bowiem z jej art. 
96 ust. 2 wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne 
oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. W związku z tym zasadne wydaje się pod-
jęcie próby odpowiedzi na pytanie, jakie są konstytucyjne aspekty wprowadzenia 
okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu RP – i w jakim kształcie jest to 
dopuszczalne. 

 
 Słowa klucze: System wyborczy, wybory do Sejmu, jednomandatowe okręgi wyborcze

 1. Uwagi ogólne

 Wybory parlamentarne, rozumia-
ne jako ustalenie składu organu 
przedstawicielskiego władzy usta-
wodawczej w drodze określonej 
procedury prawnej, stanowią nie-
odłączny element realizacji zasady 
suwerenności narodu (art. 4 ust. 1 
Konstytucji1) oraz zasady demokra-

1 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 

tycznego państwa prawnego (art. 
2 Konstytucji RP). W polskim sys-
temie konstytucyjnym kształt par-
lamentu ma bezpośredni wpływ 
na skład, a także skuteczność 
funkcjonowania rządu. W takim 
znaczeniu wybory do Sejmu mają 
fundamentalne znaczenie z punk-
tu widzenia funkcjonowania całego 
systemu politycznego i prawnego 

483 ze zm. – powoływana dalej jako Konstytucja 
RP).
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państwa2. Jednocześnie zagadnie-
nie ukształtowania prawa wybor-
czego postrzegane jest jako jedno 
z najbardziej skomplikowanych 
w ramach struktury prawa konsty-
tucyjnego3.

System wyborczy, którego zasad-
niczym składnikiem jest prawo 
wyborcze, zawiera zbiór zasad 
określających sposób przygoto-
wania, a także przeprowadzenia 
i ustalenia wyniku wyborów4. Skła-
da się on z trzech zasadniczych 
elementów konstrukcyjnych, do 
których zalicza się wielkość okrę-
gu wyborczego, formułę wyborczą 
oraz strukturę głosu5. 

Wielkość okręgu określa liczba man-
datów w nim obsadzanych. Mogą być one 
jednomandatowe albo wielomandatowe. 

Formuła wyborcza może przybierać – 
co do zasady – postać większościową lub 
proporcjonalną, przy czym wariant więk-
szościowy oznacza, że mandat otrzymuje 
osoba, która uzyskała największą liczbę 
głosów. Wariant proporcjonalny oznacza 
zaś, najogólniej rzecz ujmując, że mandat 

2 R. Markowski, „Referendum 6 września. Pytanie 
o JOW-y”, Gazeta Wyborcza z 21 sierpnia 2015 r., 
s. 8. 

3 Stanowisko prof. dr. hab. Jana Wawrzyniaka, za-
prezentowane podczas wystąpienia dotyczącego 
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wy-
borczych w wyborach do Sejmu na ogólnopolskiej 
konferencji naukowej „Referendum 2015: za czy 
przeciw proponowanym rozwiązaniom?” w dniu 
31 sierpnia 2015 r. w Sejmie RP.   

4 L. Garlicki, „Polskie prawo konstytucyjne. Zarys 
wykładu”, Warszawa 2014, s. 147.

5 K. Konieczko, M. Jarentowski, Opinia Biura Legi-
slacyjnego Kancelarii Senatu z dnia 19 maja 2015 
r. w sprawie projektu – Postanowienie Prezydenta 
RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, s. 
1, www.senat.gov.pl

otrzymuje osoba umieszczona na liście da-
nego komitetu wyborczego w wieloman-
datowym okręgu wyborczym, a w podziale 
mandatów uczestniczą tylko przedstawi-
ciele tych ugrupowań, które przekroczyły 
próg wyborczy. Wybór kandydata wysta-
wionego przez dane ugrupowanie oznacza 
jednocześnie oddanie głosu na sam komi-
tet, co powoduje, że zwiększają się szanse 
na mandat innych kandydatów z tej samej 
listy wyborczej6.

Ostatnim elementem systemu wybor-
czego jest struktura głosu, czyli upraw-
nienia wyborcy przysługujące w ramach 
głosowania. Najczęściej przybiera ona tzw. 
postać nominalną, co oznacza, że oddający 
głos wybiera tylko jedną spośród możli-
wych opcji. Inaczej jest w przypadku głosu 
o charakterze porządkowym, gdzie dopusz-
czalne jest stopniowanie preferencji wy-
borczych. Polski system wyborczy obecnie 
przewiduje jedynie możliwość głosowania 
nominalnego7   

W doktrynie prawa konstytucyjnego 
wymienia się trzy podstawowe systemy wy-
borcze: większościowy, proporcjonalny oraz 
tzw. system mieszany, zawierający w sobie 
elementy obu wcześniej wspomnianych 
systemów8.

Zarówno system większościowy, pro-
porcjonalny, jak i mieszany wykazują okre-
ślone wady i zalety. Wśród najważniejszych 
cech systemów większościowych należy 
wymienić łatwiejsze uzyskanie większo-
ści parlamentarnej – prostsze i bardziej 
zrozumiałe dla wyborców – a także tań-
6 P. Marczewski, D. Sześciło, „Czy JOW-y uzdrowią 

polską scenę polityczną?”, Fundacja im. Stefana 
Batorego, Warszawa 2015, s. 1. 

7 K. Konieczko, M. Jarentowski, Opinia Biura Legi-
slacyjnego..., op. cit., s. 3.

8 B. Banaszak, „Porównawcze prawo konstytucyjne 
współczesnych państw demokratycznych”, War-
szawa 2012, s. 273.
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sze procedury przeprowadzenia wyborów. 
Argumentem przemawiającym na korzyść 
systemów większościowych jest również 
mocniejsza relacja między przedstawicie-
lem a wyborcą – i co za tym idzie bardziej 
odczuwalna w stosunku do systemu pro-
porcjonalnego możliwość rozliczania go 
z obietnic wyborczych. Znajduje tu bowiem 
zastosowanie odmienny model mandatu 
przedstawicielskiego. Osoba wybrana w ten 
sposób ponosi w większym stopniu odpo-
wiedzialność przed elektoratem, niż przed 
partią polityczną. Wśród ich wad wymienia 
się jednak istotne ograniczenie możliwości 
uzyskania sukcesu wyborczego przez nowo 
tworzone partie oraz znacznie większą ilość 
tzw. głosów straconych, a więc takich, które 
mimo że były ważne, nie wpłynęły w isto-
cie na uzyskanie mandatu, ponieważ par-
tie, na które zostały oddane, nie uzyskały 
większości w swoich okręgach wyborczych. 
W przypadku systemów większościowych 
zwraca się także uwagę na niejednokrot-
nie gorsze odzwierciedlenie preferencji 
wyborców w ramach personalnego kształ-
tu organu przedstawicielskiego, co z kolei 
stanowi zaletę systemów proporcjonalnych, 
w szczególności z uwagi na prezentowanie 
w organach przedstawicielskich zróżnico-
wanych poglądów. Inną zaletą systemu pro-
porcjonalnego jest istotnie mniejsza ilość 
wyżej wspomnianych głosów straconych. 
Z drugiej jednak strony system proporcjo-
nalny prowadzi – co warte podkreślenia 
– do wyłączności partii politycznych w pro-
cesie wysuwania kandydatów w wyborach. 

Systemy mieszane pozwalają na połą-
czenie zalet systemów większościowych 
i proporcjonalnych. Dają one większe szan-
se na sukces wyborczy małym ugrupowa-
niom, a także dają – przynajmniej w teorii 
– szansę na uzyskanie mandatów wybor-
czych przez osoby niezwiązane z partiami 

politycznymi9. Istnieje wiele rodzajów sys-
temów mieszanych, wśród których wymie-
nia się system koegzystencji, kombinacji, 
korelacji i fuzji, a także system warunkowy 
i supermieszany10. 

 Konstytucja RP przewiduje w kwestii 
wyborów do Sejmu wymóg proporcjo-
nalności, zgodnie bowiem z art. 96 ust. 2 
Konstytucji wybory do Sejmu są powszech-
ne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne 
oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. 
W związku z tym zasadne wydaje się pod-
jęcie próby odpowiedzi na pytanie, jakie 
są konstytucyjne aspekty wprowadzenia 
okręgów jednomandatowych w wyborach 
do Sejmu RP i w jakim kształcie jest to 
prawnie dopuszczalne.

 2. Propozycja Prezydenta RP 

W dniu 12 maja 2015 r. Prezydent 
skierował do Sejmu projekt nowe-
lizacji Konstytucji, mający zlikwido-
wać barierę konstytucyjną, która 
uniemożliwia wprowadzenie jed-
nomandatowych okręgów w wy-
borach do Sejmu. Nowelizacja ma 
polegać na usunięciu przymiotu 
proporcjonalności. Projekt dotyczy 
zmiany art. 96 ust. 2 Konstytucji – 
poprzez nadanie mu następujące-
go brzmienia: „Wybory do Sejmu 
są powszechne, równe, bezpośred-
nie i odbywają się w głosowaniu 
tajnym”. Jak wskazano w uzasad-
nieniu projektu, doświadczenia 
z przeprowadzonych już w Polsce 
wyborów w okręgach jednoman-

9 B. Banaszak, „Porównawcze prawo konstytucyj-
ne...”, s. 267-275.

10 M.G. Jarentowski, „Mieszane systemy wyborcze 
i ich zgodność z art. 96 ust. 2 Konstytucji”, RPEiS 
nr4/2008, s. 11. 
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datowych, a także doświadczenia 
innych państw, w których wybory 
do parlamentu przeprowadzane 
są w okręgach jednomandatowych 
lub w systemie mieszanym, pozwo-
lą ustawodawcy zwykłemu określić 
kształt przepisów regulujących 
wybory do Sejmu, zapewniając sil-
niejsze związanie posłów z wybor-
cami, a także stabilność systemu 
politycznego państwa11.

Na tym tle rysuje się szereg zagadnień 
prawnych wymagających oceny z punk-
tu widzenia regulacji przewidzianych na 
gruncie Konstytucji. W doktrynie spotkać 
można opinie, w świetle których obecna re-
gulacja konstytucyjna („wybory do Sejmu 
są proporcjonalne”), uniemożliwia wpro-
wadzenie jednomandatowych okręgów wy-
borczych12. Wydaje się, że również w ocenie 
Prezydenta (czyli projektodawcy zmian) 
wprowadzenie jednomandatowych okrę-
gów wyborczych wiąże się z koniecznością 
rezygnacji z przymiotu proporcjonalno-
ści w ramach regulacji określającej spo-
sób przeprowadzenia wyborów do Sejmu. 
W uzasadnieniu projektu zmiany, z którym 
Prezydent wystąpił w trybie art. 235 Kon-
stytucji, wskazano bowiem na konieczność 
likwidacji bariery konstytucyjnej unie-
możliwiającej wprowadzenie jednomanda-
towych okręgów wyborczych w wyborach 
do Sejmu. W doktrynie podkreśla się, że 
przyjęcie przez Konstytucję zasady propor-
cjonalności w wyborach do Sejmu oznacza 
niedopuszczalność wprowadzenia systemu 
większościowego, jak również systemu mie-
szanego, w ramach którego część manda-
11 Uzasadnienie prezydenckiego projektu ustawy 

o zmianie Konstytucji, www.prezydent.pl  
12 P. Winczorek, „Ordynacja mieszana jest możliwa 

tylko po zmianie konstytucji”, Rzeczpospolita, 24 
marca 2006

tów podlega obsadzie w ramach systemu 
proporcjonalnego, a część w ramach sys-
temu większościowego, podział mandatów 
jest zaś dokonywany oddzielnie dla każdej 
z tych grup (systemy takie stosuje Rosja, 
Litwa i Ukraina)13.   

Nie mniej liczne są jednak głosy prze-
mawiające za tym, że stworzenie okręgów 
jednomandatowych jest możliwe z za-
chowaniem przymiotu proporcjonalności 
w wyborach do Sejmu. W związku z tym 
należy odpowiedzieć na pytanie, jakie roz-
wiązania prawne w tym zakresie są dopusz-
czalne w świetle obowiązującego art. 96 ust. 
2 Konstytucji.

 3. System większościowy a przy-
miot proporcjonalności w wybo-
rach do Sejmu RP 

Opinia Biura Legislacyjnego Kan-
celarii Senatu z 19 maja 2015 r., 
przedstawiając argumenty prze-
mawiające za zgodnością wpro-
wadzenia w Kodeksie wyborczym 
okręgów jednomandatowych z art. 
96 ust. 2 Konstytucji, przywołu-
je m.in. funkcjonujący w Słowenii 
model wyborczy14. Jako przykład 
dopuszczalnej modyfikacji syste-
mu wyborczego powołuje się tam 
system stosowany w wyborach do 
pierwszej izby słoweńskiego par-
lamentu – liczącego 90 mandatów 
Zgromadzenia Państwowego. Kon-
stytucja tego kraju (w art. 80) prze-

13 L. Garlicki, Uwaga 33 do art. 96, w: „Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz”, red. L. 
Garlicki, Warszawa 1999, s. 20.

14 K. Konieczko, M. Jarentowski, Opinia Biura Legi-
slacyjnego Kancelarii Senatu z dnia 19 maja 2015 
r. w sprawie projektu postanowienie Prezydenta 
RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, s. 
7, www.senat.gov.pl. 
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widuje, tak jak polska konstytucja, 
że wybory są proporcjonalne. Poza 
tym określa próg wyborczy na po-
ziomie 4%, a także przewiduje, że 
„wyborcy powinni posiadać decy-
dujący wpływ na rozdział manda-
tów pomiędzy kandydatów”. 

Z tym ostatnim zastrzeżeniem sprzecz-
ne byłoby stosowane w wielu krajach roz-
wiązanie przewidujące, że wyborcy głosują 
tylko na listy partyjne i nie mogą wskazy-
wać w ramach listy poszczególnych kandy-
datów, a o uzyskaniu mandatów w ramach 
listy partyjnej decyduje kolejność umiesz-
czenia kandydata na liście. 

W systemie słoweńskim, pomijając jed-
nego reprezentanta mniejszości włoskiej 
i jednego mniejszości węgierskiej, pozo-
stałe 88 mandatów jest dzielonych pro-
porcjonalnie między partie. W tym celu 
tworzy się 8 okręgów wyższego stopnia, 
a w ramach każdego z nich funkcjonuje 
11 jednomandatowych okręgów niższego 
stopnia. Innymi słowy, pomijając wspo-
mniane dwa mandaty dla mniejszości, 88 
mandatów jest obsadzanych w 88 jedno-
mandatowych okręgach wyborczych, ale 
wedle formuły proporcjonalnej. Każdy 
wyborca ma jeden głos i oddaje go na wy-
branego kandydata (a zarazem partię, która 
go wystawiła) w okręgu jednomandato-
wym. Po głosowaniu oblicza się, ile głosów 
otrzymali kandydaci poszczególnych partii 
w skali kraju. 

Po ustaleniu, ile mandatów należy się 
poszczególnym partiom, następuje ich 
przydział poszczególnym kandydatom 
w ramach danej partii. O tym, który kan-
dydat otrzyma mandat, decyduje procent 
głosów otrzymanych przez niego w okrę-
gu jednomandatowym. Jeśli np. partia ma 
otrzymać trzy mandaty, pierwszy mandat 
uzyskuje kandydat tej partii, który zajął 

pierwsze miejsce pod względem ilości gło-
sów otrzymanych w okręgu jednomanda-
towym, drugi mandat uzyskuje kandydat, 
który zajął drugie miejsce itd15.

Choć zatem wyborcy głosują w okrę-
gach jednomandatowych i o otrzymaniu 
mandatu decyduje odsetek głosów odda-
nych na kandydata wśród tych, które należą 
się jego partii, to jednak o liczbie manda-
tów uzyskanych przez daną partię decy-
duje suma głosów otrzymanych przez nią 
w skali kraju i w poszczególnych wieloman-
datowych okręgach wyborczych drugiego 
poziomu (analogicznie jak w wyborach do 
naszego Sejmu).

Wyniki wyborów do słoweńskiego 
Zgromadzenia Państwowego przeprowa-
dzonych w 2014 r. przedstawiają się nastę-
pująco:
1. Partia Miro Cerara – 34% głosów i 40% 

mandatów, 
2. Słoweńska Partia Demokratyczna – 21% 

głosów i 23% mandatów, 
3. Demokratyczna Partia Emerytów Sło-

wenii – 10% głosów i 11% mandatów, 
4. Socjaldemokraci – 6% głosów i 7% man-

datów,
5. Zjednoczona Lewica – 6% głosów i 7% 

mandatów, 
6. Nowa Słowenia – 6% głosów i 6% man-

datów, 
7. Sojusz Alenki Bratušek – 4% głosów 

i 4% mandatów.
We wspomnianym systemie, mimo 

istnienia okręgów jednomandatowych, 
podziałem mandatów między partie rzą-
dzi formuła proporcjonalna, stosowana na 

15 Republic of Slovenia: early elections of the Natio-
nal Assembly 4 December 2011, OSCE/ODIHR, 
Election Assessment Mission Final Report, War-
saw 2012 – przytoczone za Opinią Biura Legisla-
cyjnego Kancelarii Senatu z 19 maja 2015 r. 

6
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poziomie okręgów wielomandatowych, 
którymi są jednostki terytorialne kraju. 
Stosunek głosów do mandatów jest tutaj 
taki, jak w innych systemach z formułą pro-
porcjonalną. 

W wyborach do Sejmu RP z 2011 r. re-
zultaty wyglądały następująco: 

 PO – 39% głosów i 45% mandatów, 

 PiS – 30% głosów i 34% mandatów, 

 Ruch Palikota – 10% głosów i 9% 
mandatów, 

 PSL – 8% głosów i 6% mandatów, 

 SLD – 8% głosów i 6% mandatów.
Porównanie obecnego polskiego sys-

temu wyborczego do Sejmu z systemem 
słoweńskim prowadzi do wniosku, że 
nasz system wyborczy jest w istocie mniej 
proporcjonalny. Przedstawiony system 
słoweński jest zatem bliższy regule pro-
porcjonalności – pomimo wmontowanych 
weń okręgów jednomandatowych z formu-
łą większościową. 

Proporcjonalny system wyborczy 
z jednomandatowymi okręga-
mi wyborczymi funkcjonuje także 
w Niemczech. W niemieckim sys-
temie stosowanym w wyborach 
do Bundestagu wyborcy otrzymu-
ję dwie listy wyborcze. Pierwsza 
z list zawiera nazwiska kandyda-
tów ubiegających się o mandaty 
w jednym z blisko 300 jednoman-
datowych okręgów wyborczych. 
W tym przypadku o otrzymaniu 
mandatu decyduje większość gło-
sów. Na drugiej zaś liście umiesz-
czone są ugrupowania ubiegające 
się o mandaty w całym kraju. Głosy 
oddane na ugrupowania zliczane 
są w skali całego kraju, zaś partie, 

które przekroczyły pięcioprocen-
towy próg wyborczy lub uzyska-
ły mandaty co najmniej w trzech 
okręgach wyborczych, uczestniczą 
w proporcjonalnym podziale 598 
mandatów w ramach szesnastu 
krajów związkowych. Po ustale-
niu liczby mandatów przysługują-
cych danej partii odejmuje się od 
nich ilość mandatów zdobytych 
w  okręgach jednomandatowych. 
Przyjmuje się, że system wyborczy 
stosowany w Niemczech prze-
widuje „niemal doskonały” pro-
porcjonalny podział mandatów 
pomiędzy partie, które przekro-
czyły ów pięcioprocentowy próg. 
System ten skutecznie także łączy 
zalety proporcjonalności z korzy-
ściami płynącymi z zastosowania 
jednomandatowych okręgów wy-
borczych. Gdyby przyjąć w wy-
borach do Sejmu RP wspomniany 
wariant niemiecki, wówczas nie by-
łaby konieczna zmiana art. 96 ust. 
2 Konstytucji, ponieważ zostałby 
zachowany przymiot proporcjo-
nalności, pomimo wprowadzenia 
jednomandatowych okręgów wy-
borczych16. 

Zgodny z Konstytucją RP byłby także 
wariant wyborczy funkcjonujący w Nowej 
Zelandii (wzorowany na modelu niemiec-
kim). W 1992 i 1993 r. na skutek dwóch 
referendów zrezygnowano z systemu 
względnej większości na rzecz systemu mie-
szanego, zmodyfikowanego w taki sposób, 
aby zapewnić siedem miejsc w parlamencie 
rdzennym mieszkańcom Nowej Zelandii, 

16 J.J. Wiatr, „Jednomandatowe okręgi wyborcze – 
wnioski z analizy porównawczej”, EPPiSM nr 2/3 
z 2015, s. 68-70. 
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czyli Maorysom. W 2011 r. roku odbyło 
się następne referendum dotyczące kształtu 
prawa wyborczego. Było ono poprzedzo-
ne kilkuletnim programem edukacyjnym, 
mającym zaznajomić obywateli z kwestia-
mi, które będą rozstrzygane w referendum. 
Większość głosujących opowiedziała się 
za utrzymaniem stosowanego dotychczas 
systemu, w którym ze 120 posłów 70 wy-
bieranych jest w jednomandatowych okrę-
gach wyborczych, a 50 miejsc przyznaje się 
poszczególnym partiom według systemu 
proporcjonalnego. Zbliżone rozwiązania 
stosuje się w wyborach lokalnych do parla-
mentów Szkocji i Walii, a jego modyfikacja 
funkcjonowała także we Włoszech w latach 
1993-200517. 

Należy jednak wspomnieć również 
o tych systemach większościowych, których 
wprowadzenie nie byłoby zgodne z obo-
wiązującą ustawą zasadniczą. 

Wśród przykładów najczęściej wska-
zywanych wymienia się systemy większo-
ściowe funkcjonujące w Wielkiej Brytanii, 
Stanach Zjednoczonych, Australii, Francji, 
a także na Litwie18. W systemach istnieją-
cych w krajach anglosaskich (Zjednoczone 
Królestwo i USA) system wyborczy zbudo-
wano na prostej zasadzie, zgodnie z którą 
mandat otrzymuje kandydat, który zdobył 
najwięcej głosów. W wyborach do ame-
rykańskiej Izby Reprezentantów tradycją 
stało się, że do tej izby Kongresu wchodzą 
tradycyjnie dwie partie. W wyborach, które 
odbyły się w 2014 r., Republikanie otrzy-
mali 435 mandatów, Demokraci zaś 191; 
jednocześnie do niższej izby nie dostał się 
żaden kandydat spoza wspomnianych frak-

17 K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, 
„Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wy-
borów”, Warszawa 2014, s. 179.   

18 K. Konieczko, M. Jarentowski, „Opinia Biura Le-
gislacyjnego...”, op. cit., s. 11. 

cji. Podobnie jest w systemie funkcjonują-
cym w Wielkiej Brytanii. Większościowa 
ordynacja wyborcza faworyzuje duże par-
tie, jest natomiast niekorzystna dla małych 
ugrupowań. Gdyby wprowadzić w wybo-
rach do Sejmu PR system wzorowany na 
Wielkiej Brytanii – co niewątpliwie wy-
magałby zmiany obowiązującej konstytu-
cji – w Polsce ukształtowałby się w istocie 
system dwupartyjny, tak jak ma to miejsce 
obecnie w Senacie RP19.

Sprzeczny z zasadą proporcjonalności 
byłby również system głosu alternatywne-
go, stosowany w wyborach do australijskiej 
Izby Reprezentantów. Przewiduje on bo-
wiem wyłącznie okręgi jednomandatowe, 
formułę większościową, a zarazem – jeżeli 
chodzi o trzeci element systemu wyborcze-
go – głosowanie preferencyjne20.

Specyficzny system wyborów 
większościowych z dogrywką 
występuje także we Francji oraz 
niektórych dawnych jej kolo-
niach. Jeżeli żaden z kandydatów 
w danym okręgu nie otrzyma ab-
solutnej większości, po dwóch ty-
godniach odbywa się druga tura, 
w której odrzuca się kandydatów, 
którzy uzyskali wynik poniżej 12,5 
% głosów w stosunku do liczby 
zarejestrowanych wyborców. Próg 
ten jest ustanowiony stosunkowo 
wysoko, aby zredukować liczbę 
kandydatów dopuszczonych do 
drugiej tury wyborów i zwiększyć 
tym samym prawdopodobień-
stwo osiągnięcia przez zwycięz-
cę absolutnej większości. Metoda 

19 J.J. Wiatr, „Jednomandatowe okręgi wyborcze...”, 
op. cit., s. 64 i 65.  

20 K. Konieczko, M. Jarentowski, Opinia Biura Legi-
slacyjnego...”, s. 12. 
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ta nie gwarantuje wyniku powy-
żej 50% głosów dla zwycięzcy, 
ponieważ do drugiej tury może 
wejść przynajmniej dwóch kan-
dydatów. Maksymalnie zaś może 
być ich ośmiu21. We Francji funk-
cjonuje zatem oryginalny system 
większościowy z dwoma turami. 
Jego funkcjonowanie służy istnie-
niu mniejszych partii, które mogą 
wejść do parlamentu – pod wa-
runkiem jednak, że utworzą ko-
alicję z jedną z większych partii. 
System taki określa się mianem 
systemu dwublokowego, a nie 
dwupartyjnego ( jak w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki). Po-
nieważ tylko w niewielkiej części 
okręgów wybiorczych rozstrzy-
gnięcie następuje już w pierwszej 
turze, do drugiej tury przystępują 
koalicje partii o podobnych pro-
gramach politycznych22.

Wskazuje się ponadto, że sprzeczny 
z zasadą proporcjonalności byłby też system 
wyborczy do Sejmu istniejący na Litwie. 
Tam spośród 141 mandatów 71 obsadza się 
w jednomandatowych okręgach wyborczych 
wedle formuły większościowej, a 70 w jed-
nym ogólnokrajowym siedemdziesięcioman-
datowym okręgu wyborczym wedle formuły 
proporcjonalnej. Wyborca posiada zaś dwa 
głosy, które może oddać w obu rodzajach 
okręgów na różne partie. Ten system wybor-
czy jest zatem typowym przykładem mie-
szanego systemu wyborczego, tzn. takiego, 
który stosuje oba rodzaje formuły wyborczej: 
większościową i proporcjonalną, ale obie są 
21 A. Krasnowolski, „Koncepcje systemów wybor-

czych”, Biuro analiz i dokumentacji Senatu RP, s. 
13. 

22 J.J. Wiatr, „Jednomandatowe okręgi wyborcze...”, 
s. 67. 

równorzędne i obie rządzą rozdziałem w da-
nej puli mandatów23.

W związku z powyższym należy stwier-
dzić, że zasada proporcjonalności wyrażona 
w art. 96 ust. 2 Konstytucji RP dopuszcza 
rozwiązanie, w którym o podziale 460 man-
datów między partie rozstrzyga formuła 
proporcjonalna, ale o podziale mandatów 
między kandydatów w ramach poszczegól-
nych partii decyduje popularność kandyda-
tów mierzona w ramach utworzonych w tym 
celu jednomandatowych okręgów wybor-
czych. Wprowadzenie jednomandatowych 
okręgów w wyborach do Sejmu jest zatem do 
pogodzenia z konstytucyjną zasadą propor-
cjonalności wyborów. Także zgodnie z opinią 
Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu z 19 
maja 2015 r. wprowadzenie w kodeksie wy-
borczym jednomandatowych okręgów w wy-
borach do Sejmu można uznać za zgodne 
z art. 96 ust. 2 Konstytucji – pod warunkiem 
jednak, że o podziale mandatów między 
partie nadal decydować będzie formuła pro-
porcjonalna, ponieważ w świetle art. 96 ust. 
2 Konstytucji w jego obecnym brzmieniu 
nie można z niej zrezygnować. Rezygnacja 
z zasady proporcjonalności w wyborach do 
Sejmu będzie natomiast wymagała zmiany 
Konstytucji RP24. 

 5. Wnioski końcowe

Wybory prezydenckie w 2015 r., 
stały się przyczynkiem do szeroko 
zakrojonej, publicznej dyskusji na 
temat zmiany systemu wyborcze-
go. Zdania prezentowane w tym 
względzie zarówno przez polityków, 

23 K. Konieczko, M. Jarentowski, „Opinia Biura Le-
gislacyjnego...”, s. 11. 

24 B. Szmulik, „Prezydent, referendum, prawo wy-
borcze”, Dziennik Gazeta Prawna z 10 czerwca 
2015 r., s. 7. 
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jak i prawników – w tym również 
przedstawicieli nauki – są bardzo 
niejednolite. Dodajmy,  że propo-
zycja rozstrzygania kwestii przyszłej 
konstrukcji systemu wyborczego 
w referendum także spotkała się ze 
zdecydowaną krytyką. Po pierwsze 
pojawiały się głosy, że pytanie po-
stawione w referendum było mało 
precyzyjne – ponieważ systemów, 
w których z jednego okręgu wy-
borczego wyłania się tylko jednego 
przedstawiciela w ramach systemu 
większościowego, jest kilka. Poza 
tym zwracano uwagę na potrzebę 
poprzedzenia przekazania tego 
zagadnienia do rozstrzygnięcia su-
werenowi stosownym programem 
edukacyjnym, oddzielonym od spo-
rów polityczno-publicystycznych 
na temat zmian systemu wybor-
czego; tak właśnie uczyniono cho-
ciażby w Nowej Zelandii25. Należy 
podkreślić, że wprowadzenie jed-
nomandatowych okręgów wybor-
czych w wyborach do Sejmu nie jest 
równoznaczne z koniecznością re-

zygnacji z przymiotu proporcjonal-
ności tych wyborów. Wymagałoby 
to zmiany prawa wyborczego, ale 
bez konieczności ingerencji w obec-
ne brzmienie art. 96 ust. 2 Konsty-
tucji. Tego rodzaju zmiany mogłyby 
zostać zatem wprowadzone przez 
ustawodawcę zwykłego w wyniku 
nowelizacji prawa wyborczego. 

Podsumowując należy stwierdzić, 
po wielu latach funkcjonowania ist-
niejącego systemu wyborczego do 
Sejmu dostrzegalna jest potrzeba 
dyskusji nad ewentualnymi zmiana-
mi prawa wyborczego. Wydaje się 
również, że inicjatywa ich wprowa-
dzenia w tym zakresie powinna być 
każdorazowo poprzedzona szero-
ko zakrojoną dyskusją społeczną, 
polityczną i prawną, a podejmo-
wanie tego rodzaju działań jedy-
nie na potrzeby doraźnej polityki 
może powodować – jak się wydaje 
– występowanie sytuacji budzących 
istotne wątpliwości natury konsty-
tucyjnej. 

 SUMMARY:

 The article regards the constitutional aspects of introducing single mandate districts 
in elections to the Sejm of the Republic of Poland. Both parliamentary parties and 
new organizations aspiring to become parliamentary ones made the issue of intro-
ducing single mandate districts one of the core arguments in political rivalry. The 
Polish Constitution requires that the elections to the Sejm be proportional, since 
Article 96 (2) thereof stipulates that the elections to the Sejm shall be general, equal, 
direct, and proportional, as well as shall be held by secret ballot. Thus, an attempt to 
answer the following questions: what are the constitutional aspects of introducing 
single mandate districts in elections to the Sejm of the Republic of Poland and to 
what extent is it permissible, seems to be legitimate. 

 Key words:

 electoral system, elections to the Sejm, single mandate district
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Jednomandatowe okręgi 
wyborcze w brytyjskim  
systemie politycznym 

Artur  Kasza

  Wstęp

Wybory parlamentarne, które 
miały miejsce 7 maja 2015 roku 
w Zjednoczonym Królestwie, oka-
zały się bardzo znaczące. Ich wy-
nik postawił w jaskrawym świetle 
problem, jaki od dziesięcioleci nie-
sie ordynacja wyborcza oparta na 
okręgach jednomandatowych. De-
bata nad zmianą sposobu wyboru 
członków Izby Gmin wprawdzie nie 
rozpoczęła się ostatnio, ale właśnie 
ostatnio nabrała nowej dynamiki. 

 Kwestia jednomandatowych 
okręgów wyborczych jest wielo-
składnikowa. Można badać takie jej 
aspekty jak reprezentatywność, po-
dział na okręgi wyborcze i zmiana 
ich granic, zachowanie wyborców, 
zmiana preferencji wyborczych 
w czasie w odniesieniu do okręgów 
wyborczych; w końcu można po-
równywać różne rozwiązania i za-

stanawiać się nad przenoszalnością 
rozwiązań pomiędzy różnymi sys-
temami politycznymi. Niniejszy ar-
tykuł koncentruje się na pierwszym 
z wymienionych tu aspektów. 

 Reprezentatywność systemu 
wyborczego jest kluczowa dla 
demokracji, w demokracji przed-
stawicielskiej mandat do spra-
wowania władzy jest bowiem 
przekazany w drodze wyborów 
przedstawicielom narodu, zwy-
kle (acz nie zawsze) zrzeszonym 
w partiach politycznych. Ska-
la poparcia, jaką cieszy się dana 
formacja polityczna, powinna być 
odzwierciedlona w liczbie miejsc 
zajmowanych przez daną partię 
w ciele przedstawicielskim. Głę-
biej niż liczby, demokratyczna 
reprezentacja powinna oddawać 
rozkład różnorodnych światopo-
glądów, jakie wyznaje pluralistycz-
ne społeczeństwo. 
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Powyższe to jednak tylko jeden 
z możliwych sposobów rozumie-
nia reprezentacji demokratycznej. 
Rozumienie brytyjskie wydaje się 
nieco odmienne. Zostanie ono 
naświetlone w tym artykule, co 
jest tym potrzebniejsze, że w Pol-
sce pojawił się argument – obec-
nie wprawdzie oddalony po 
nieskutecznym referendum – co 
do wprowadzenia okręgów jedno-
mandatowych w wyborach do izby 
niższej parlamentu.  

 W części pierwszej artykułu 
zarysowany jest system parlamen-
tarny Zjednoczonego Królestwa, 
jako kontekst dla analizy roli, jaką 
odgrywa w nim jednomandato-
wa ordynacja wyborcza. W dru-
giej przedstawione są natomiast 
korzenie historyczne tego roz-
wiązania – wraz z ich podstawa-
mi politycznymi oraz reformami 
systemu wyborczego przeprowa-
dzonymi w Królestwie w XIX wieku. 
W części trzeciej poddane będą 
wyniki wyborów, które szczególnie 
mocno zarysowały problem repre-
zentatywności jednomandatowych 
okręgów wyborczych, a szczegól-
nie wyborów do Izby Gmin w roku 
2015. 

 1. Ordynacja wyborcza a system 
parlamentarny Zjednoczonego 
Królestwa 

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii Północnej to monarchia kon-
stytucyjna, a przy tym jedna z najstarszych 
demokracji parlamentarnych w Europie. 
System polityczny Królestwa jest mocno 

naznaczony historią i tradycją państwa, 
niesie zarazem pewne cechy, które nadają 
mu specyfikę i odróżniają je mocno od in-
nych państw demokratycznych i monarchii. 
Pierwszą taką cechą jest brak skodyfiko-
wanej na papierze konstytucji. Na normy 
konstytucyjne składają się akty prawa sta-
nowionego przez Parlament (ang. statutes), 
orzecznictwo sądów (ang. case law), raty-
fikowane akty prawa międzynarodowe-
go oraz tzw. konwenanse konstytucyjne. 
Zmiana konstytucji może mieć miejsce po-
przez przyjmowanie aktów prawnych przez 
Parlament. Aspekt tak fundamentalny dla 
funkcjonowania systemu politycznego jak 
kadencje parlamentu – do niedawna nie był 
ustalony w sposób jednoznaczny. Dopiero 
w roku 2011 wszedł w życie akt o stałych 
kadencjach parlamentu. 

Królestwo to państwo unitarne, w któ-
rym postępuje proces asymetrycznej de-
wolucji, co oznacza, że różne jednostki 
terytorialne, które tworzą Królestwo – 
Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna 
– posiadają różne zakresy autonomii, wraz 
z różnymi instytucjami. Najdalej posunięta 
dewolucja dotyczy Szkocji, która ma własny 
parlament oraz rząd z premierem. W refe-
rendum, które miało miejsce we wrześniu 
2014 roku, Szkoci opowiedzieli za pozo-
staniem w składzie Królestwa. Zarówno 
Walia jak i Irlandia Północna mają organy 
o charakterze legislatury oraz egzekuty-
wy, Anglia nie posiada natomiast żadnych 
instytucji tego rodzaju. Proces dewolucji 
może być rozumiany jako proces federa-
lizacji Królestwa. Kwestia szkocka nie jest 
zamknięta, szczególnie w powiązaniu z za-
powiedzianym przez Davida Camerona re-
ferendum ogólnonarodowym dotyczącym 
członkostwa Zjednoczonego Królestwa 
w Unii Europejskiej. Szkocja jest szczegól-
nie ważna dla brytyjskiego systemu poli-
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tycznego – z racji dążeń do odłączenia się 
od Królestwa, a także siły Szkockiej Partii 
Narodowej.

Parlament Królestwa składa się z dwóch 
izb. Można dostrzec wyraźny podział na 
izbę wyższą, arystokratyczną, oraz izbę 
niższą, ludową. Ten charakter izb zawar-
ty jest w ich nazwie: izba wyższa to Izba 
Lordów (House of Lords), a izba niższa to 
Izba Gmin1. Kadencyjność dotyczy tylko 
Izby Gmin. Obie izby zasiadają w siedzi-
bie Parlamentu, którą jest londyński pałac 
westminsterski – położony nad samą Tami-
zą. W skład parlamentu wchodzi także su-
weren, czyli monarcha wraz z całą rodziną. 

Izba Gmin składa się z 650 członków 
Parlamentu (Memebers of Parlament). Są 
oni wybierani w wyborach powszechnych, 
w okręgach jednomandatowych o takiej 
samej liczbie. Z każdego okręgu do Izby 
wchodzi jeden przedstawiciel. Decydująca 
jest tu zasada, którą ujmuje się w słowach: 
„zwycięzca bierze wszystko” lub też „pierw-
szy na mecie”2.

W wyniku wyborów powstaje więk-
szość parlamentarna. Historycznie 
większość bywa tworzona przez 
jedną partię. Gdy jednak w wyniku 
wyborów nie wyłania się większość 
jednej partii, mamy do czynienia 
z tzw. zawieszonym parlamentem 
(hung parliament). Misja tworzenia 
rządu pozostaje po stronie urzę-
dującego premiera, aż do jego 
dymisji. Możliwy jest w takiej sy-
tuacji rząd mniejszościowy lub też 
zawiązanie się koalicji kilku partii. 

1 Można zauważyć, że angielskie słowo common 
oznacza powszechny, zwykły, a także wspólny. 
Zarazem jednak tłumaczone jest na polski jako 
gmina, która oznacza jednostkę terytorialną, jak 
również wspólnotę. 

2 Ang. Winner- takes- all oraz A first-past-the- post.

W historii Zjednoczonego Króle-
stwa zawieszony parlament istniał 
kilkakrotnie. W okresie po drugiej 
wojnie światowej miało to miej-
sce dwa razy. W roku 1974 Partia 
Pracy, prowadzona przez Harolda 
Wilsona, pokonała rządzącą Par-
tię Konserwatywną z premierem 
Edwardem Heathem, zdobywając 
301 mandatów, co stanowiło jed-
nak o 17 za mało do większości 
absolutnej. Partia Liberalna zdoby-
ła 14 miejsc – przy mniej więcej 6 
milionach głosów – nie była więc 
zdolna wejść w koalicję z inną par-
tią, tworząc większość absolutną 
w izbie. Harold Wilson objął urząd 
premiera rządu mniejszościowego, 
który to rząd przetrwał od lutego 
do października 1974, jednakże 
wybory w tymże miesiącu zapew-
niły mu większość w Izbie Gmin 
– w liczbie 3 miejsc. Wilson zrezy-
gnował z urzędu premiera w roku 
1976. 

Parlament zawieszony zaistniał po-
nownie po wyborach roku 2010. Zwycięz-
cą stała się wtedy Partia Konserwatywna, 
która zdobyła 307 miejsc. Tym razem Li-
beralni Demokraci zdobyli 57 miejsc, co 
pozwoliło jej wejść w koalicję z Konser-
watystami.

System partyjny Zjednoczonego Kró-
lestwa jest wielopartyjny, cechuje się on 
jednak dominującą pozycją dwóch partii. 
Obecnie są to Partia Konserwatywna oraz 
Partia Pracy. Do pierwszej wojny świa-
towej działała inna konfiguracja systemu 
partyjnego: Tories, czyli dzisiejsza Partia 
Konserwatywna, oraz Whigs, która to par-
tia przerodziła się w Partię Liberalną. Ten 
układ zmienił się wraz ze powiększaniem 
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się roli ruchu robotniczego, a wraz z nim 
Partii Pracy, której znaczenie rosło od lat 
trzydziestych XX wieku i która zastąpiła 
Liberałów w układzie dwupartyjnym.  

Jednakże koniec XX wieku przyniósł 
kolejną, bardzo istotną rekonfigurację 
w kierunku systemu wielopartyjnego. 
Na znaczeniu zyskały partie regionalne, 
szczególnie Szkocka Partia Narodowa, 
która wpierw stała się podstawą polityczną 
ruchu niezależności Szkocji, kontrolując 
właściwie w całości scenę polityczną Szko-
cji, by w końcu, wraz z wyborami w 2015 
roku, stać się ważną siłą w Izbie Gmin. 
Należy także wskazać wzrost siły par-
tii populistycznej, Partii Niepodległości 
Zjednoczonego Królestwa (UKIP), która 
nie odnosząc istotnego zwycięstwa w wy-
borach parlamentarnych, nadała ostrzejszy 
ton brytyjskiej polityce. 

Sytuacja powstała w Izbie Gmin po 
wyborach w roku 2010 dawała pewne 
podstawy, by myśleć, że dwupartyjny układ 
na brytyjskiej scenie politycznej dobiegł 
końca, jeśli wziąć pod uwagę pojawienie 
się na niej nowych sił. Taka myśl okazała 
się jednak definitywnie przedwczesna, co 
potwierdziły wybory roku 2015. Kluczo-
wa dla konfiguracji i rekonfiguracji partii 
na scenie politycznej jest większościowa 
ordynacja wyborcza, oparta na jedno-
mandatowych okręgach wyborczych. Jej 
głównym efektem jest uniezależnienie 
liczby głosów oddanych na daną partię 
polityczną od liczby miejsc, jaką zajmuje 
ona w Izbie Gmin. Zanim jednak to roz-
wiązanie zostanie poddane dyskusji, warto 
poszukać jej korzeni w historii Zjednoczo-
nego Królestwa. 

 

 II. Rys historyczny jednomanda-
towej ordynacji wyborczej 

Parlament Królestwa wyewoluował 
od jednej z najstarszych instytucji 
parlamentarnych, sięgających XI 
wieku, Parlamentu Anglii. W roku 
1066 Williams z Hastings ustanowił 
zgromadzenie posiadaczy ziemi, 
celem zasięgania opinii. To samo 
zgromadzenie uzyskało zapisy 
Wielkiej Karty Swobód w roku 2015. 
Zgromadzenie, które przekształciło 
się w Parlament Anglii, wraz z bie-
giem wieków było zdolne ograni-
czać coraz bardziej prerogatywy 
monarchii. Punktem kulminacyjnym 
był upadek monarchii w momencie 
ścięcia króla Karola I, 30 stycznia 
1649. Restauracja monarchii w roku 
1660 nie zahamowała rozwoju par-
lamentaryzmu, a zasada suprema-
cji Parlamentu stała się centralna 
w brytyjskim systemie politycznym. 
Wraz z przyłączeniem Szkocji do 
Królestwa w roku 1707, a następ-
nie zniesieniem parlamentu Irlandii 
w roku 1801 – powstał Parlament 
Zjednoczonego Królestwa. 

Historia parlamentaryzmu bry-
tyjskiego jest fundamentalna dla 
europejskiej demokracji. Brytyjska 
monarchia nigdy nie sięgnęła ab-
solutyzmu porównywalnego do 
monarchii kontynentu europej-
skiego, w tym choćby Francji. Ską-
dinąd Francuzi nie byli pierwszymi, 
którzy pozbawili monarchę głowy. 
Nie można jednak postrzegać par-
lamentaryzmu brytyjskiego jedynie 
w pozytywnym świetle. Od czasów 
średniowiecznych aż do XIX wieku, 
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był silnie zakorzeniony w strukturze 
społecznej, a szczególnym czynni-
kiem był stan majątkowy zarówno 
wyborców, jak i wybieranych. To 
nadawało brytyjskiej demokracji 
charakteru klientelistycznego i ne-
potystycznego, silnie ograniczając 
rzeczywisty wpływ społeczeństwa 
na instytucje polityczne.

Do 1832 istniały dwa rodzaje okręgów 
elektorskich. Były to hrabstwa (counties) 
oraz miasta (boroughs, dawniej – grody). 
O czynnym prawie wyborczym decydowa-
ła franchise (pol. franszyza lub franczyza), 
czyli prawo do głosowania. Jego zasady były 
mocno zróżnicowane, szczególnie pomię-
dzy miastami. W hrabstwach takie prawo 
mieli przykładowo dorośli mężczyźni, po-
siadający posiadłości o wartości minimum 
40 szylingów. W niektórych miastach byli 
to najemcy nieruchomości o wartości mi-
nimum 10 funtów. W innych o prawie 
do głosowania decydowało mieszkanie 
w domu z miejscem na ogień wystarczający 
do ugotowania czajnika wody. W praktyce 
franszyza ograniczona warunkami mate-
rialnymi prowadziła do zjawisk dalekich 
od demokracji, uczestnictwa i reprezentacji. 
Szczególnie problematyczne stały się małe 
miasta, z których niektóre zostały nazwane 
zgniłymi miastami (rotten boroughs), a inne 
miastami kieszonkowymi (pocket boroughs). 
W pierwszym przypadku tamtejsze elek-
toraty były tak małe, że zamożni mieszcza-
nie byli w stanie je całkowicie kontrolować; 
pochodzenie oraz pieniądze dawały im 
wpływy zarówno w Izbie Lordów (bez-
pośrednio), jak w Izbie Gmin – poprzez 
kontrolowanych członków Izby. W drugim 
przypadku właściciele większej części nie-
ruchomości w mieście byli wstanie kontro-
lować najemców, którzy mieli franszyzę. 

W ten sposób na przykład Książę New-
castle, kolokwialnie rzecz nazywając, miał 
w kieszeni siedem miast.

W XIX wieku nastąpiła seria reform 
systemu wyborczego królestwa, 
które wycelowane były w te wysoce 
patologiczne zjawiska. Ich wspólną 
podstawą było poszerzanie prawa 
do głosowania. Proces obejmował 
tworzenie lub – w wypadku naj-
bardziej skorumpowanych miejsc 
– likwidację okręgów wyborczych, 
wraz z dawaniem (lub odbiera-
niem) im prawa do wystawiania 
przedstawicieli do Parlamentu 
oraz przywilejem nadawania praw 
wyborczych różnym grupom spo-
łecznym. Pierwsza reforma, wpro-
wadzona aktem o reprezentacji 
ludu, przyjętym przez Parlament 
w roku 1832, nadała franszyzę 
mieszkańcom dużych miast po-
wstałych wraz z rewolucją prze-
mysłową oraz odebrała ją tzw. 
zgniłym miastom. Elektorat posze-
rzył się z circa 500 tysięcy wybor-
ców do ok. 800 tysięcy i obejmował 
od reformy około 1/5 dorosłych 
mężczyzn, w znacznej części wciąż 
związanych z arystokracja i zamoż-
nym mieszczaństwem3. Kolejny akt, 
przyjęty w roku 1867, podwoił elek-
torat nadając prawa do głosowania 
mężczyznom z klasy robotniczej 
w Anglii i Walii. Kolejny akt został 
przyjęty w roku 1884; zunifikował 
on w największym stopniu prawo 
do głosowania, zarówno w okrę-
gach miejskich, jak wiejskich – usta-
nawiając, że wszyscy mężczyźni 

3Ludność Królestwa liczyła sobie w tym czasie ok. 
14 milionów mieszkańców.
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posiadający ziemię o wartości co 
najmniej 10 funtów lub opłacający 
wynajem lokalu w wysokości mi-
nimum 10 funtów mieli prawo do 
głosowania. Elektorat Królestwa 
sięgnął 5,5 miliona wyborców. 

Wspólnym mianownikiem wymienio-
nych tu reform oraz problemów, które te 
reformy miały usunąć, była intencja posze-
rzenia elektoratu poza tradycyjne trady-
cyjnie wpływowe warstwy społeczeństwa, 
jak również wyrównanie siły reprezentacji 
pomiędzy małymi oraz dużymi jednost-
kami (historycznie reprezentacja jedno-
stek małych, w sensie liczby wyborców, 
była wielokrotnie silniejsza niż dużych; 
dodatkowo ta reprezentacja była prze-
siąknięta wspomnianymi wcześniej pa-
tologicznymi zjawiskami). Jeden element 
wszakże niewiele się zmienił, a w istocie 
nawet został wzmocniony. Było to rozu-
mienie istoty reprezentacji. Historycznie, 
w procesie tworzenia zrębów brytyjskiej 
demokracji, reprezentację rozumiano 
jako wpływ pewnych grup interesu – na 
przykład arystokracji, kupców, posiadaczy 
ziemi, a później przemysłowców. Tak ro-
zumiane wspólnoty połączone interesem 
były terytorialne, miejskie lub wiejskie, 
w miastach tradycyjnych lub przemysło-
wych. Stąd pojęcie okręgu wyborczego 
– constituency – zawierało silny element 
terytorialny; był to teren wymagający de-
mokratycznej reprezentacji. 

Seria reform, których głównym celem 
było poszerzenie prawa głosowania, prze-
łożyła się stopniowo na kwestię liczby 
mandatów do uzyskania w każdym okrę-
gu wyborczym. Nie jest prawdą, że okręgi 
wyborcze w Anglii – a następnie w Zjed-
noczonym Królestwie – były od zawsze 
jednomandatowe. Co więcej, zasada równej 

reprezentacji pojawiła się w brytyjskim sys-
temie parlamentarnym bardzo późno. 

Jak wskazuje brytyjski historyk Mat-
thew Roberts, w okresie od XIII wieku do 
reformy z roku 1832 w znakomitej większo-
ści wypadków okręgi wyborcze wysyłały po 
dwóch przedstawicieli do Parlamentu. Nie 
ma pełnej jasności, dlaczego właśnie dwóch. 
Jedna możliwość jest taka, że aby zapewnić 
reprezentację danego miejsca w Izbie Gmin, 
w razie niedotarcia z jakiejkolwiek przyczy-
ny jednego przedstawiciela – pozostawał 
ten drugi. Inne wytłumaczenie jest takie, 
że średniowieczne prawo oparte na prece-
densach wymagało zaciągania zobowiązań 
przez grupy, nie zaś przez pojedyncze oso-
by – dla celów poświadczenia. W każdym 
razie przed reformą z 1832 roku jedynie 
109 członków Parlamentu pochodziło 
z okręgów jednomandatowych, a sytuowały 
się one głównie poza Anglią, co wynikało 
stąd, że Parlament Anglii nie był nazbyt 
zainteresowany reprezentacją Szkocji oraz 
Walii. Kolejne reformy przeprowadzone 
w XIX wieku powiększały stopniowo liczbę 
okręgów jednomandatowych. Jak wskazuje 
Roberts, po reformie z 1832 roku było ich 
153, po tej z 1867 – 183, a po reformie z lat 
1884/85 – 613. Okręgi jednomandatowe 
powstawały poprzez odbieranie dwuman-
datowym okręgom jednego przedstawiciela 
oraz poprzez tworzenie nowych okręgów, 
od początku jednomandatowych – gdy 
uważano, że wielkość jednostki nie uza-
sadnia dwóch przedstawicieli. Dodajmy, 
że wobec pierwszej reformy pojawił opór 
po stronie niektórych parlamentarzystów, 
którzy uznawali, że okręgi dwumandato-
we umożliwiały pewną reprezentację róż-
norodności politycznej w momencie, gdy 
Tories i Whigs umawiali się co do wysta-
wienia po jednym przedstawicielu z każdej 
partii. Reprezentacja różnych światopoglą-
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dów nie była tu jednak sednem procesów 
politycznych, lecz wynikała raczej z chęci 
uniknięcia kosztownych konkurencyjnych 
kampanii wyborczych4.  

Jaka logika kryła się za stopniowym 
wprowadzaniem okręgów jednomandato-
wych? Demokratyzacja państwa rozumiana 
była zarazem jako poszerzenie prawa do 
głosowania oraz jako wyrównanie siły gło-
su. Pierwsze wymagało nadania franszyzy 
kolejnym grupom wyborców. Drugie wy-
magało stworzenia okręgów wyborczych 
podobnych pod względem liczby wybor-
ców. Należy przypomnieć, że najmniejsze 
okręgi wyborcze mogły liczyć mniej niż 10 
wyborców; ich siła głosu była więc wielo-
krotnie większa niż kilku lub kilkudziesię-
ciu tysięcy wyborców, na których przypadał 
jeden przedstawiciel.  

Konsekwencją tego było połącze-
nie interesów politycznych oraz 
materialnych elit politycznych Kró-
lestwa, które przesądziło o przy-
jęciu jednomandatowych okręgów 
wyborczych jako rozwiązania kwe-
stii dystrybucji miejsc w Parlamen-
cie i głosów na parlamentarzystów. 
Wpływowa większość brytyjskich 
elit rozumiała reprezentację po-
lityczną jako przedstawicielstwo 
terytorialnie osadzonych grup in-
teresów. Rozszerzenie franszyzy 
oznaczało wpływ dla wielu nowych 
grup społecznych. Tradycyjne elity 
łączył wyraźny interes, by reformy 
nie zagroziły ich pozycji poprzez 
nadanie prawa głosowania nowym 
wyborcom, niekoniecznie dobrze 

4 Roberts, M. (2011) Electoral reform dilemmas: are 
single-member constituencies out of date? History 
and Policy; http://www.historyandpolicy.org/poli-
cy-papers/papers/electoral-reform-dilemmas-are-
single-member-constituencies-out-of-date

urodzonym, wykształconym czy 
dobrze usytuowanym. Pierwsza 
reforma oznaczała wzmocnienie 
reprezentacji klasy miejskiej związa-
nej z przemysłem i (nowoczesnym) 
handlem. Druga wzmacniała repre-
zentację klasy robotniczej miejskiej, 
a trzecia – wiejskiej. Nie zaskakuje 
więc obawa elit politycznych przed 
obniżeniem jakości sprawowania 
władzy – poprzez napływ przed-
stawicieli elektoratu, który te elity 
postrzegały jako niewykształcony 
i niewyszukany. Jednym ze środ-
ków prowadzących do zagwaran-
towania interesów tradycyjnej klasy 
politycznej, wobec poszerzenia 
demokratycznej reprezentacji, był 
ścisły rozdział grup interesów, wraz 
z zajmowanymi przez nie teryto-
riami. Okręgi wyborcze, w których 
interesy byłyby wymieszane, niosły 
bowiem ryzyko niepewności suk-
cesu wyborczego, zmiany składu 
społecznego elektoratu, a w kon-
sekwencji utraty okręgu.

Zdaniem Matthew Robertsa, ta wła-
śnie logika kierowała powołaniem w 1885 
roku Komisji Granic (Boundary Com-
mission) oraz jej pracami. Twórcy reform 
– a szczególnie trzeciej z nich – uzna-
wali, że małe, społecznie homogeniczne 
okręgi, z których każdy wysyłał swojego 
przedstawiciela, w największym stopniu 
zabezpieczą interesy wszystkich zaintere-
sowanych, zwłaszcza interesy tradycyjnej 
klasy politycznej. W rozumieniu brytyjskiej 
klasy politycznej jednomandatowe okręgi 
wyborcze w pewien sposób równoważyły 
poszerzenie elektoratu, dbając o bardziej 
tradycyjne interesy. Nie oznaczało to jed-
nak braku kontrowersji wokół takiego 
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rozwiązania, aczkolwiek opór nie był wy-
starczająco silny czy większościowy. Wie-
lu członków klasy politycznej, a po części 
również intelektualistów – zauważało za-
grożenia wynikające z takiego rozwiązania, 
które w istocie nie było bardzo odmienne 
od uprzedniego (jak je nazywano) zepsu-
cia okręgów wyborczych. Zauważano, że 
brak konkurencji pomiędzy opcjami poli-
tycznymi byłby może korzystny z punktu 
widzenia działalności partii politycznych, 
ale z miejsca stawiał system daleko od au-
tentycznej demokratycznej reprezentacji. 
Widziano realną możliwość powstania klik 
partyjnych, które mają nikłą motywację do 
podnoszenia jakości pracy, będąc z zasady 
pewnym zwycięstwa wyborczego w swoim 
okręgu, co przecież upodabniałoby je do 
tzw. okręgów kieszonkowych.

Argumenty „przeciw” nie odniosły suk-
cesu. Matthew Roberts podaje dwa powody. 
Po pierwsze uznano, że takie rozwiązanie 
niesie zalety praktyczne od strony zarzą-
dzania życiem politycznym, w momencie 
znacznego powiększenia się elektoratu. Po 
drugie, elity polityczne nie były w stanie 
zgodnie wypracować innego rozwiązania, 
chociaż pojawiła się propozycja ordynacji 
proporcjonalnej.

Warto również przyjrzeć się podziałowi 
terytorium Królestwa na okręgi wyborcze, 
jaki towarzyszył nierozerwalnie ostatniej 
kluczowej reformie – z 1885 roku. Przede 
wszystkim był to mglisty proces  polityczny, 
ukryty nie tylko przed opinią publiczną, ale 
także przez całością Parlamentu, a prze-
prowadzony przez kierownictwa głównych 
partii politycznych zasiadających w przed-
nich ławach w Izbie Gmin. Nawet jeśli 
większość Izby Gmin opowiadałaby się 
za reformą, konieczna była przecież także 
zgoda Izby Lordów, tradycyjnie zdomi-
nowanej przez Torysów. Ci ostatni żywili 

niebezzasadne obawy co do sukcesu w no-
wym kontekście politycznym, w którym 
elektorat poszerzył się kierunku przeciw-
nym wobec tradycyjnych brytyjskich elit. 
Przywódcy partii obawiali się przy tym, że 
w momencie otwartej debaty w Parlamen-
cie projekt podziału na okręgi wyborcze 
ugrzęźnie w lokalnych interesach i targach, 
po obu stronach sali.  

Kierownictwa obu partii wypracowały 
więc podział na okręgi, który następnie zo-
stał przedstawiony Izbie Gmin, właściwie 
jako gotowe rozwiązanie. Pomimo pew-
nych krytycznych głosów, liberalna więk-
szość prowadzona przez premiera Williama 
Gladstone’a, przyjęła nowy podział w maju 
1885. W dalszych latach kolejne reformy 
wprowadziły wybory powszechne, włą-
czając kobiety. Można tu przywołać rolę 
brytyjskich sufrażystek. Jednak brytyjski 
system wyborczy nie pozbył się w całości 
swego terytorialnego zakorzenia demokra-
cji. W istocie tradycyjny tytuł, którym dziś 
określani są członkowie Parlamentu, odnosi 
się do miejsca, z którego przybywają – przy-
kładowo: The Honourable Memeber of Dorset 
North. Nie jest zatem istotne, że reprezentu-
je on określoną partię polityczną; uznaje się 
bowiem, że reprezentuje całość społeczności 
zamieszkującej dane terytorium5.

Podział na okręgi wyborcze już 
w czasie reform systemy wybor-
czego Królestwa w XIX wieku po-
strzegany był jako kluczowy dla 
funkcjonowania zarówno systemu 
jako całości, jak i partii politycznych. 
Proces ustalania granic okręgów 
wyborczych, szczególnie w 1885 

5 Okręg Północny Dorset znajduje się w hrabstwie 
Dorset, położonym na południu Anglii nad ka-
nałem La Manche. Można zauważyć, że od 1950 
roku przedstawiciele tego okręgu wyborczego wy-
wodzili się wyłącznie z Partii Konserwatywnej. 
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roku, stanowił doskonały przykład 
zjawiska zwanego gerrymandering. 
Jest to manipulacja granicami okrę-
gów wyborczych, która poprzez 
rozkładanie większości elektoratu 
na danym terenie zapewnia prze-
wagę danym partiom politycznym 
lub blokom wyborczym. Demokra-
cja jest oparta na pluralizmie po-
litycznym; gra wyborcza toczy się 
w ramach całego państwa i spo-
łeczeństwa, a zarazem ma wymiar 
lokalny, gdyż każdy głosuje zgod-
nie ze swym światopoglądem, ale 
w określonym miejscu, na okre-
ślonych kandydatów. Jeżeli okręgi 
wyborcze nabierają stałego cha-
rakteru, zarysowane są bowiem 
tak, by określony skład społeczny 
dawał większość głosów określonej 
opcji politycznej – trudno mówić 
o demokratycznej reprezentacji. 
Dziewiętnastowieczne reformy, 
które nadal ciążą nad brytyjskim 
systemem wyborczym i – sze-
rzej – nad system politycznym, 
nie osiągnęły też innego ważne-
go celu, jakim było przybliżenie 
wielkości okręgów wyborczych, 
tak by siła wpływu przedstawicieli 
różnych okręgów wyborczych była 
wyrównana. Różnice w liczebności 
elektoratów pomiędzy okręgami 
wyborczymi pozostają istotne. Do 
tego należy dodać zaostrzający się 
rozziew pomiędzy liczbą uzyska-
nych głosów a liczbą przedstawi-
cieli w Izbie Gmin. Nie jest istotne, 
ile głosów otrzymała dana partia 
polityczna w skali całego państwa; 
istotne, w ilu okręgach jej kandydat 
uzyskał największą liczbę głosów. 

 III. Reprezentatywność brytyj-
skich okręgów jednomandato-
wych

Jednomandatowe okręgi wyborcze 
w wersji brytyjskiej oparte są na bardzo 
prostych rozwiązaniach. Wygrywa ten 
kandydat, który w danym okręgu zdoby-
wa większość głosów. Nie jest to większość 
absolutna głosów; kandydat, który zajmuje 
drugie miejsce, może zdobyć niewiele gło-
sów mniej niż kandydat zajmujący pierwsze 
miejsce (tzw. pierwszy na mecie), a suma 
wszystkich wysokich liczb głosów (z wy-
jątkiem pierwszej) może znacznie przekra-
czać liczbę głosów oddanych na zwycięzcę. 
System, który wpada do grupy ordynacji 
większościowych, jest daleki od reprezen-
tacji większości. 

Warto przyjrzeć się wynikom wyborów 
w Zjednoczonym Królestwie, które do-
brze ilustrują problem. Wspomniano już 
wybory w lutym 1974 roku, które zaowo-
cowały parlamentem zawieszonym. Jeżeli 
brać pod uwagę liczbę oddanych głosów, 
wybory te wygrała Partia Konserwatywna, 
która uzyskała 11.872.180. Jednak ta par-
tia zajęła pierwsze miejsce w 297 okręgach, 
o czterech mniej niż Partia Pracy, która 
otrzymała 11.645.616 głosów. Najbardziej 
interesujący był natomiast wynik Partii Li-
beralno-Demokratycznej; otrzymała ona 
6.059.519 głosów, zwyciężyła jednak tylko 
w 14 okręgach.

Bardziej znaczące są wszakże wybory, 
jakie odbyły się w Zjednoczonym Króle-
stwie 7 maja 2015 roku. Były to wybory 
zamykające kadencję, w której działał rząd 
koalicyjny Partii Konserwatywnej oraz Par-
tii Liberalno-Demokratycznej. Kompletne 
wyniki przedstawione są w poniższej tabeli. 
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Tabela 2. Wyniki wyborów do od Izby Gmin z 7 maja 2015

Partia polityczna Liczba uzyskanych 
głosów Procent

Liczba miejsc 
w Izbie Gmin

Konserwatyści 11.334.726 36.9% 331
Partia Pracy 9.347.324 30.5% 232
Szkocka Partia Narodowa 1.454.436 4.7% 56
Liberalni Demokraci 2.415.862 7.9% 8
Demokratyczna Partia Union 184.260 0.6% 8
Sinn Fein 176.232 0.6% 4
Plaid Cymru 181.704 0.6% 3
Socjaldemokratyczna Partia Pracy 99.809 0.3% 3
Ulsterska Partia Unionistyczna 114.935 0.4% 2
Partia Niezależności UK 3.881.099 12.6% 1
Partia Zielonych  1.156.149 3.8% 1
Niezależni 98.711 0.3% 1
Łącznie 30.445.247 100% 650

Źródło: http://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2015/may/07/live-uk-elec-
tion-results-in-full

W przytoczonych tu wynikach moż-
na wskazać znaczący rozstrzał pomiędzy 
liczbą głosów oddanych na partie poli-
tyczne a liczbą miejsc, jakie uzyskały one 
w Izbie Gmin. Dwie główne partie, Partia 
Konserwatywna i Partia Pracy, uzyskały 
ponad 30% głosów. W przypadku Par-
tii Konserwatywnej prawie 37% głosów, 
sześciopunktowa przewaga nad laburzy-
stami, zapewniła jej większość absolutną 
w Izbie. W przypadku laburzystów strata 
sześciu punktów procentowych spowo-
dowała o 99 miejsc mniej, niż uzyskali 
konserwatyści.

Kolejna wielce interesująca para par-
tii to Liberalni Demokraci oraz Szkocka 
Partia Narodowa. Ta pierwsza doświad-
czyła wielkiej porażki. Przy liczbie gło-
sów 2.415.862 (w wyborach w roku 
2010 – 6.836.248) straciła ogromną licz-

bę miejsc w Izbie Gmin, spadając z 57 
miejsc w kończącej się kadencji do 8. 
Wobec sukcesu konserwatystów zupełnie 
przestała być potrzebna jako koalicjant 
i generalnie można mówić o postępują-
cej utracie znaczenia Liberalnych Demo-
kratów na brytyjskiej scenie politycznej. 
Należy ten wynik zestawić z wynikiem 
Szkockiej Partii Narodowej, niesionej 
falą sentymentów narodowych wygene-
rowaną referendum szkockim z września 
2014. Przy liczbie głosów wynoszącej 
1.454.436 (4,7% wszystkich oddanych 
głosów), SPN uzyskała 56 miejsc w Izbie 
Gmin, stając się trzecią siłą. Spojrzenie 
na mapę wyników wyborów pozwoli za-
uważyć, że to właśnie Szkoci przenieśli 
swe preferencje wyborcze na szkocką 
partię, odbierając pozycję Liberalnym 
Demokratom. Nie świadczą o tym jed-
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nak liczby uzyskanych głosów, ale liczby 
okręgów, w których partia uzyskała naj-
większą liczbę głosów.  

Najbardziej zaskakujący jest 
wszakże wynik Partii Niezależ-
ności Zjednoczonego Królestwa 
(ang. UKIP). Partia ta stała się 
istotnym graczem na brytyjskiej 
scenie politycznej. Jej charyzma-
tyczny lider, Nigel Farage, jest 
członkiem Parlamentu Europej-
skiego i sprawnie wykorzystuje 
platformę polityczną oraz me-
dialną, jaką daje Parlament Euro-
pejski, do prezentacji swych silnie 
antyeuropejskich poglądów – 
w stylu, który zdaniem wielu ob-
serwatorów wpada w populizm, 
jednak skutecznie pozyskuje 
wyborców na Wyspach. Euro-
sceptycyzm od dawna jest sta-
łym elementem brytyjskiego 
dyskursu i gry politycznej. Partia 
Konserwatywna jest mocno po-
dzielona na skrzydła pro- i anty-
europejskie, podobnie jak opinia 
publiczna. Partia Niezależności 
sprawnie weszła w ten dyskurs, 
podbijając nawet poprzeczkę 
– poprzez ostrość krytyki Unii 
Europejskiej, siłę argumentacji 
antyeuropejskiej oraz barwność 
języka. Jako że UKIP lokuje po 
prawej, konserwatywnej stro-
nie sceny politycznej, konkuruje 
więc o wyborców z Partią Kon-
serwatywną. Zmusiło to Davida 
Camerona do ruchów obron-
nych – i postanowił on zawalczyć 
z UKIP jego własną bronią, mię-
dzy innymi zaostrzając retorykę, 
lecz także wprowadzając do de-

baty publicznej kwestię referen-
dum dotyczącego pozostania 
Królestwa w Unii Europejskiej. 

Strategia okazała się wielce skuteczna, 
a zarazem – w połączeniu z systemem 
większościowym – niezwykle kontrower-
syjna. Partia Niezależności uzyskała nie 
mniej niż 3.881.099 głosów, tj. 12,6%. 
Było to więcej niż łącznie Szkocka Partia 
Narodowa i Liberalni Demokraci. Zwy-
ciężyła jednak tylko w jednym okręg wy-
borczym (okręg Clacton, MP Douglas 
Carswell, uprzednio członek Partii Kon-
serwatywnej). Co interesujące, drugie 
miejsce Partia Niezależności zajęła w 118 
okręgach. Sam Nigel Farage nie uzyskał 
jednak miejsca w okręgu, w którym star-
tował (Thanet South). 

Wybory wywołały trzęsienie zie-
mi na brytyjskiej scenie politycznej. Ed 
Milliband, przywódca Partii Pracy, Nick 
Clegg, przywódca Liberalnych Demo-
kratów, oraz Nigel Farage zrezygnowali 
ze stanowisk kierowniczych swych partii. 
Ten ostatni został przywrócony na to sta-
nowisko wolą kierownictwa partii.

Poza skutkami politycznymi wyniki 
wyborów postawiły w szczególnie ostrym 
świetle reprezentatywność i zasadność 
systemu wyborczego Zjednoczonego 
Królestwa. Kluczową kwestią jest nie-
zwykle szeroki rozstrzał pomiędzy liczbą 
uzyskanych głosów a liczbą miejsc uzy-
skanych w Izbie Gmin. 

Głównym aktorem działającym na 
rzecz zmiany systemu wyborczego jest 
Towarzystwo na rzecz Reformy Wy-
borczej (Electoral Reform Society). Jest to 
organizacja powstała w 1884 roku, w mo-
mencie więc przeprowadzania trzeciej 
reformy, przywoływanej powyżej. Od 
początku swojego istnienia organizacja 
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ta opowiada się za ordynacją proporcjo-
nalną. Wybory do Izby Gmin w 2015 
roku dają jej szczególnie silne argumenty, 
w tym również poniższy.

Jednym z kluczowych elementów 
brytyjskiego systemu wyborczego jest 
specyficznie rozumiana reprezentatyw-
ność. Bardziej niż ludzie – wraz z ich 
pluralizmem światopoglądów – repre-
zentowane są w nim bowiem miejsca. 
Z historycznych korzeni wyrosły reformy, 
których celem było stworzenie okręgów 
wyborczych po pierwsze o podobnych 
wielkościach, a po drugie relatywnie ho-
mogenicznych społecznie, co przekłada 
się na relatywną homogeniczność elekto-
ratów na poziomie lokalnym (okręgów). 
Od czasu reform z XIX wieku działa 
wspominana Komisja Granic, której za-
daniem jest okresowy przegląd granic 
okręgów – po to, by minimalizować róż-
nice siły wpływu wynikające z różnych 
liczb wyborców je zamieszkujących. 
W tym zakresie Komisja nie całkowicie 
jest skuteczna. W 2010 roku wicepremier 
Nick Clegg tak naświetlał ten problem: 

Wielkość okręgów wyborczych 
jest zbyt zróżnicowana, ich kształt 
jest oparty na przestarzałych in-
formacjach i jest ich zbyt wiele. 
W naszym systemie parlamen-
tarnym członkowie parlamentu 
zarazem reprezentują okręgi wy-
borcze, z których pochodzą, jak 
i mają wpływ na to, kto tworzy 
rząd; w świetle tego wola wybor-
ców nie jest w tym momencie re-
prezentowana w zrównoważony 
sposób. Na przykład w grudniu 
ubiegłego roku okręg Centralny 
Manchester był zamieszkiwany 
przez 85.522 wyborców, a okręg 

Glasgow Północ przez 50.588, 
co daje różnicę 41%. Na zepsu-
tej wadze naszej demokracji 10 
wyborców w Glasgow Północ na 
ma taką samą masę wyborczą, 
jak 17 wyborców z okręgu Man-
chester Centralny. To nie jest je-
dyna anomalia, ponieważ takie 
zróżnicowanie daje się też odno-
tować w innych miejscach kraju. 
Inny przykład – Wirral Zachodni, 
Edynburg Południowy i Wrexham 
są zamieszkiwane przez mniej niż 
60.000 wyborców. Falkirk, Banbu-
ry i West Ham są zamieszkiwane 
przez ponad 80.000 wyborców. 
Ta niesprawiedliwość jest bardzo 
szkodliwa dla naszej demokracji6.

Jest to znakomita ilustracja rozumie-
nia reprezentacji w brytyjskim systemie 
politycznym, dla którego punktem  od-
niesienia są liczby wyborców, a nie ich 
pluralizm polityczny. Można zauważyć 
nazwy okręgów wyborczych oraz ściśle 
związane z nimi liczby wyborców. Zu-
pełnie nie jest jednak istotna różno-
rodność społeczna czy polityczna tych 
grup wyborców. Fakt, że są tam wyborcy 
różnych partii politycznych – o różnych 
światopoglądach, którzy mogliby być 
reprezentowani przez swych przedsta-
wicieli w Parlamencie w odpowiednim, 
proporcjonalnym wymiarze – pozosta-
je bez znaczenia. Reprezentowana jest 
natomiast największa grupa wyborców 
w każdym okręgu – i niekoniecznie jest 
to większość absolutna wyborów w da-
nym okręgu. 

6 Zapis debaty parlamentarnej z 6 września 2010, 
kolumna 36: http://www.publications.parliament.
uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm100906/deb-
text/100906-0001.htm#1009066000736 
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Zarazem system brytyjski stwarza 
całkiem inną niesprawiedliwość. Łatwo 
podzielić liczbę miejsc w Izbie Gmin 
przez liczbę głosów, jakie uzyskała dana 
partia. W przypadku Partii Niezależ-
ności jeden przedstawiciel reprezentuje 
3.881.099 wyborców; w Szkockiej Partii 
Narodowej jeden przedstawiciel repre-
zentuje ok. 26.000 wyborców, a w Partii 
Konserwatywnej jeden przedstawiciel re-
prezentuje ok. 34.000 wyborców. Te róż-
nice są znacznie większe niż te pomiędzy 
liczbami wyborców w poszczególnych 
okręgach. Dodając to do głębokiej niere-
prezentatywności światopoglądów, nale-
ży dojść do wniosku, że brytyjski system 
wyborczy budzi wiele zastrzeżeń, które 
sami Brytyjczycy zaczynają coraz silniej 
dostrzegać. 

 Wnioski 

Wybory parlamentarne z 2015 
roku w Zjednoczonym Królestwie 
poprzedziły o kilka miesięcy refe-
rendum dotyczące wprowadze-
nia jednomandatowych okręgów 
w polskiej ordynacji wyborczej 
do Sejmu. Pozostaje wrażenie, 
że zwolennicy takiej reformy nie 
zapoznali się z sytuacją wynikłą 
z wyborów w państwie, w którym 
takie rozwiązanie jest historycznie 
zakorzenione. 

Nie ulega wątpliwości, że ordyna-
cja proporcjonalna prowadzi do 
większego rozproszenia sceny 
politycznej i bardziej złożonego 
składu każdej izby parlamentu. 
Większości absolutne jednej par-
tii są rzadkością, podczas gdy 
są one normą w Zjednoczonym 

Królestwie. Rządy koalicyjne są 
bardziej zrównoważone, bowiem 
ujmują interesy i programy par-
tii zwycięskiej oraz koalicjanta. 
W Zjednoczonym Królestwie ma 
to wszakże miejsce niezwykle 
rzadko, na zasadzie wyjątku. 

Rozwiązanie brytyjskie jest dale-
kie od reprezentacji pluralizmu 
społecznego i politycznego wy-
borców. Nie jest istotne, że każ-
dy przedstawiciel reprezentuje 
de facto największą mniejszość 
w każdym okręgu wyborczym.  

Być może najważniejszy jest ten 
właśnie wymiar lokalny. Preferen-
cje wyborcze w istocie rozkładają 
się terytorialnie, w wielu przy-
padkach regiony i makroregio-
ny są historycznie zorientowane 
w sensie afiliacji politycznych. 
W Zjednoczonym Królestwie 
południe Anglii jest tradycyjnie 
bliskie konserwatystom, a pół-
noc Partii Pracy. W Szkocji duże 
szanse zwykle mieli Liberalni De-
mokraci, przynajmniej do czasu 
wzrostu notowań Szkockiej Partii 
Narodowej. Analogiczne mapy 
polityczne można znaleźć w każ-
dym państwie. Życie polityczne 
z natury rzeczy jest zakorzenio-
ne w lokalnych sieciach i grupach 
interesu, które niejednokrotnie 
stają się klikami, z ryzykiem klien-
telizmu, nepotyzmu, zasiedzenia 
i wszelkich innych negatywnych 
zjawisk trapiących demokrację. 
Jednak ordynacja większościo-
wa nie oferuje żadnych rozwią-
zań tego problemu. Przeciwnie, 
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w Zjednoczonym Królestwie nie 
jest niemożliwa sytuacja, gdy 
dany okręg jest reprezentowany 
przez półwiecze przez jedną par-
tię, a przez ćwierćwiecze przez 
jednego polityka tej partii. System 
większościowy w Wielkiej Brytanii 
skutecznie zamraża układ dwóch 

partii dominujących, i skutecznie 
dzieli społeczeństwo na dwa duże 
bloki, eliminując pozostałych na 
margines życia politycznego. Nie 
jest to zatem rozwiązanie, które 
warto by polecić dla wciąż stabi-
lizującej się polskiej demokracji.
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Bezpieczeństwo pracy 
w dyrektywie ramowej 
z 12 czerwca 1989 roku 
(89/391/EWG) 

Małgorzata
Zarychta-Surówka

Dyrektywa jest popularnym i naj-
częściej stosowanym aktem praw-

nym Wspólnoty Europejskiej. Dyrektywy 
nie mają bezpośredniego wpływu na pra-
wa i obowiązki państw członkowskich, 
a obowiązują dopiero po ich wprowadze-
niu w prawie krajowym. W każdej dyrek-
tywie określony jest termin, w jakim ma 
być ona wprowadzona do ustawodawstwa 
krajowego.

Dyrektywa Rady Europy z 12 
czerwca 1989 roku traktująca o po-
trzebie zastosowania skuteczniej-
szych środków w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa i poprawy zdro-
wia pracowników podczas pracy 
(nr 89/391/EWG), zwana dalej 
dyrektywą ramową, jest jedną 
z najważniejszych dyrektyw wyda-
nych po roku 1989 dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. Obejmuje ona regulacją 
podstawowe prawa i obowiązki 

pracodawców oraz pracowników 
z tego zakresu oraz obowiązki 
państwa. Sprowadzała się ona do 
określenia sensu largo zobowią-
zań państw członkowskich w celu 
zapewnienia właściwej kontroli 
i nadzoru nad stosowaniem przez 
pracodawców, pracowników i ich 
przedstawicieli postanowień za-
wartych w dyrektywie1. Na podkre-
ślenie zasługuje fakt, że dyrektywa 
określa środki, jakie należy podjąć 
dla poprawy istniejących warun-
ków pracy. Przedmiotową dyrek-
tywą objęte są wszystkie dziedziny 
działalności, z wyjątkiem tych, 
których charakter sprawia, że nie 
mogą być one zgodne z jej posta-
nowieniami.

1Dyrektywa Rady z 12.06.1989 r., o wprowadze-
niu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy 
(89/391/EWG).
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Zasadniczym obowiązkiem pracodawcy, 
wynikającym z dyrektywy, jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowni-
ków mających związek z pracą. Pracodawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za realiza-
cję tego obowiązku, z którego nie może być 
zwolniony.

Środki podjęte celem zapewnienia bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pra-
cowników powinny być ciągle doskonalone 
i dostosowywane do zmieniających się wa-
runków i okoliczności oraz postępu nauko-
wo-technicznego.

Pracodawca przy ustalaniu działań pre-
wencyjnych w stosunku do pracowników  
w zakładzie pracy powinien kierować się na-
stępującymi zasadami:

 unikanie ryzyka – zakaz przebywania 
w strefie, gdzie ono występuje,

 ocena ryzyka, którego nie można uniknąć,

 zapobieganie ryzyku u źródeł przyczyn, 
dostosowanie pracy do konkretnego pra-
cownika.
Dotyczy to głównie projektowania stano-

wisk pracy, wyboru wyposażenia roboczego 
oraz metod produkcyjnych i metod pracy, słu-
żących zwłaszcza łagodzeniu monotonii pracy 
oraz zmniejszeniu natężenia pracy w wymu-
szonym tempie, a także zmniejszeniu nega-
tywnego wpływu tego typu pracy na zdrowie 
pracownika; chodzi w szczególności o: 

 stosowanie nowych rozwiązań tech-
nicznych,

 zastępowanie środków niebezpiecznych 
bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,

 prowadzenie spójnej i całościowej polity-
ki zapobiegawczej, obejmującej technikę, 
organizację pracy, warunki pracy, stosun-
ki społeczne i wpływ czynników związa-
nych ze środowiskiem pracy,

 nadawanie priorytetu środkom ochrony 
zbiorowej przed środkami ochrony indy-
widualnej,

 właściwe instruowanie pracowników2.
Ponadto dyrektywa zawiera ogólne 
zasady, środki zaradcze i warunki 
mające zapewnić zmniejszenie 
ryzyka występowania wypadków 
poprzez eliminowanie czynni-
ków powodujących nieskuteczną 
ochronę zdrowia pracowników, jak 
również wzajemne współdziałanie 
pracodawców i pracowników oraz 
ich przedstawicieli w tym zakresie. 
Dyrektywa ta dotyczy wszystkich 
sektorów, a więc nie tylko przemy-
słowego czy rolniczego, ale także 
np. handlowego, administracyjne-
go, kultury itp., a więc sektorów 
zarówno publicznych, jak i prywat-
nych – zobowiązując je do zapew-
nienia maksimum bezpieczeństwa 
w środowisku pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników. Nie narusza 
przy tym obecnych i przyszłych 
przepisów ustanawianych przez 
poszczególne kraje Unii Europej-
skiej. Zakłada jednak, że kraje te 
powinny podejmować wszelkie 
niezbędne działania zapewniające 
przestrzeganie przez pracodaw-
ców, pracowników i ich przedsta-
wicieli postanowień dyrektywy.

W przepisach dyrektywy określających 
obowiązki pracodawców szczególną uwagę 
zwraca się na podejmowanie niezbędnych 
środków sprzyjających bezpiecznej pracy, za-
pobieganie zagrożeniom, właściwą organiza-

2 B. Krzyśków: Bezpieczeństwo pracy w doktrynie 
Wspólnoty Europejskiej a kodeks pracy, PiZS nr 
1/97 s. 7. 
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cję pracy, szkolenie pracowników pod kątem 
bhp, informowanie i instruowanie każdego 
z nich o niebezpieczeństwach mogących za-
istnieć na jego stanowisku pracy oraz w za-
kładzie i sposobach uniknięcia wypadków, 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pra-
cowników, stosowanie ulepszeń technicznych  
i technologicznych poprawiających stan 
bezpieczeństwa, wyposażenie pracowników  
w odpowiedni sprzęt ochronny3.

Ponadto dyrektywa ramowa obok pod-
stawowych praw i obowiązków pracodawcy  
i pracownika zawiera delegację do wydania 
dyrektyw szczegółowych, ustalających mi-
nimalne wymagania bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia w takich dziedzinach, 
jak: stanowiska pracy, wyposażenie robocze, 
środki ochrony indywidualnej, praca z mo-
nitorami ekranowymi, operowanie ciężkimi 
ładunkami, czasowe i ruchome miejsca pracy, 
rybołówstwo i rolnictwo.

W części końcowej dyrektywa zawie-
ra m.in. obowiązki Komitetu Doradczego  
ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony 
Zdrowia w pracy, a także skierowane do 
państw członkowskich zalecenie wprowa-
dzenia praw, przepisów i postanowień dyrek-
tywy w terminie do 31 grudnia 1992 roku.

Jest ona, zauważmy, pierwszą dy-
rektywą Wspólnoty Europejskiej 
wszechstronnie regulującą spra-
wy związane z bezpieczeństwem 
pracy i ochroną zdrowia pracowni-
ków. Jej powstanie było podykto-
wane nie tyle potrzebą stworzenia 
podstaw zapewnienia bezpiecz-
nych warunków pracy, ile wska-
zaniem metod zmierzających do 
polepszenia bezpieczeństwa pra-

3 Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 
dotyczące ochrony pracy, tom I, Warszawa 1992, s. 
13.

cy i zdrowia. Realizując cel, jakim 
w tej dyrektywie jest szeroko pojęta 
prewencja generalna, wprowadzo-
no wiele pojęć i zasad nieznanych 
dotychczas w większości państw 
członkowskich. Dotyczy to przede 
wszystkim zdefiniowania pojęcia 
ryzyka zawodowego – jako ryzy-
ka zagrażającego zdrowiu i życiu 
pracowników.

Należy podkreślić, że wszystkie dyrekty-
wy (bez względu na ich wagę) mają równą 
moc prawną. Nie ma tu znaczenia hierarchia 
czy podporządkowanie aktów prawnych, wy-
stępujące w systemie prawa krajowego. Nie 
wchodzi tu w rachubę nieważność dyrektyw 
w przypadku sprzeczności z inną dyrektywą. 
Natomiast organem rozstrzygającym dro-
gą interpretacji i wykładni jest Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu4. 

Należałoby zwrócić uwagę, że praco-
dawca powinien kierować się zasadami pre-
wencyjnymi sensu largo w zakładzie pracy 
i podejmować skuteczne działania w zakre-
sie: unikania ryzyka, zakazu przebywania 
tam, gdzie ono występuje, oceny ryzyka, któ-
rego nie można uniknąć czy zapobieganiu 
ryzyku u źródła. 

W najogólniejszym rozumieniu ryzyko 
pracodawcy oznacza czynnik niepewności 
towarzyszący funkcjonowaniu podmio-
tu prowadzącego działalność gospodarczą, 
a także ponoszenie skutków działalności nie-
dających się z góry przewidzieć, niezależnych 
całkowicie lub częściowo od pracodawcy. 
Obowiązkiem pracodawcy jest przedsta-
wienie pracownikowi przez rozpoczęciem 
przez niego pracy wyczerpujących informacji 

4 M. Matey: Praca i polityka socjalna w regula-
cjach europejskich (w:) Nowy ład pracy w Polsce 
i w Europie. Praca zbiorowa pod redakcją M. Ma-
tey, Warszawa 1997, s. 134.
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Bezpieczeństwo pracy w dyrektywie ramowej z 12 czerwca 1989 roku (89/391/EWG)

o związanym z tą pracą ryzyku zawodowym, 
a także o zasadach ochrony przed zagroże-
niem występującym na danym stanowisku 
pracy. Sposób informowania o ryzyku powi-
nien być zawarty w regulaminie pracy.

Zakres informacji powinien obejmować 
wiadomości dotyczące rodzaju i pozio-
mu czynników uciążliwych, szkodliwych 
i niebezpiecznych dla zdrowia, narażenia na 
wypadki przy pracy, metody zapobiegania 
i ochrony przed występującymi na danym 
stanowisku zagrożeniami.

W literaturze prawa pracy można wyróż-
nić cztery rodzaje ryzyka: osobowe, gospo-
darcze, techniczne i socjalne.

Można by określić w sposób lapidarny, 
że ryzyko osobowe5 polega na ponoszeniu 
przez pracodawcę skutków niezawinionego 
postępowania pracownika, którego następ-
stwem są szkody majątkowe.

Ryzyko gospodarcze wiąże się z nieodpo-
wiedzialnością pracownika za skutki wynika-
jące z kondycji gospodarczej zakładu pracy. 

Ryzyko techniczne polega na tym, że 
5 W. Sanetra: Ochrona praw pracowniczych przez 

pracownicze podmioty zbiorowe (w:) Polskie pra-
wo pracy w okresie transformacji w oświetleniu 
prawa wspólnotowego, praca zbiorowa pod red. H. 
Lewandowskiego, Warszawa 1997, s. 134.

ujemne następstwa niewykonania pracy  
z przyczyn techniczno-organizacyjnych po-
nosi pracodawca.

Ryzyko socjalne wiąże się z obowiązkiem 
wypłaty wynagrodzenia także w przypadku, 
gdy pracownik nie świadczy pracy na skutek 
znalezienia się w szczególnej sytuacji osobi-
stej, określonej w normie prawnej.

Nowelizacja przepisów Kodeksu 
pracy z 23 maja 1991 roku wprowa-
dziła ustawą pojęcie ryzyka zawo-
dowego6, które nie było dotychczas 
wyjaśnione w doktrynie prawa pra-
cy. Kodeks pracy nakłada na pra-
codawcę obowiązek informowania 
pracownika o ryzyku zawodowym, 
jakie wiąże się z wykonywaną pracą 
oraz o zasadach ochrony przed za-
grożeniami (art. 226 k.p.).

Reasumując – należy przyjąć , że 
Kodeks pracy nowelizacją z 23 maja 
1991 r. przejął postanowienia dy-
rektywy ramowej, w której jednym 
z podstawowych obowiązków pra-
codawcy jest ocena ryzyka zawo-
dowego. 

6 Dz. U. nr 55, poz. 235

 SUMMARY:

 In summary, it must be assumed that the Labour Code amendment of 23 May 1991 
took over the provisions of the Framework Directive, in which one of the fundamen-
tal duties of the employer is risk assessment.



70

Niektóre aspekty między-
narodowego i krajowego 
obrotu uzbrojeniem  
i sprzętem wojskowym  

dr Witold Płechta
mgr Urszula Staśkiewicz

 Niniejsza publikacja dotyczy problematyki obrotu uzbrojeniem i sprzętem wojsko-
wym. Przedstawiono w niej najważniejsze umowy międzynarodowe oraz podsta-
wowe ustawy regulujące handel i produkcję tego typu towarów. Zawarto także 
definicję uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jaka funkcjonuje w polskim prawie. 

 W pracy zaprezentowano również dane statystyczne dotyczące tego obrotu, po-
chodzące z raportów takich instytucji jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Po-
kojem. Praca stanowi swego rodzaju analizę tych raportów, a tym samym analizę 
zmian zachodzących na rynku militarnym w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy, 
zgodnie z decyzją nr 28/MON 
Ministra Obrony Narodowej z 7 
lutego 2011 roku, to: „technicz-
ne środki walki, sprzęt technicz-
ny oraz wyposażenie, w tym 
wszelkie jego części, kompo-
nenty lub podzespoły, środki 
bojowe, techniczne środki ma-
teriałowe, oprogramowanie  
i usługi, które ze względu na 
swoje wymagania lub właści-
wości techniczno-konstrukcyjne 
oraz sposób zaprojektowania lub 

wykonania są przeznaczone do 
celów wojskowych. Uzbrojenie 
i sprzęt wojskowy obejmuje rów-
nież wyroby i technologie oraz 
sprzęt powszechnego użytku, 
które choć pierwotnie przezna-
czone były do użytku cywilnego, 
zostały później zaadaptowane do 
celów wojskowych”1. 

1 DECYZJA nr 28/MON MINISTRA OBRONY 
NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie 
systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.



Niektóre aspekty międzynarodowego i krajowego obrotu uzbrojeniem i sprzętem wojskowym

71

Sam sprzęt wojskowy został zde-
finiowany w decyzji nr 72/MON 
Ministra Obrony Narodowej z 25 
marca 2013 roku i oznacza: „wypo-
sażenie specjalne zaprojektowane 
i zaadaptowane do potrzeb woj-
skowych i przeznaczone do użycia 
jako broń, amunicja lub materiały 
wojenne”2. 

Z punktu widzenia czysto gospodarcze-
go uzbrojenie i sprzęt wojskowy są takimi 
samymi produktami biznesowymi (w sen-
sie „dóbr materialnych i niematerialnych”), 
jak inne produkty biznesowe przeznaczone 
na rynek (służą klientowi, spełniając jego 
potrzeby i oczekiwania, przynoszą wytwór-
cy zysk), jednak odznaczają się szczególny-
mi cechami, w tym m.in.:

 są wytwarzane według wymagań woj-
skowych,

 są przeznaczone dla elitarnego od-
biorcy,

 ich obrót jest koncesjonowany i kon-
trolowany zarówno w kraju, jak i za-
granicą.
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy jest 

specyficznym towarem, wzbudzającym 
wiele kontrowersji. Jest też towarem nie-
bezpiecznym, którym obrót ze względu 
na bezpieczeństwo międzynarodowe jest 
ograniczony licznymi przepisami. Ogra-
niczenia te mają na celu przeciwdziałanie 
nadmiernemu grupowaniu broni w tzw. 
punktach zapalnych, walkę z terroryzmem 
i przeciwdziałanie zbytniemu zbrojeniu się 
państw mogących w przyszłości zagrozić 
pokojowi międzynarodowemu.
2 DECYZJA nr 72/MON MINISTRA OBRONY 

NARODOWEJ z dnia 25 marca 2013 r. w spra-
wie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na gruncie prawa międzynaro-
dowego podstawami prawnymi 
ograniczania handlu i produkcji 
tego typu towarów są:

 traktat o zakazie prób nuklear-
nych (1963) 

 traktat o nierozprzestrzenianiu 
broni jądrowej (1970)  

 konwencja o zakazie broni bio-
logicznej (1975) 

 traktat o konwencjonalnych si-
łach zbrojnych w Europie (1990)

 konwencja o zakazie broni che-
micznej (1993)

 konwencja o zakazie stoso-
wania, składowania, produkcji 
i transferów min przeciwpie-
chotnych oraz zniszczeniu ich 
zapasów (1997)

 rezolucja RB ONZ nr 1540 
(2004)

 rezolucja Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ nr 61/89 (2006)

 traktat o handlu bronią (2013).
W Polsce główne ustawy regulują-

ce kwestie związane z obrotem uzbro-
jeniem i sprzętem wojskowym, a także  
definiujące, czym w ogóle jest taki obrót, 
to: 

 ustawa z 29 listopada 2000 r. o obrocie 
z zagranicą towarami, technologiami 
i usługami o znaczeniu strategicznym 
dla bezpieczeństwa państwa, a także 
dla utrzymania międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa;
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 ustawa z 22 czerwca 2001 r. o wyko-
nywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu ma-
teriałami wybuchowymi, bronią, amu-
nicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym.
Pierwsza z wyżej wymienionych – 

ustawa o obrocie z zagranicą towarami, 
technologiami i usługami o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 
a także dla utrzymania międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa3 w art. 3 pkt 8 de-
finiuje „obrót” jako:
a) wywóz,
b) transfer wewnątrzunijny,
c) usługę pośrednictwa,
d) pomoc techniczną,
e) przywóz,
f ) tranzyt.

W ustawie z 22 czerwca 2001 r. 
o wykonywaniu działalności go-
spodarczej w zakresie wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowy-
mi, bronią, amunicją oraz wyroba-
mi i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym w art. 
3 pkt 2) obrót uznawany jest za: 
„działalność handlową dotyczącą 

3 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie 
z zagranicą towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowe-
go pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2000 Nr 119, 
poz. 1250).

materiałów wybuchowych, broni, 
amunicji oraz wyrobów i techno-
logii o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym, w tym pośrednic-
two polegające na negocjowaniu, 
doradztwie handlowym, pomocy 
w zawieraniu umów oraz organizo-
waniu przemieszczania materiałów 
wybuchowych, broni, amunicji oraz 
wyrobów i technologii o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym, 
z wyłączeniem spedytorów, wyko-
nywaną na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej”4.

Mimo tak licznych regulacji praw-
nych i, zdawać by się mogło, 
ogólnoświatowych tendencji po-
kojowych – rynek militarny wciąż 
się rozwija. Od początku 2004 roku 
do końca 2013 r. wielkość świato-
wego handlu bronią konwencjonal-
ną wzrosła o 14 procent5. Poniższe 
dane przedstawiają, jak w ostatnich 
latach wzrastały ogólnoświatowe 
(ogólnie i z podziałem na poszcze-
gólne kontynenty/kraje) wydatki na 
zbrojenie.

4 USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywa-
niu działalności gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2001 Nr 
67, poz. 679).

5 SIPRI http://forsal.pl/artykuly/784692,sipri-oto-
najwieksi-eksporterzy-i-importerzy-broni-na-
swiecie.html 
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Rys. 1. Światowe wydatki w branży militarnej w latach 2001-2010

Źródło: SIPRI6

Rys. 2. Wydatki militarne na świecie w 2012 roku

Źródło: SIPRI7

6 http://www.dw.com/en/global-weapons-spending-
slows-as-europe-slashes-military-budgets/a-14981853

 7 http://www.sipri.org/yearbook/2012/045
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Od roku 2013 światowe wydatki militar-
ne zanotowały duży spadek. Na cele mili-
tarne wydano w 2013 roku 1538 mld USD, 
a w 2014 roku 1547 mld USD. Miało to 
związek z zakończeniem przez USA wojny 
w Iraku, wycofywaniem wojsk z Afgani-
stanu oraz ze światowym kryzysem gospo-
darczym, który wymusił na amerykańskim 
rządzie przeznaczenie wydatków na cele 
inne niż militarne. W rezultacie Amery-
kanie przycięli budżet wojskowy aż o 7,8 
proc., a jako że to właśnie Stany Zjednoczo-
ne wydają na zbrojenie najwięcej, to zmia-
ny przez nich wprowadzane mają ogromny 
wpływ na statystyki ogólnoświatowe8.

Inaczej niż USA postępują Rosjanie. 
„Jak wynika z obliczeń SIPRI, w 2013 r. 
wydatki militarne Rosji w 2013 r. sięgnęły 
4,1 proc. PKB, czyli ponad 87,8 mld dola-
rów. To wzrost względem roku poprzednie-

go o 4,8 proc. Moskwa zwiększyła wydatki 
na zbrojenia w ramach planu moderniza-
cji armii, który przewiduje do 2020 roku 
zwiększenie udziału nowej broni i sprzętu 
wojskowego w siłach zbrojnych co najmniej 
do 70 procent”9. 

Potencjał militarny zwiększają też Chi-
ny, kraje afrykańskie i Bliski Wschód; kraje 
europejskie natomiast w większości zmniej-
szają wydatki na zbrojenie. Jednym z wyjąt-
ków jest Polska, która te wydatki zwiększa 
– obecnie na wojsko przeznacza 1,95% 
PKB, a od 2016 roku planowane jest prze-
znaczanie 2% PKB ( co jest częścią planu 
technicznej modernizacji sił wojskowych na 
lata 2013-2022)10. Niemniej należy pamię-
tać, że w stosunku do innych państw Unii 
Europejskiej Polska wciąż wydaje bardzo 
mało na cele zbrojeniowe. Poniższy wykres 
ukazuje, jak duże są to różnice11:

Rys. 3. Wydatki na zbrojenia

8 http://wpolityce.pl/swiat/191362-raport-rosja-i-chiny-
zbroja-sie-na-potege-podczas-gdy-zachod-coraz-mniej-
wydaje-na-wojsko-pokoj-da-sie-zapewnic-tylko-sila

9  Tamże.

10https://www.wsws.org/pl/articles/2015/03/02/po-
la-m02.html

11http://wyborcza.pl/1,75478,17427206,Polska_sie_do-
zbroi__2_proc__PKB_co_roku_na_modernizacje.html



Niektóre aspekty międzynarodowego i krajowego obrotu uzbrojeniem i sprzętem wojskowym

75

„Polska została zakwalifikowana do 
grupy państw, których wydatki na obro-
nę stanowią 8 proc. globalnego budże-
tu obronnego. W tej grupie są też m.in. 
Izrael, Hiszpania, Holandia, Pakistan, 
Meksyk czy Norwegia. [...] Takie wnioski 
płyną z raportu firmy doradczej Deloitte 
Global Defense Outlook 2014 Adapt, colla-
borate and invest, w którym przeanalizo-
wano wydatki na obronność w 2013 r. 50 
państw, w tym Polski”12.

Jak wskazują powyższe dane, polski 
rynek zbrojeniowy nie jest tak impo-
nujący, jak rynek USA, Rosji czy Chin; 
należy jednak pamiętać, że Polska ma 
bogate tradycje w produkcji uzbro-
jenia, a zakłady polskiego potencjału 
obronnego prezentują z roku na rok 
coraz wyższy standard techniczny  
i technologiczny, co w połączeniu ze 
współpracą międzynarodową skut-
kuje rozwijaniem eksportu uzbroje-
nia i sprzętu wojskowego.

Poniższe wykresy ukazują, gdzie i co najczęściej jest eksportowane:

Rys. 4. Eksport uzbrojenia i sprzętu wojskowego z Polski w latach 2009, 2011 i 2012 

Źródło: Raport MSZ13

13 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej EKSPORT UZBROJENIA I SPRZĘTU 
WOJSKOWEGO Z POLSKI, raport za rok 2013.

12http://wpolityce.pl/swiat/206442-kto-ile-wydaje-na-
zbrojenia-i-jak-na-tym-tle-wypada-polska.
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Rys. 5. Eksport broni strzeleckiej z Polski w latach 2008-2012

Źródło: Raport MSZ 14

Polska, pomimo rozwoju oraz zacie-
śniania stosunków handlowych z ważnymi 
partnerami (jak np. USA), wciąż jest w da-
leko w tyle za czołówką państw najwięcej 
ekportujących. Także import uzbrojenia 
i sprzętu wojskowego do Polski, mimo 
zwiększania wydatków na cele militarne, 

jest niewielki. Podsumowując, polski obrót 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego można 
uznać za raczej skromny. Poniżej zaprezen-
towano tabelę z największymi eksporterami 
i importerami w 2012 roku. Polska zajęła 
odpowiednio 27. i 26. miejsce.

14 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej EKSPORT UZBROJENIA I SPRZĘTU 
WOJSKOWEGO Z POLSKI, raport za rok 2012.
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Rys. 6. Światowi importerzy i eksporterzy w 2012 

Źródło: Raport MSZ15

Polska nie jest potęgą militarną 
ani w zakresie posiadanej broni, 
ani w zakresie jej wytwarzania 
czy obrotu. Mimo dużego po-
tencjału produkcyjnego nasze 
wyroby nie są tak znane, jak np. 
produkty amerykańskie. Nie jeste-
śmy też istotną stroną stosunków 
handlowych. Na ten fakt wpływ 
mają m.in. mało aktywne działa-
nia polskiego rządu, gdyż jedną 
z najistotniejszych cech między-
narodowego rynku obrotu uzbro-
jeniem i sprzętem wojskowym jest 
duże znaczenie działań instytu-
cjonalnych. Działania takie podjęły 
m.in. Margaret Thatcher, promując 
sprzedaż samolotów Tornado do 
Arabii Saudyjskiej, i (w bliższych 
nam czasach) Angela Merkel, 
wspierając sprzedaż uzbrojenia 

do Grecji, czołgów do Arabii Sau-
dyjskiej i okrętów podwodnych do 
Izraela.

Reasumując, uzbrojenie i sprzęt 
wojskowy to specyficzny sektor 
gospodarczy podlegający in-
stytucjonalnej kontroli, mogący 
zwiekszyć PKB danego państwa, 
szczególnie gdy działania na 
rzecz wspierania promocyjnego 
eksportu są prowadzone przez 
osoby piastujące najważniejsze 
funkcje w państwie, personel dy-
plomatyczny, wyspecjalizowane 
agencje rządowe i organizacje 
pozarządowe. 

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy to 
także niezwykle istotny element 
bezpieczeństwa państwa wpły-

1 Tamże.
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wający na jego pozycję w kontak-
tach międzynarodowych. Nie bez 
powodu bezpieczeństwo narodo-
we definiuje się jako „stan społe-
czeństwa określany stosunkiem 

wielkości potencjału obronnego 
jakim ono dysponuje do skali za-
grożeń”16.
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Wykorzystanie systemów 
bezzałogowych statków po-
wietrznych w zapewnieniu 
bezpieczeństwa wewnętrzne-
go państwa 

Dariusz Kompała

 

 Streszczenie

Współcześnie zakres wykorzystania 
systemów bezzałogowych statków po-
wietrznych zdecydowanie się rozszerza. 
Pierwotnie bezzałogowe statki powietrz-
ne wykorzystywane były przede wszyst-
kim przez Siły Zbrojne w działaniach 
militarnych. Ich wysoka skuteczność 
na teatrze działań wojennych wpłynęła 
na upowszechnienie ich wykorzystania 
w sferze cywilnej. Dlatego też coraz więcej 
służb odpowiedzialnych za zapewnienie 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 
wykorzystuje wspomniane systemy nie 
tylko w walce z zagrożeniami, ale również 
w działaniach prewencyjnych.

Celem niniejszej publikacji jest przed-
stawienie możliwości – obszarów, wy-
korzystania systemów bezzałogowych 
statków powietrznych w zapewnieniu 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

 Słowa kluczowe: 

lotnictwo, system bezzałogowych stat-
ków powietrznych, bezzałogowy statek 
powietrzny, bezpieczeństwo wewnętrzne

 Wstęp

Systemy bezzałogowych statków 
powietrznych utożsamiane są 
w głównej mierze z wykorzysta-
niem ich do realizacji misji typowo 
wojskowych. Jednakże z uwagi na 
ich wysokie oceny oraz skuteczność 
w teatrze działań wojennych pod-
jęto decyzję o możliwości wyko-
rzystania ich w misjach związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa.

Współcześnie coraz więcej 
państw decyduje się na wspo-
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maganie służb odpowiedzialnych 
za zapewnienie bezpieczeństwa 
wewnętrznego najnowszymi 
dostępnymi środkami. Jednym 
z takich środków są niewątpliwie 
systemy bezzałogowych statków 
powietrznych, które znajdują się 
na wyposażeniu sił zbrojnych jak 
również służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo kraju najlepiej 
rozwiniętych państw.

Należy podkreślić, iż oprócz typo-
wo bojowego wykorzystania sys-
temów bezzałogowych statków 
powietrznych – takiego jak misje 
uderzeniowe, zadania teatru dzia-
łań wojennych tj. rozpoznanie, 
patrolowanie oraz monitorowanie 
– w ten sam lub podobny sposób 
mogą one być wykorzystywane na 
potrzeby cywilne. Ponadto wart 
uwagi jest fakt, że zdecydowana 
większość zadań w sferze cywil-
nej może być realizowana przez 
odpowiedniki cywilne wojsko-
wych systemów bezzałogowych 
statków powietrznych. Nie jest to 
bez znaczenia, biorąc pod uwagę 
stosunek kosztu do efektów, czy-
li wszechobecną dziś ekonomię 
wykorzystania wszelkiego rodzaju 
środków, tak w środowisku cywil-
nym, jak wojskowym.

Celem niniejszej publikacji jest 
przedstawienie możliwości wy-
korzystania systemów bezzało-
gowych statków powietrznych 
w zapewnieniu bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa.

 

 Identyfikacja pojęć

Chcąc prowadzić rozważania na temat 
wykorzystania systemów bezzałogowych 
statków powietrznych w zapewnieniu bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa, należy 
na wstępie dokonać identyfikacji najważ-
niejszych pojęć, wśród których znajduje się 
bezpieczeństwo wewnętrzne oraz syste-
my bezzałogowych statków powietrznych 
(SBSP).

Analiza literatury przedmiotu pokazuje, 
iż definicji bezpieczeństwa wewnętrznego 
jest bardzo wiele, dlatego też niezwykle 
ciężko jest wybrać jedną, oddającą w pełni 
istotę owego pojęcia. W sposób najbardziej 
obrazowy można stwierdzić, że bezpie-
czeństwo wewnętrzne jest to brak poczu-
cia zagrożenia wewnątrz państwa. Autorzy 
Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego określają bezpieczeństwo we-
wnętrzne jako stan osiągnięty w rezultacie 
działania organów państwa zmierzających 
do zapewnienia jego stabilności wewnętrz-
nej i odporności na możliwe zagrożenia wy-
wołane przez przyrodę lub człowieka1. Na 
podstawie powyższej definicji należy jed-
noznacznie stwierdzić, że bezpieczeństwo 
wewnętrzne jest stanem, który nie jest dany 
raz na zawsze – należy więc o nie dbać 
z wykorzystaniem do tego odpowiednich 
sił i środków.

Kolejnym kluczowym pojęciem do 
wyjaśnienia jest system bezzałogowych 
statków powietrznych. Na potrzeby ni-
niejszych rozważań autor przyjął, że 
system bezzałogowych statków powietrz-
nych są to bezzałogowe statki powietrzne 
wyposażone w sensory służące realizacji wy-
znaczonych zadań – stanowiące komponent 

1 B. Zdrodowski (pod red.), Słownik terminów z za-
kresu bezpieczeństwa narodowego, wyd. 6, Akade-
mia Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 21.
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powietrzny systemu – oraz personel, elemen-
ty kontroli (sterowania), przesyłania danych 
użytkowników, a także elementy wspierają-

ce – stanowiące komponent naziemny syste-
mu (rys. 1).

Rys. 1. Komponenty systemów bezzałogowych statków powietrznych
Żródło to własne opracowanie dokonane na podstawie: Strategic Concept of Employment 
for Unmanned Aircraft Systems in NATO, The Joint Air Power Competence Centre, Kalkar 
2010. s. 5
.

Za najważniejszy w komponencie 
powietrznego systemu uznawany 
jest bezzałogowy statek powietrz-
ny (BSP), który można określić jako: 
aparat latający z napędem oraz bez 
załogi na pokładzie. Do utrzymy-
wania się w powietrzu wykorzystuje 
siłę nośną wskutek działania praw 
aerodynamiki, na stałych (skrzydła) 
lub ruchomych powierzchniach no-
śnych (wirnik) albo siłę wyporu ae-
rostatycznego (aerostat). Sterowany 
jest za pomocą systemów autono-
micznych lub zdalnie przez opera-
tora (z ziemi, powietrza lub okrętu). 

Został zaprojektowany w sposób 
pozwalający na jego ponowne wy-
korzystanie. Może być również stat-
kiem powietrznym jednorazowego 
użytku, jak również ma możliwość 
przenoszenia na pokładzie uzbro-
jenia różnego rodzaju (śmiercio-
nośnego i nieśmiercionośnego). 
Należy przy tym zaznaczyć, iż BSP 
jest elementem całego systemu 
najbardziej podatnym na wszel-
kiego rodzaju modyfikację oraz 
nieustannie postępujące zmiany 
technologiczne.
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Pomimo że BSP uznawany jest za naj-
ważniejszy element systemu, należy jed-
noznacznie podkreślić, iż bez elementów 
wspierających nie byłby on w stanie funk-
cjonować. Dlatego też niezwykle ważne jest, 
aby mówiąc o platformach bezzałogowych, 
brać pod uwagę wszystkie elementy nie-
zbędne do jej funkcjonowania, wchodzące 
w skład systemu bezzałogowych statków 
powietrznych. 

 Zadania realizowane na rzecz 
bezpieczeństwa wewnętrznego

W literaturze przedmiotu można zna-
leźć liczne przykłady obszarów wykorzy-
stania systemów bezzałogowych statków 
powietrznych w sferze cywilnej. W związku 
z tym należy dokonać ich systematyzacji 
(rys. 2).

Rys.2. Obszary wykorzystania systemów bezzałogowych statków powietrznych 
w sferze cywilnej
Źródło: T. Skrzypietz, Unmanned Aircraft Systems for Civilian Missions, Policy Paper, 
Brandenburg Institute for Society and Security, Potsdam, s.12.

Zaprezentowane w poszczegól-
nych obszarach zadania przezna-
czone do wykonania przez SBSP 
jednoznacznie wskazują na za-

leżności występujące pomiędzy 
poszczególnymi obszarami. Przy-
kładem, który obrazuje powyż-
sze stwierdzenie, jest możliwość 
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wykorzystywania danych pozyski-
wanych w ramach ochrony przed 
katastrofami do badań naukowych, 
jak również ochrony infrastruktury 
krytycznej. Kolejnym przykładem 
jest ochrona transportu morskie-
go przed piratami, mieszcząca się 
w obszarze ochrony infrastruktury 
krytycznej, którą równie dobrze 
można zaliczyć do działań w ra-
mach ochrony granic i wybrzeża, 
znajdującej się w obszarze bezpie-
czeństwa wewnętrznego. Wspo-
mniane monitorowanie wybrzeża 
jest z kolei przydatne w obszarze 
ochrony środowiska, a ponad-
to działania te mogą być nie do 
przecenienia w wykrywaniu niele-
galnych połowów2.

Przedstawione przykłady jednoznacz-
nie pokazują, że wymienione obszary 
wykorzystania SBSP w sferze cywilnej 
powinny być równocześnie analizowane 
w sposób współmierny. Wiąże się to z fak-
tem, iż wykorzystanie SBSP w działaniach 
cywilnych powinno być oparte na efekcie 
synergii, czyli dane pozyskane z przepro-
wadzonej misji rozpoznawczej w ramach 
jednego obszaru zadań powinny być prze-
kazywane i wykorzystywane (w miarę 
możliwości) w innym obszarze funkcjo-
nowania.

Nawiązując do powyższych konstatacji 
należy stwierdzić, że zadania w zakresie 
ochrony infrastruktury krytycznej można 
zaliczyć również do obszaru zadań związa-
nych z zapewnieniem bezpieczeństwa we-
wnętrznego. Biorąc pod uwagę możliwość 
wykorzystania SBSP w zakresie mającym 

2 T. Zieliński, Funkcjonowanie bezzałogowych syste-
mów powietrznych w sferze cywilnej, Wydawnictwo 
Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2014, s. 66.

na celu zapewnienie bezpieczeństwa we-
wnętrznego wyróżnić – można następujące 
rodzaje zadań3:

 obserwacja linii komunikacyjnych – 
drogowych i kolejowych, jak również 
szlaków morskich (piraci morscy),

 kontrola stanu ścian budynków, zapór, 
tam i mostów,

 ochrona rurociągów naftowych i gazo-
wych, sieci elektrycznej,

 ochrona i kontrolowanie granic,

 monitorowanie wybrzeża morskiego,

 zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie 
imprez masowych.

 Obserwacja linii komunikacyjnych

Obecna sytuacja geopolityczna na 
świecie (terroryzm, konflikt rosyjsko-
-ukraiński) wymusza zaangażowanie jed-
nostek państwowych w działania mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa linii 
komunikacyjnych (drogowych, kolejowych 
i morskich) oraz lotnisk i portów. Do tej 
pory zadania te były wykonywane przede 
wszystkim przez patrole lądowe oraz za-
łogowe statki powietrzne. Jednakże mo-
notonny charakter wspomnianych działań 
powoduje, że SBSP wydają się w tym wy-
padku idealnym środkiem. Powierzenie 
wspomnianych zadań właśnie BSP będzie 
zdecydowanie bardziej efektywne (w kate-
goriach ‘koszt–efekt’), a ponadto pozyskane 
dane mogą być przekazywane do zaintere-
sowanych w czasie rzeczywistym – przez 
całą dobę. Przykładem powyższego może 
być wykorzystanie SBSP do permanent-
nej obserwacji linii oraz stacji kolejowych. 

3 European Civil Unmanned Air Vehicle Roadmap. Vo-
lume 3 – Strategic Research Agenda 2005, s. 71.
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Zastosowanie SBSP do tego typu zadań 
pozwoli na dokładną identyfikac6ję miejsca 
oraz charakteru zagrożenia, co przełoży się 
bezpośrednio na dobór odpowiednich sił 
i środków do jego likwidacji.

Oprócz wspomnianej sieci kole-
jowej BSP mogą być również wy-
korzystywane do monitorowania 
przepływu ruchu na autostradach 
i drogach, skąd mogą przekazy-
wać dane dotyczące ogólnych wa-
runków drogowych oraz sytuacji 
na drogach. Ponadto mogą one 
wspierać akcje ratownicze prowa-
dzone w następstwie wypadków 
drogowych, a pozyskane dane 
mogą być wykorzystywane w ba-
daniach naukowych z dziedziny 
transportu – w postaci przekazy-
wania informacji w kompatybilnych 
dziedzinach. Operujące w sposób 
ciągły BSP pozyskują dane dotyczą-
ce natężenia ruchu oraz powsta-
wania ewentualnych zatorów czy 
niebezpiecznych sytuacji w ruchu 
drogowym. Takie dane zebrane za 
pomocą odpowiednich systemów 
mogą być również przekazywane 
do kierowców, którzy dzięki temu 
będą mieli szansę ominięcia ewen-
tualnych przeszkód oraz wyboru 
optymalnego przebiegu trasy4.

Ochrona morskich szlaków komuni-
kacyjnych nabrała szczególnego znaczenia 
w momencie rozpoczęcia działalności przez 
piratów morskich u wybrzeży Somalii – 
w przeciągu bowiem ostatnich czterech lat 
liczba ataków na statki zdecydowanie wzro-

4 B. Coifman, Surface Transportation Surveillance 
from Unmanned Aerial Vehicles, Proceedings of the 
83rd Annual Meeting of the Transportation Rese-
arch Board, Washington DC, January 11-15, 2004.

sła5. Wykorzystanie w tym obszarze BSP 
jest jak najbardziej wskazane ze względu 
na możliwość długotrwałego operowania 
w powietrzu oraz obserwację rozległych 
akwenów morskich, dzięki czemu możliwe 
będzie prowadzenie działań prewencyjnych 
w walce z piratami.

 Kontrola stanu zabudowań, za-
pór, tam i mostów

Kolejnym niezwykle istotnym obsza-
rem wykorzystania SBSP jest kontrola 
stanu zabudowań, zapór, tam oraz mostów. 
Zastosowanie do tego typu zadań środków 
bezzałogowych jest szczególnie pożądane, 
ponieważ obecnie takie zadania wykonują 
ludzie, którzy bardzo często narażają w tym 
celu własne zdrowie i życie.

Środki wykorzystywane do kontroli 
wszelkiego rodzaju zabudowań są 
dość ograniczone. Ponadto poszu-
kiwanie udoskonalonych rozwiązań 
w wielu przypadkach spotyka się 
ze znacznymi utrudnieniami, gdyż 
opracowywanie nowe rozwiązania 
nie są w stanie dostarczyć niezbęd-
nych danych dla właściwej oceny 
danego zabudowania. Według 
wielu specjalistów BSP mają moż-
liwość sprostania wspomnianych 
wymaganiom, przy jednoczesnym 
zdecydowanym ograniczeniu ko-
nieczności wysyłania personelu 
w niebezpieczne miejsce – BSP 
może np. wlecieć do zagrożonego 
zawaleniem budynku i pozyskać 
niezbędne dane na temat jego 
stanu technicznego. Do tego celu 
przeznaczone są przede wszystkim 
multispektralne oraz hiperspek-

5 Somalia: Piraci w odwrocie, [dostępne z:] http://
www.rp.pl/artykul/1030167.html, [22.05.1015].
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tralne sensory – pozwalające na 
wykonywanie zdjęć termicznych, 
umożliwiających prowadzenie 
strukturalnych kontroli6.

 Ochrona rurociągów naftowych 
i gazowych oraz sieci elektrycznej

Obecnie niezwykle istotny jest problem 
związany z ochroną rurociągów naftowych 
i gazowych oraz sieci elektrycznej. W Eu-
ropie system rurociągowy gazu ziemnego 
obejmuje mniej więcej 300.000 km linii 
przesyłowych. W celu zapobieżenia wy-
padkom, jak również niekontrolowanym 
wyciekom gazu – powinny być one stale 
pod obserwacją. Należy ponadto zauwa-
żyć, że zagrożenia dla wszelkiego rodzaju 
linii przesyłowych spowodowane są dwo-
ma głównymi czynnikami, tj. naturalnymi 
oraz tymi wywołanymi działalnością czło-
wieka. Dlatego też w celu ograniczenia do 
minimum wszelkiego ryzyka konieczna 
jest wiedza o wszelkiego rodzaju zagroże-
niach występujących w pobliżu linii prze-
syłowych.

Prowadzenie ciągłego monitoringu 
daje dwie zasadnicze korzyści. Pierwsza to 
gwarancja niezakłóconych dostaw gazu, co 
jest niezbędne do sprawnego funkcjono-
wania państwa. Za drugą korzyść należy 
zaś uznać natychmiastowe przekazywanie 
informacji o zdarzeniach zagrażających 
bezpieczeństwu wspomnianych instalacji. 
Trzeba również podkreślić, że obecnie mię-
dzynarodowe rurociągi gazowe i naftowe 
są w zdecydowanie większym stopniu za-
grożone przez toczące się konflikty zbrojne 
nieopodal ich przebiegu, jak również przez 
akty terrorystyczne7. 

6 T. Zieliński, Funkcjonowanie bezzałogowych syste-
mów powietrznych w sferze cywilnej, op. cit., s. 73.

7 T. Skrzypietz, Unmanned Aircraft Systems for Civi-

Scharakteryzowane wyżej zagrożenia 
mogą przyczynić się w bezpośredni sposób 
do eksplozji, w wyniku której może dojść 
do utraty życia lub zdrowia, szczególnie na 
obszarach gęsto zaludnionych, a także do 
potężnych zniszczeń.

Obecnie do obserwowania oraz 
kontroli infrastruktury energetycznej 
wykorzystywane są małe śmigłow-
ce, samoloty załogowe, jak również 
patrole samochodowe lub piesze – 
przy czym należy podkreślić, że pro-
wadzenie wspomnianych działań na 
niektórych obszarach jest kosztow-
ne. Szacuje się, iż koszt operowania 
BSP wykorzystywanego do kontroli 
rurociągów powinien wynosić w gra-
nicach 15 dolarów za kilometr8. Dla-
tego też wydaje się, że do realizacji 
wspomnianych zadań mogą być wy-
korzystywane SBSP kategorii mikro 
i MALE, które dają gwarancję per-
manentnej obserwacji linii przesyło-
wych, jak również przekazywania do 
zainteresowanych w czasie rzeczy-
wistym pozyskanych danych. Dzięki 
wykorzystaniu BSP w przedstawiony 
sposób zdecydowanemu skróceniu 
ulega czas reakcji na zagrożenie.

Należy przy tym podkreślić, że kolej-
ny raz nie do przecenienia są cechy, jakimi 
dysponują BSP, a mianowicie długotrwa-
łość lotu oraz koszty eksploatacji. Dobrym 
przykładem wykorzystania SBSP do ob-
serwacji oraz monitorowania sytuacji jest 
Aeronautics Defense System z platformą 
bezzałogową Aerostar, wykorzystywaną 
w Chevron Texaco w Angoli9.

lian Missions, op. cit., s. 16.
8 T. Zieliński, Funkcjonowanie bezzałogowych syste-

mów powietrznych w sferze cywilnej, wyd. cyt., s. 74.
9 D. Hausmann, Monitoring of gas pipelines – a civil 
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 Ochrona i kontrola granic

Rozważając kwestię wykorzystania BSP 
do monitorowania i ochrony granic, należy 
zwrócić uwagę na instytucje państwowe, 
które są za to odpowiedzialne. W przypad-
ku Rzeczypospolitej Polskiej za monitoro-
wanie oraz ochronę granic odpowiedzialna 
jest Straż Graniczna, która wykorzystuje do 
tego pojazdy lądowe, samoloty załogowe, 
kamery wideo oraz czujniki naziemne.

Niezmiernie zróżnicowany charak-
ter ochrony granic jest wymuszo-
ny licznymi zagrożeniami, którym 
należy się w zdecydowany sposób 
przeciwstawić, takimi jak handel 
ludźmi, bronią, narkotykami, terro-
ryzm czy przemyt. Należy również 
stwierdzić, że przestępcy nieustan-
nie poszukują rozwiązań sprzyja-
jących ich działalności, np. coraz 
częściej wykorzystują porę nocną 
oraz tereny górzyste do uprawiania 
swego procederu, co zdecydowa-
nie utrudnia funkcjonowanie lotnic-
twa załogowego10. Jest to natomiast 
obszar, na którym doskonale spraw-
dzić się mogą BSP, gdyż odbierane 
są one jako system względnie tani 
oraz funkcjonalny. Wydaje się, że 
wyposażenie BSP w multispektral-
ne systemy obserwacyjne oraz dys-
lokowanie ich w placówkach straży 
granicznej powinno zdecydowanie 
ułatwić ochronę granic, w tym rów-
nież zdecydowanie wpłynąć na ich 
uszczelnienie.

UAV application, [w:] Aircraft Engineering and 
Aerospace Technology: An International Journal, 
Vol. 7, No. 5, s. 360. 

10 European Civil Unmanned Air Vehicle Roadmap. 
Volume 3 – Strategic Research Agenda 2005, op. cit., 
s. 122. 

Szczególnie istotną rolę SBSP odgry-
wają w ochronie granic USA, gdzie De-
partament Bezpieczeństwa Krajowego 
przeznacza ogromne sumy na ich rozwój 
oraz wykorzystanie – w 2010 roku 32 milio-
ny dolarów wydatkowano na zakup dwóch 
SBSP dla Urzędu Celnego i Ochrony Gra-
nic11. Obecnie w dyspozycji wspomnianej 
instytucji znajduje się sześć SBSP Preda-
tor – wyposażonych w najnowocześniejszą 
aparaturę rozpoznawczą umożliwiającą 
monitoring granicy zza chmur, jak również 
przez kurz oraz mgłę. Ponadto zainstalowa-
nie na pokładzie radaru SAR12 pozwala na 
wykrywanie śladów opon samochodowych 
oraz ludzkich kroków, a także ewentualnych 
uszkodzeń w murze granicznym wybudo-
wanym wzdłuż południowo-zachodniej 
granicy z Meksykiem. Wykorzystywane są 
one przede wszystkim w obszarze południo-
wo-wschodnich i północnych granic USA, 
wspierając operacje graniczne. Wykorzy-
stywane od 2005 roku przez Urząd Celny 
i Ochrony Granic do monitorowania granic 
Predatory wykryły blisko 4000 przemytni-
ków oraz umożliwiły udaremnienie prze-
mytu ok. 15 ton marihuany13.

Podkreślić należy, że zainstalowanie na 
pokładzie Predatora kamer wideo oraz na 
podczerwień, jak również radaru – umożliwia 
prowadzenie obserwacji terenu z odległości 
ok. 6,5 km. W momencie zlokalizowania 
podejrzanego obiektu operatorzy sensorów 

11 C.C. Haddal, J. Gertler, Homeland Security: 
Unmanned Aerial Vehicles and Border Surveillance, 
Congressional Research Report for Congress, July 
8, 2010, Washington, Library of Congress, s. 3. 

12 Radar SAR służy do pozyskiwania obrazów 
obiektów nieruchomych o wysokiej rozróżnial-
ności, porównywanej z fotografią lotniczą czy też 
satelitarną. 

13 T. Zieliński, Funkcjonowanie bezzałogowych sys-
temów powietrznych w sferze cywilnej, op. cit., s. 
78. 
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znajdujący się w stacjach kierowania mają 
możliwość dokładniejszego sprawdzenia 
obiektu poprzez zwiększenie ostrości obra-
zu. Bardzo ważna jest ponadto możliwość 
operowania Predatora w nocy – dzięki ka-
merze na podczerwień ma on możliwość 
wykrycia przemytnika z odległości nawet 
13 kilometrów14.

BSP realizują również tego rodzaju mi-
sje w Europie – w Szwajcarii od 2006 roku 
do monitorowania granic wykorzystywany 
jest BSP Ranger koncernu RUAG. Ponadto 
też w Republice Federalnej Niemiec trwają 
nieustanne prace nad BSP, które mogłyby 
być wykorzystywane do monitorowania oraz 
ochrony granic państwowych. Przy czym 
trzeba podkreślić, że w pierwszej fazie wdro-
żenia BSP miałyby tam uzupełniać obecnie 
wykorzystywane środki.

W związku z powyższym należy 
skonstatować, że BSP są środkiem 
zdecydowanie bardziej przydatnym 
od ich załogowych odpowiedników 
– co można potwierdzić obserwacją 
praktyczną, że obecnie BSP kategorii 
MALE jest w stanie operować w po-
wietrzu już około 20 godzin, a śmi-
głowiec tylko mniej więcej 2 godziny. 
Ponadto pilot załogowego statku 
powietrznego może spędzić w po-
wietrzu tylko 20 godzin tygodniowo, 
a w przypadku BSP nie ma oczywi-
ście takich ograniczeń. Czas przeby-
wania w powietrzu jest szczególnie 
istotny ze względu na konieczność 
obserwacji dużych powierzchni te-
renu. Należy przy tym zaznaczyć, że 
koszty operacyjnego wykorzystania 

14 W. Matthews, Border Predators. U.S. Puts UAVs To 
Work Along Mexico Boundary, [dostępne z:] http://
archive.defensenews.com/print/article/20100927/
DEFFEAT01/9270301/Border-Predators , 
[22.05.2015]. 

BSP przewyższają obecnie koszty 
dotyczące wykorzystania pojedyn-
czej platformy załogowej. Jednak 
wykorzystanie mniejszej liczby środ-
ków do rozpoznania (skoro, jak już 
wspomniano, jeden BSP kategorii 
MALE może przebywać w powietrzu 
dziesięć razy dłużej niż śmigłowiec) 
powoduje, że koszty te zdecydowa-
nie się zmniejszają.

W związku z zaletami SBSP Europej-
ska Agencja Zarządzania Współpracą na 
Zewnętrznych Granicach Państw Człon-
kowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) 
rozpatruje możliwość pozyskania oraz 
wykorzystywania SBSP do prowadzania 
obserwacji zewnętrznych granic UE. Po-
trzeba permanentnej obserwacji granic strefy 
Schengen jest szczególnie istotna w obliczu 
obecnej sytuacji geopolitycznej – niepoko-
jów oraz konfliktów w Afryce Północnej czy 
niezakończonego konfliktu rosyjsko-ukra-
ińskiego. Należy jednoznacznie podkreślić, 
że w opinii wielu ekspertów SBSP kategorii 
MALE znacznie poprawiają skuteczność 
funkcjonowania jednostek odpowiedzial-
nych za ochronę granic; dlatego też można 
się spodziewać, że systematycznie będą się 
one pojawiały na wyposażeniu wspomnia-
nych jednostek, w związku z czym konieczne 
będzie przeprowadzenie sprawnego procesu 
ich integracji z innymi środkami.

 Zapewnienie bezpieczeństwa 
w trakcie imprez masowych

Kolejnym obszarem wykorzystania SBSP 
w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrz-
nego jest monitorowanie dużych imprez 
masowych. Przytaczany już wcześniej SBSP 
Ranger wykorzystywany w był w 2008 roku 
do obserwacji sytuacji w Bazylei, Bernie 
oraz Zurychu podczas trwających wtedy mi-
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strzostw Europy w piłce nożnej. Transmisja 
obrazu wideo z BSP prowadzona w czasie 
rzeczywistym pozwalała na określanie natę-
żenia ruchu oraz miejsc gromadzenia i kie-
runków przemieszczania się tłumów15.

Na podstawie pozytywnych do-
świadczeń oraz ocen użycia BSP 
przez Szwajcarię również Wielka 
Brytania i Polska zdecydowały się na 
ich wykorzystanie podczas ochrony 
imprez masowych – odpowiednio 
olimpiady w Londynie oraz kolej-
nych futbolowych mistrzostw Sta-
rego Kontynentu w 2012. Podczas 
trwania tych imprez policja wyko-
rzystywała BSP kategorii mikro do 
działań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa. Pozytywne oceny 
wykorzystania BSP przez Szwajcarię, 
Polskę oraz Wielką Brytanię spowo-
dowały, że także niemiecka policja 
zdecydowała się na pozyskanie BSP 
pionowego startu – Quadrocopter, 
którego głównym zadaniem ma 
być wspieranie wszelkiego rodzaju 
operacji sił bezpieczeństwa. Szcze-
gólny nacisk ma zostać położony na 
obserwację imprez masowych, m.in. 
mecze piłki nożnej.

Bezzałogowe statki powietrzne 
– z racji możliwości operowania 
w sposób długotrwały, dokładny 
i cichy – należy uznać za znakomity 
środek do monitorowania imprez 
masowych, demonstracji ulicznych, 
jak również ruchu miejskiego. SBSP 
kategorii HALE i MALE są w sta-
nie kooperować z mniejszymi BSP, 
umożliwiając zdecydowaną oraz 

15 T. Skrzypietz, Unmanned Aircraft Systems for Civi-
lian Missions, op. cit., s. 19. 

szybką reakcję na zagrożenia po-
przez przekazywanie zainteresowa-
nym danych w czasie rzeczywistym.

Obecnie do monitorowania miast wyko-
rzystywane są zdjęcia satelitarne, które nie 
zawsze są dokładne, a ponadto są kosztowną 
metodą obserwacji. Dlatego BSP są środ-
kiem, który może je zastąpić. Za przykład 
mogą posłużyć prace podjęte przez konsor-
cjum agend rządowych z firmą BAE Sys-
tems, mające na celu dostosowanie BSP do 
prowadzenia obserwacji ulicznych demon-
stracji, imprez sportowych, rejestrowania 
wykroczeń drogowych oraz wychwytywania 
zachowań antyspołecznych16.

Rząd Francji poszedł jeszcze dalej i zde-
cydował o wykorzystywaniu BSP do nad-
zorowania bezpieczeństwa najważniejszych 
osób – tzw. VIP-ów. Przykładem jest wyko-
rzystanie platform bezzałogowych w trakcie 
wizyty papieża Benedykta XVI w Lourdes 
we wrześniu 2008 roku.

Widząc, że BSP zbierają pozytywne 
oceny dotyczące ich wykorzystania, rów-
nież policja zdecydowała się na pozyskanie 
wspomnianych środków – w celu poprawy 
bezpieczeństwa obywateli bez nadmiernego 
naruszania ich prywatności. Ponadto SBSP 
mogą być wykorzystywane do monitorowa-
nia ruchu, tłumienia zamieszek oraz udzia-
łu w misjach poszukiwawczo-ratowniczych 
(można również natrafić na opinie, że mogą 
być one również wykorzystywane w spra-
wach kryminalnych). Współcześnie zde-
cydowana większość wymienionych zadań 
realizowana jest przez śmigłowce wyposażo-
ne w odpowiednie sensory. Jednakże przyto-
czone działania są dość kosztowne, dlatego 
też należy się zastanowić nad uzupełnieniem 
możliwości śmigłowców – a w przyszłości 

16 T. Zieliński, Funkcjonowanie bezzałogowych syste-
mów powietrznych w sferze cywilnej, op. cit., s. 81. 
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może nawet nad ich całkowitym zastąpie-
niem – przez platformy bezzałogowe17.

Polska ma również doświadczenia z wy-
korzystania platform bezzałogowych w ak-
cjach poszukiwawczo-ratowniczych; kiedy 
bowiem w 2010 roku w okolicach Puszczy 
Augustowskiej zaginęła 10-letnia dziew-
czynka, do akcji poszukiwawczej włączono 
SBSP FlyEye firmy WB Electronics18. Brak 
jest jakichkolwiek danych dotyczących 
szczegółów wykorzystania BSP – wiadomo 
jedynie, że na pokładzie platformy latającej 
znajdowała się kamera termalna. Ponadto 
w tego typu działaniach BSP wyposażo-
ne są w czujniki elektrooptyczne – kamery 
termowizyjne i na podczerwień – jak rów-
nież w radary z syntetyczną aperturą. Ma to 
na celu umożliwienie prowadzenia działań 
w każdych warunkach atmosferycznych, 
a przekaźniki znajdujące się na pokładzie 
mają służyć przekazywaniu informacji 
w czasie rzeczywistym przez dwadzieścia 
cztery godziny na dobę.

SBSP znajdują również zastosowanie 
w walce z handlarzami narkotyków, w tym 
również w poszukiwaniu ich plantacji. 
Oprócz standardowego wyposażenia słu-
żącego do prowadzenia rozpoznania obra-
zowego, BSP wyposażony został w systemy 
czujników mogących zidentyfikować zapach 
konopi indyjskich – możliwe jest więc roz-
różnienie, z jakiego rodzaju plantacją mamy 
do czynienia19. Przykładem wspomnianego 
BSP jest opracowany przez holenderską po-
licję miniśmigłowiec CannaChopper.

17 Należy przy tym nadmienić, że obecnie z możliwości 
SBSP korzystają państwa takie jak: Niemcy, Szwajca-
ria, Holandia, Wielka Brytania, Izrael oraz USA. 

18 Szczegóły akcji poszukiwawczej pod Augustowem, 
http://bezzalogowce.pl/szczegoly-akcji-poszuki-
wawczej-pod-augustowem/, [22.05.2015]. 

19 T. Zieliński, Funkcjonowanie bezzałogowych syste-
mów powietrznych w sferze cywilnej, op. cit., s. 82. 

 Podsumowanie

Po niewątpliwym sukcesie doty-
czącym wykorzystania SBSP we 
wszystkich rodzajach sił zbrojnych – 
zaczęto wykorzystywać je na więk-
szą skalę w sferze cywilnej, gdzie 
z powodzeniem realizują zadania 
zarezerwowane do tej pory dla 
platform załogowych.

Wykorzystanie SBSP w sferze cy-
wilnej będzie nieustannie rosło. 
Obecnie platformy bezzałogowe 
stosowane są m.in. przez Straż Gra-
niczną, Policję jak również inne służ-
by odpowiedzialne za zapewnienie 
bezpieczeństwa wewnętrznego 
w niektórych krajach. Wiąże się to 
niewątpliwie z cechami charaktery-
stycznymi, którymi dysponują SBSP. 
Najważniejszymi z nich są niewątpli-
wie brak ryzyka utraty życia przez 
pilotów-operatorów, długotrwałość 
wykonywanych operacji oraz aspekt 
ekonomiczny typu koszt-efekt. 

Zastosowanie SBSP w zadaniach 
związanych z zapewnieniem bez-
pieczeństwa wewnętrznego jest 
szczególnie pożądane w przypad-
ku realizacji monotonnych oraz 
długotrwałych misji, w których 
szczególnie istotne jest pozyskiwa-
nie i przekazywanie danych w czasie 
rzeczywistym. Ponadto sensory roz-
poznawcze znajdujące się na pokła-
dach BSP pozwalają na uzyskiwanie 
zdecydowanie bardziej dokładnych 
danych, niż w przypadku obserwacji 
z powietrza przez człowieka. Na-
leży również podkreślić, że biorąc 
pod uwagę całokształt wykonywa-
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nych misji – wykorzystanie opera-
cyjne SBSP jest mniej kosztowne od 
wykorzystania platform załogowych 
czy rozpoznania satelitarnego.

Podsumowując należy stwierdzić, 
iż SBSP są środkiem, który wyko-
rzystywany będzie w przyszłości 
na masową skalę nie tylko w sferze 
wojskowej, lecz również (a może 

przede wszystkim) cywilnej. Oprócz 
zastosowania SBSP w działaniach 
związanych z zapewnieniem bez-
pieczeństwa państwa należy rów-
nież zwrócić uwagę na możliwości 
platform bezzałogowych w działal-
ności komercyjnej, która może stać 
się w przyszłości obszarem szyb-
kiego rozwoju BSP.
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SUMMARY:

 Nowadays, the scope of use unmanned aircraft systems definitely expands. Primarily 
unmanned aerial vehicles were used by the Armed Forces in military operations. 
High efficiency of unmanned aerial vehicles in the theater of military operations 
contributed to spread use it in the civil sphere. Therefore, more and more services 
responsible for ensuring internal security of the State uses these systems not only in 
the fight against threats, but also in preventive operations.

 The aim of this publication is to present opportunities – areas of use unmanned 
aircraft systems to ensure the internal security of the State.
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Bezpieczeństwo w ruchu 
powietrznym i przeciw-
działanie terroryzmowi 
lotniczemu

Urszula Staśkiewicz

 Publikacja przedstawia podstawowe zagrożenia dla ruchu lotniczego. Wyszczegól-
niono w niej wyzwania związane z organizacją ruchu lotniczego, takie jak podział 
przestrzeni powietrznej i współdzielenie jej przez lotnictwo wojskowe i cywilne, za-
grożenia związane z czynnikiem ludzkim i technicznym oraz zagrożenia wywołane 
przez zwierzęta i bezprawną ingerencję człowieka.

 Wyodrębniając najważniejsze elementy wpływające na bezpieczeństwo ruchu lotni-
czego, analizowano najtragiczniejsze, a tym samym najsłynniejsze zdarzenia lotni-
cze – zestrzelenie irańskiego cywilnego Airbusa A300 przez amerykański krążownik, 
katastrofę samolotu Ił-62M Tadeusz Kościuszko w Warszawie oraz zamachy terrory-
styczne w Stanach Zjednoczonych z 11 września 2001 roku.

 W pracy zaprezentowano podstawowe przepisy regulujące ruch lotniczy, jak również 
rozwiązania prawne, które wprowadzano, aby zapobiegać przyszłym wypadkom.

Ruch powietrzny to stosunkowo młoda 
gałąź komunikacji. Jego początki datuje się 
na rok 1783, kiedy to udokumentowano 
pierwszy publiczny lot balonem na gorące 
powietrze braci Montgolfier.   

Rozwój nauk, przede wszystkim zaś 
wiedzy technicznej, prowadził do coraz 
większych sukcesów. I tak w 1909 r. Francuz 
Louis Blériot dokonał pierwszego przelo-
tu samolotem nad kanałem La Manche, 

a w 1919 roku rozpoczęły się regularne loty 
międzynarodowe (z Paryża do Brukseli). 
Od tego czasu lotnictwo rozwija się w bły-
skawicznym tempie (tylko w 2013 roku 
polskie porty lotnicze obsłużyły blisko 25 
mln pasażerów1), a wraz z zagęszczaniem 

1 Analiza rynku lotniczego w Polsce w 2013 roku – 
raport Urzędu Lotnictwa Cywilnego [http://www.
ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/3734-analizy-ryn-
ku-lotniczego]
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ruchu w przestrzeni powietrznej pojawia 
się wciąż więcej zagrożeń oraz problemów 
natury prawno-organizacyjnej.

Podstawowe typy zagrożeń będą-
ce przedmiotem niniejszej pracy 
to: problemy organizacyjno-praw-
ne, zagrożenia naturalne, czynnik 
ludzki, awarie sprzętu oraz tzw. 
bezprawna ingerencja.

Problemy organizacyjno-prawne 
lotnictwa dotyczą głównie przelo-
tów międzynarodowych. Pierwsza 
próba stworzenia międzynarodo-
wych przepisów zainicjowana zo-
stała przez Francję w 1910 roku, 
jednak wybuch wojny opóźnił prace 
legislacyjne i dopiero po podpisa-
niu traktatu pokojowego w Wersalu 
zdecydowano się na wspólne roz-
wiązania w kwestii lotnictwa, któ-
re zaowocowały podpisaniem 13 
października 1919 roku konwencji 
lotniczej zwanej konwencją pary-
ską. Najważniejsze zmiany, które 
ona wprowadzała, to powołanie 
Międzynarodowej Komisji Żeglugi 
Powietrznej (CINA) oraz uznanie, że 
(zgodnie z art. 1 konwencji) „każde 
Państwo posiada całkowite i wy-
łączne zwierzchnictwo nad prze-
strzenią powietrzną ponad swojem 
terytorjum. W rozumieniu niniejszej 
Konwencji za terytorjum danego 
Państwa uważa się terytorjum na-
rodowe metropolji i kolonji łącznie 
z wodami terytorjalnemi, przyległe-
mi do tego terytorjum”2(zachowa-
no oryginalną pisownię).

2 Konwencja urządzająca żeglugę powietrzną, pod-
pisana w Paryżu dnia 13 października 1919 r. (ra-
tyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 23 września 
1922 r.). 

Kolejne regulacje prawne pojawiły się 
zaraz po drugiej wojnie światowej, kiedy 
to na konferencji w Chicago, w 1944 roku 
uchwalono nową konwencję oraz stwo-
rzono organizację mającą zastąpić CINA: 
Tymczasową Organizację Międzynaro-
dowego Lotnictwa Cywilnego – PICAO, 
którą dość szybko przekształcono w Or-
ganizację Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego – ICAO.

Jak pisze M. Polkowska: „Mimo że od 
1944 r. na świecie w nastąpiły ogromne 
zmiany polityczne i gospodarcze, a lotnic-
two komunikacyjne stało się wielką gałęzią 
przemysłu, część postanowień konwencji 
zachowała swą wartość do dziś; zawdzię-
czać to należy nie tyle zapisanym w niej 
zasadom, co aktywnemu działaniu ICAO, 
która opracowuje zasady międzynarodo-
wej żeglugi powietrznej, liczne konwencje, 
także w sprawie prawa karnego czy odpo-
wiedzialności cywilnej oraz wspiera rozwój 
międzynarodowego transportu lotniczego. 
Jednak zagadnienia ekonomiczne pozo-
stały w sferze regulacji między państwami 
w formie umów o komunikacji lotniczej”3.

Następne znaczące regulacje po-
jawiły się wraz z integracją euro-
pejską. Wielka mnogość lotów 
między państwami Unii spowo-
dowała chęć ujednolicenia już nie 
tylko przepisów, ale całych proce-
dur i rozwiązań technologicznych 
związanych z przelotami. Specjalne 
organizacje, takie jak: SESAR, Eu-
rocontrol i EASA miały za zadanie 
zintegrować europejskie lotnictwo 
i pomagać tworzyć jednolitą eu-

3 Polkowska M., Międzynarodowe konwencje 
i umowy lotnicze oraz ich zastosowanie – zarys 
problematyki, Akademia Obrony Narodowej, 
Warszawa 2004, s. 18. 
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ropejską przestrzeń powietrzną. 
Problem stanowił np. fakt, że na 
krótkich trasach (np. Berlin–Paryż 
czy Barcelona–Lizbona) samolot 
wchodził w kilka stref kontrolnych 
(każde z kolejnych państw miało 
własne procedury kontroli lotu). 
Postanowiono to zmienić i wpro-
wadzić tzw. FAB-y – funkcjonalne 
bloki przestrzeni powietrznej.

„Zgodnie z przepisami dotyczącymi 
jednolitej europejskiej przestrzeni po-
wietrznej krajowe organizacje zajmujące 
się kontrolą ruchu lotniczego powinny ze 
sobą współpracować w ramach dziewięciu 
regionalnych bloków przestrzeni powietrz-
nej (czyli właśnie funkcjonalnych bloków 
przestrzeni powietrznej – FAB) w celu 
zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów 
i zredukowania emisji. Te bloki wspólnej 
przestrzeni powietrznej są zorganizowane 
według tras ruchu lotniczego, a nie według 
granic państwowych, co pozwala zwiększyć 
efektywność "4.

Innym istotnym problemem dotyczą-
cym kwestii organizacyjnych jest wspólne 
użycie przestrzeni powietrznej przez lot-
nictwo wojskowe i cywilne. Krytycznym 
zdarzeniem, od którego rozpoczęto, a na-
wet od którego wręcz nakazano współpracę 
lotnictwu wojskowemu i cywilnemu było 
zestrzelenie irańskiego cywilnego Airbusa 
A300 przez amerykański krążownik. Po 
tym zdarzeniu ICAO wydała dokument 
o nazwie „Manual Concerning Safety Measu-
res Relating to Military Activities Potentially 
Hazardous to Civil Aircraft Operations” (Doc 
9554-AN/932), który narzucał wymóg peł-
nej koordynacji ze służbami naziemnymi 
ATS oraz informowanie lotnictwa cywil-

4 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej nr 
IP/14/818. 

nego o wszystkich aktywnościach poten-
cjalnie niebezpiecznych (np. wykonywaniu 
testów broni rakietowej w pobliżu szlaków 
lotniczych, wykonywaniu misji treningo-
wych, pokazach lotniczych czy operacjach 
statków kosmicznych).

Integracja lotnictwa cywilnego i wojsko-
wego to także wyzwanie dla Unii Europej-
skiej, ktora w ramach tworzenia jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej ma 
w planach m.in. integrację radarów, wspól-
ne bazy danych, systemy wymiany depesz 
lotniczych i  wspólne szkolenia.

Innymi zagrożeniami dla ruchu lotni-
czego są zagrożenia naturalne, takie jak:

 Pogoda – szczególnie mgła, silne opady 
i burze, które to zjawiska są czynnikami 
opóźniającymi loty oraz zagrażającymi 
bezpieczeństwu

 Żywioły – rozumiane jako ekstremal-
na pogoda i kataklizmy, np. wybuch 
wulkanu

 Zwierzęta – szczególnie ptaki zderzają-
ce się z samolotem i zwierzęta wbiega-
jące na płytę lotniska.
Ważną grupą zagrożeń są rów-
nież te wywołane przez człowie-
ka, spowodowane jego błędem. 
Jak mówią znawcy tematu: „Nawet 
najlepszy pilot może popełnić naj-
gorsze błędy” (prof. James Reason); 
„popełnienie błędu jest tylko kwe-
stią czasu nawet dla perfekcyjnego 
pilota” (kapitan Don Maurino)5. Sta-
tystyki prowadzone przez instytucje 
zajmujące się lotnictwem zdają się 
potwierdzać te opinie: „Z danych 
NASA wynika, że czynnik ludzki 

5 Marek Bielski, Andrzej Krawczyk „Bezpieczeń-
stwo ruchu lotniczego” w „Bezpieczeństwo Pracy 
– Nauka i Praktyka” nr 4/2010, s. 12. 
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był przyczyną 74 proc. wypad-
ków lotniczych, do których doszło 
w Międzynarodowym Porcie Lotni-
czym w Denver (DIA) od 2005 roku. 
W 2009 r. Civil Aviation Authority, 
organizacja regulująca sprawy 
związane z lotnictwem w Wielkiej 
Brytanii, ogłosiła, że błąd załogi 
był przyczyną 75 proc. wypadków 
z udziałem prywatnych i liniowych 
samolotów w latach 1997–2006”6.

Następnym typem zagrożeń są te doty-
czące technicznej strony lotnictwa –głów-
nie budowy maszyn oraz pasów startowych. 
Drastycznym przykładem zawodności 
maszyny i skutków, jakie powoduje awaria 
sprzętu była katastrofa samolotu Ił-62M 
Tadeusz Kościuszko 9 maja 1987 roku. 
„Przyczyną pęknięcia były wady materia-
łowe i technologiczne wału silnika nr 2. 
W wyniku oględzin części zniszczonego 
samolotu ustalono, że powodem była wada 
konstrukcyjno-wykonawcza wału silnika, 
który zawierał karb będący powodem spię-
trzenia naprężeń i zmęczenia materiału, 
w efekcie czego nastąpiło pęknięcie wału 
silnika. Najważniejszą wadą konstrukcyjną 
silnika był brak specjalnego wzmocnienia 
w miejscu, w którym wał turbiny zmienia 
swoją średnicę”7.

Ostatni rodzaj zagrożeń jest związany 
z bezprawną ingerencją. Zgodnie z  defi-
nicją zapisaną przez ICAO w załączniku 
17 do konwencji chicagowskiej „Ochrona 
międzynarodowego lotnictwa cywilnego 
przed aktami bezprawnej ingerencji”   – 

6 Polski Rynek Transportu Lotniczego, http://www.
prtl.pl [http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_arty-
kuly,3900,11] 23.04.2015. 

7 Komunikat specjalnej komisji rządowej powołanej do 
zbadania przyczyn katastrofy samolotu PLL LOT, 
„Skrzydlata Polska” nr 21/1987, s. 3, Warszawa: 
Oficyna Wydawnicza SIMP. 

aktami bezprawnej ingerencji są akty lub 
próby dokonania aktów zagrażających bez-
pieczeństwu lotnictwa cywilnego, w któ-
rych zawiera się między innymi:

  bezprawne przejęcie statku powietrznego,

  zniszczenie statku powietrznego 
w trakcie użytkowania ,

  wzięcie zakładników na pokładzie stat-
ku powietrznego lub na lotniskach,

  wtargnięcie siłą na pokład statku po-
wietrznego, na teren portu lotniczego 
lub na teren obiektu lotniczego,

  wniesienie na pokład statku powietrzne-
go lub na teren portu lotniczego broni lub 
niebezpiecznego urządzenia lub materia-
łu służącego do celów przestępczych,

  użycie statku powietrznego podczas 
jego działania w celu spowodowania  
śmierci, poważnych obrażeń ciała lub 
poważnych uszkodzeń mienia lub śro-
dowiska,

  przekazanie nieprawdziwej informacji 
mające na celu narażenie na niebezpie-
czeństwo statku powietrznego w trak-
cie lotu lub na ziemi, a także pasażerów, 
załogi, personelu naziemnego lub ogółu 
społeczeństwa, na terenie portu lotni-
czego lub obiektu lotnictwa cywilnego.
Specyficzną odmianą bezprawnej 
ingerencji jest terroryzm lotniczy. 
Określa się w ten sposób „akty ter-
rorystyczne skierowane przeciwko 
żegludze powietrznej  oraz innym 
zasobom lotnictwa i zagrażające 
jej bezpieczeństwu”8. Pojęcie te 
często używane jest zamiennie 
z pojęciem ‘terroryzm powietrzny’; 

8 K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty 
prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003, s. 12. 
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jednak terroryzm powietrzny jest 
pojęciem węższym niż terroryzm 
lotniczy i dotyczy aktów terroru 
dokonanych jedynie w powietrzu, 
pomijając akty terroryzmu doko-
nane np. na lądzie na infrastruk-
turę lotniczą (m.in. pas startowy, 
wieża kontrolna)9. Akt terroryzmu 
lotniczego może natomiast zostać 
dokonany na pokładzie statku, na 
statek, z powietrza na ląd lub na 
infrastrukturę lotniczą. Najbardziej 
znane akty terroryzmu lotnicze-
go to: porwanie 27 czerwca 1976 
roku francuskiego samolotu pasa-
żerskiego Airbus A300 lecącego do 
Paryża (atak znany m.in. ze wzglę-
du na słynną operację Entebbe – 
odbicia samolotu przez izraelskie 
służby specjalne) oraz seria ataków 
terrorystycznych dokonanych na 
terenie USA za pomocą porwanych 
samolotów pasażerskich 11 wrze-
śnia 2001 roku.

Terroryzm lotniczy rozwijał się wraz 
z rozwojem lotnictwa. Dotyczy to także 
walki z tym rodzajem zagrożenia bezpie-
czeństwa. Warto wspomnieć chociażby 
takie pierwsze regulacje, jak konwen-
cja genewska o morzu pełnym z 1958 
roku czy konwencja tokijska z 1963 roku 
w sprawie przestępstw i niektórych czy-
nów popełnionych na pokładzie statków 
powietrznych. Jednak te konwencje nie 
dotyczyły stricte problemów, jakie ma 
lotnictwo – i nie proponowały rozwiązań 
zwiększających bezpieczeństwo, dosto-
sowanych konkretnie do lotnictwa (kon-
wencja genewska o morzu pełnym została 

9 J. Rajchel, Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, 
Dęblin 2010, s. 12; P. Krawczyk, Istota terroryzmu 
lotniczego, Warszawa 2008, s. 18. 

stworzona z myślą o piractwie morskim). 
Dopiero ICAO wprowadziła między-
narodowe standardy dotyczące bezpie-
czeństwa w lotnictwie, tworząc w 1975 
roku wspomniany wyżej załącznik nr 17 
do konwencji chicagowskiej „Ochrona 
międzynarodowego lotnictwa cywilne-
go przed aktami bezprawnej ingerencji” 
oraz przyjęty przez Radę ICAO 15 lutego 
2013 roku załącznik 19 „Zarządzanie bez-
pieczeństwem”.

Instytucje europejskie także zadbały 
o zwiększenie bezpieczeństwa w lotnic-
twie. Najważniejsze regulacje to: Europej-
ska konwencja o zwalczaniu terroryzmu 
z 1977 roku oraz rozporządzenie (WE) 
nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 16 grudnia 2002 r. ustanawiające 
wspólne zasady w dziedzinie ochrony lot-
nictwa cywilnego. 

 Oczywiście poza rozwiązaniami 
prawnymi pojawiły się także rozwiąza-
nia technologiczne pozwalające na wal-
kę z bezprawną ingerencją: wykrywacze 
metalu i środków wybuchowych, systemy 
monitoringu oraz systemy ochrony samo-
lotu przed atakiem rakietowym – Flight 
Guard Self Protection Systems. 

Wprowadzone rozwiązania sprawiły, 
że zagrożenie atakiem na samoloty (czy 
na infrastrukturę lotniczą) jest obecnie 
mniejsze niż przed 2001 rokiem. Także 
statystyki pokazują, że to nie terroryzm 
stanowi największe zagrożenie w lot-
nictwie, ale wymienione wcześniej w ni-
niejszej pracy zagrożenia – takie jak błąd 
pilota, pogodowa, zwierzęta czy brak 
współpracy lotnictwa cywilnego z lotnic-
twem wojskowym. 
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 Podsumowanie

Współczesne lotnictwo powsta-
ło z początkiem XX wieku, kiedy 
to odbył się  pierwszy kontrolo-
wany lot silnikowy braci Wright 
(w Kitty Hawk 17 grudnia 1903 
roku) oraz wspominany przelot 
Blériota nad kanałem La Manche 
(1909). Od tego czasu obserwu-
jemy intensywny rozwój w wie-
lu dziedzinach: technologiczny 
(od samolotów z drewnianymi 
kadłubami, z otwartą kabiną do 
Airbusa A350), wzrost liczby od-
prawianych pasażerów (w ruchu 
regularnym i czarterowym w pol-
skich portach lotniczych w 1993 
roku wynosiła ona 2,5 miliona, 
a w 2010 roku przekroczyła 20 
milionów10).

Fakt, że w przestrzeni powietrznej 
znajduje sie coraz więcej samo-
lotów (oraz pasażerów) i są one 
w stanie podczas jednego lotu 
przekroczyć coraz więcej granic 
państwowych – powoduje tak-
że wzrastającą liczbę zagrożeń. 
Wyróżnić można te związane 
z organizacją, np. zagrożenie 
kolizją (zwłaszcza między lo-
tami cywilnymi a wojskowymi), 
z błędami pilota, z problemami 
technologicznymi (np. wada-
mi konstrukcyjnymi maszyny), 

10 Raport Urzędu Lotnictwa Cywilnego „Liczba 
obsłużonych pasażerów w latach 1993–2010 oraz 
wykonanych operacji lotniczych w latach 1997 - 
2010 w ruchu regularnym i czarterowym w pol-
skich portach lotniczych”.

z naturą (pogoda, zwierzęta) oraz 
z bezprawną ingerencją. 

Aby zminimalizować ryzyko wy-
padku, zostały wprowadzane 
liczne regulacje dotyczące współ-
pracy w ramach koordynacji lotów 
oraz zminimalizowania zagroże-
nia aktami bezprawnej ingerencji. 
Najbardziej restrykcyjne przepi-
sy wprowadzono po zamachach 
terrorystycznych na USA w 2001 
roku.

Działania państw oraz organi-
zacji międzynarodowych (głów-
nie ICAO) stawiające sobie za 
cel zwiększenie bezpieczeństwa 
w lotnictwie – mają odzwiercie-
dlenie w statystykach. Lotnictwo 
wciąż jest najbezpieczniejszym 
środkiem transportu. „Jeśli po-
służymy się statystyką z lat 2008 
i 2009, to okaże się, że katastro-
fa lotnicza ostatnio zdarza się 
średnio raz na 1 mln 300 tysięcy 
lotów. W katastrofach lotniczych 
w 2009 r. zginęło na całym świe-
cie 538 pasażerów. W tym samym 
roku tylko w USA miało miejsce 
738 śmiertelnych wypadków ro-
werowych. Natomiast w wyniku 
wypadków drogowych w Polsce 
w 2008 r. – według raportu Ko-
mendy Głównej Policji – śmierć 
poniosły 5473 osoby, a rannych 
zostało 62.097 osób11”.

11 Marek Bielski, Andrzej Krawczyk, op. cit., „Bez-
pieczeństwo ruchu lotniczego” w „Bezpieczeństwo 
Pracy – Nauka i Praktyka” nr 4/2010, s. 12.
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SUMMARY:

 This publication presents basic threats to the air traffic safety. It lists the challenges 
that goes along with organization of air traffic such as fragmentation of the airspace, 
sharing the airspace between civil and military air traffic, and also various hazards 
related to human and technical factor in aviation, as well as hazards caused by the 
wildlife and unlawful interference. 

 While identifying most important elements affecting air traffic safety, few most tra-
gic, thereby most famous aviation accidents has been analysed – shooting down 
Iran civilian A300 by U.S. Navy ship, crashing of Il-62M Tadeusz Kosciuszko in War-
saw, and terrorist attacks of 11 September in the United States. 

 The paper presents basic regulations on air traffic, as well as legal solutions imple-
mented in order to prevent future accidents.
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Wpływ umowy stowa-
rzyszeniowej na konflikt 
rosyjsko-ukraiński

Małgorzata Boczkowska

 Wstęp

Sytuacja rozwijająca się od kilku lat 
za wschodnią granicą Polski wywarła 
ogromny wpływ na funkcjonowanie 
nie tylko Europy, ale i całego świa-
ta polityczno-gospodarczego. Kraje 
takie jak Ukraina czy Rosja – pomimo 
że pozostają poniekąd oddzielone 
od struktur Unii Europejskiej wschod-
nią granicą Polski – niewątpliwie są 
częścią kontynentu europejskiego. 
Krótka analiza sytuacji konfliktowej 
pomiędzy tymi państwami pozwo-
li zauważyć wiele czynników, które 
wpływają pośrednio i bezpośrednio 
na ład nowoczesnej Europy. Konflikt, 
który rozwinął się w ciągu ostatnich 
lat, doprowadzając do patowej po-
zycji krajów UE, dla nikogo nie po-
winien pozostawać obojętny. 

Zgodnie z art. 217 TFUE umowa 
stowarzyszeniowa między Unią 
Europejską a państwami trzecimi 

stanowi podstawę bliskiej współ-
pracy i ma na celu przyszłe człon-
kostwo państwa trzeciego w Unii: 
„Unia może zawrzeć z jednym lub 
większą liczbą państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych 
umowy tworzące stowarzyszenie 
charakteryzujące się wzajemno-
ścią praw i obowiązków, wspólnymi 
działaniami i szczególnymi proce-
durami” 1. Ta podpisana między 
Ukrainą a Unią Europejską stała się 
pewnego rodzaju gwarantem bez-
pieczeństwa i wsparcia dla obywa-
teli tego kraju.

Próba odpowiedzi na nurtujące 
pytania, które mają wskazać kie-
runek konkretnych działań zmie-
rzających do poprawienia sytuacji 
oraz zapewnienia poczucia bezpie-
czeństwa w UE, okazuje się trudna; 

1 Dz.U.2004.90.864/2 – Traktat o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany 
uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem 
z Lizbony, art. 217.
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tematyka jest bowiem kontrower-
syjna i pozostawia wiele z takich 
pytań bez jednoznacznych, wła-
ściwych odpowiedzi. 

 Geneza umowy stowarzyszenio-
wej Ukraina-Unia Europejska

Ukraina od wielu lat dąży do by-
cia częścią nowoczesnej Europy. Było to 
zapoczątkowane już z chwilą rozpadu 
Związku Radzieckiego w latach dziewięć-
dziesiątych. Początkowo była ona krajem 
opornym na zmiany, zwłaszcza w kwe-
stiach zawieszenia broni, co spowodowało 
ograniczenie zaufania ze strony Wspólno-
ty Europejskiej. Jednak z czasem, bo już 
w 1994 roku, Ukraina dojrzała do tego, 
aby podążać ku przyszłości, decydując się 
na rozwiązanie spornych kwestii. Taka po-
stawa pociągnęła za sobą dalsze działania, 
których wyrazem był podpisany w 1994 
roku układ o partnerstwie i współpracy2. 
Wszedł on w życie 1 marca 1998 r., usta-
nawiając „Radę Współpracy UE-Ukra-
ina”, która zebrała się po raz pierwszy 9 
czerwca 1998 r. Głównym rezultatem spo-
tkania było przyjęcie planu pracy na lata 
1998 i 1999. 

W 1997 roku odbył się pierwszy szczyt 
UE–Ukraina, na którym ówczesny prezy-
dent Leonid Kuczma potwierdził dążenia 
Ukrainy do stowarzyszenia z UE. Konse-
kwencją tych decyzji było umożliwienie 
m.in. handlu wyrobami stalowymi, a także 
zniesienie obowiązku wizowego dla po-
siadaczy paszportów dyplomatycznych 
w państwach członkowskich UE. Wówczas 
Kuczma w Kijowie deklarował, że Ukraina 
przystąpi do Unii Europejskiej najpóźniej 

2 Zięba R.: Polityka zagraniczna Unii Europejskiej 
wobec Europy Środkowej i Wschodniej, „Stosunki 
Międzynarodowe” nr 3-4, 2000, s. 13-15. 

z końcem roku 20103. Drugi szczyt UE–
Ukraina odbył się 16 października 1998 
roku w Wiedniu. Zadeklarowano na nim 
strategiczne partnerstwo i zbieżność dą-
żeń, interesów i wyznawanych wartości. 
Podczas trzeciego szczytu UE–Ukraina 
w lipcu 1999 zapoczątkowane zostały 
prace nad przystąpieniem Ukrainy do 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), 
a także ustanowiono strefę wolnego han-
dlu między Ukrainą a UE. W grudniu tego 
roku Unia przyjęła wspólną strategię wo-
bec Ukrainy, tym samym podkreślając jej 
znaczenie jako państwa demokratycznego, 
które przywiązuje dużą wagę do proeuro-
pejskiej orientacji. 

Ta strategia działania przewidywała 
okres czterech lat, z możliwością dalszego 
przedłużenia. Określone zostały cele stra-
tegiczne Unii Europejskiej wobec Ukrainy, 
przede wszystkim w obszarach4:

 wsparcia demokracji i wolnego rynku, 

 umacniania bezpieczeństwa i stabilno-
ści w Europie i na świecie

 współpracy politycznej, w szczegól-
ności dotyczącej zbliżania Ukrainy do 
Unii

 współpracy w zakresie wymiaru spra-
wiedliwości i spraw wewnętrznych

 współpracy gospodarczej

 współpracy kulturalnej.
Omówiono również kwestie związane 

z ochroną środowiska, energetyką i bez-
pieczeństwem jądrowym. UE potwierdzi-
ła swoje poparcie dla reform na Ukrainie 

3 Ibidem, s. 16. 
4 Daniel Szeligowski: Ukraina a UE – od upadku 

ZSRR do Partnerstwa Wschodniego (pol.), opraco-
wanie multimedialne UniaEuropejska.org War-
szawa 15-05-2015. 



Wpływ umowy stowarzyszeniowej na konflikt rosyjsko-ukraiński

101

oraz dążeń do stowarzyszenia podczas 
czwartego szczytu. Przewodniczący Ko-
misji Europejskiej Romano Prodi, prezy-
dent Francji Jacques Chirac oraz Leonid 
Kuczma podpisali wspólne oświadczenie5.

Na szczycie w Jałcie, który odbył się 
we wrześniu 2001 r., przywódcy UE po-
ruszali kwestie dotyczące przestrzegania 
przez Ukrainę zasad demokracji. Leonid 
Kuczma był bowiem oskarżany o ich ła-
manie. UE zobowiązała się w tym celu 
do działań wspierających Ukrainę w re-
spektowaniu wolności oraz prawidłowego 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 
Podczas kolejnego szczytu, który odbył się 
w 2002 roku w Kopenhadze, potwierdzo-
no zadania wyznaczone Ukrainie w kwe-
stii przystosowania standardów i systemu 
prawnego do struktur UE. Unia zobowią-
zała się do wprowadzenia wszelkich uła-
twień transgranicznych dla europejskich 
obywateli6.

Podczas siódmego szczytu UE-Ukra-
ina, w Jałcie w 2003 roku, Wspólnota na-
stawiona na pierwsze poszerzenie granic 
na wschód nie doczekała się tego. Bruksela 
bowiem nie zaoferowała przyjęcia Kijo-
wa na członka UE. Zostało jednak zasu-
gerowane usankcjonowanie statusu tego 
kraju, należącego do europejskiej polityki 
sąsiedztwa (EPS)7. Plany restrukturyzacji 
rynkowej oraz wprowadzenia uproszczo-
nych przepisów wizowych dla Ukraińców 
zostały przez Leonida Kuczmę przyjęte. 
Ukraina w 2005 roku ponownie jednak 
oświadczyła, że chce się ubiegać o człon-
kostwo w UE. Pomimo pozytywnego od-
zewu, nie został jej przyznany status kraju 
kandydującego do UE. Odwołano się do 

5 Zięba R.: Polityka zagraniczna Unii Europejskiej…, 
s. 21. 

6 Ibidem, s. 22. 
7 Ibidem, s. 23. 

postanowień jałtańskich, co po miesiącu 
spowodowało, że Ukraina została włą-
czona do europejskiej polityki sąsiedztwa 
(EPS), a tym samym zyskała miano part-
nera priorytetowego8.

Podczas dziewiątego szczytu UE-
-Ukraina podpisano memorandum 
energetyczne; znalazły się w nim 
zapisy, które dotyczyły strategicz-
nych kwestii związanych z inte-
gracją rynków energetycznych 
Ukrainy i UE. Ponadto zostały spre-
cyzowane sfery bezpieczeństwa 
nuklearnego oraz poprawiono 
przestrzeganie standardów eko-
logicznych. W dalszej kolejności 
osiągnięto porozumienie w kwestii 
przeznaczenia funduszy Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego oraz 
Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju na wspieranie ukraińskiej 
energetyki. W 2006 roku w Helsin-
kach – na kolejnym, dziesiątym 
szczycie Ukraina-UE – przedsta-
wiciele państw członkowskich UE 
zadeklarowali gotowość Europy 
do rozpoczęcia procesu negocjacji 
na temat utworzenia strefy wolne-
go handlu pomiędzy UE a Ukrainą. 
Poruszono sprawę nowej umowy 
między stronami, a także uprosz-
czenia przepisów wizowych oraz 
współpracy sektora energetyczne-
go oraz polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa9.

W pierwszym kwartale 2007 roku 
rozpoczęły się negocjacje doty-
czące podpisania nowego układu 
mającego regulować wzajemne 

8 Ibidem, s. 24. 
9 Ibidem, s. 28 
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stosunki oraz wspomóc w przybli-
żeniu Ukrainy do UE. Rok później, 
w lutym, rozpoczęto rokowania na 
temat pogłębienia strefy wolnego 
handlu Ukraina–UE. Te wydarzenia 
miały miejsce po podpisaniu przez 
Wiktora Juszczenkę 5 lutego 2008 
roku protokołu o przystąpieniu 
Ukrainy do strefy wolnego handlu. 
W dniu 9 września tego roku – na 
12. szczycie w Paryżu – pracowano 
nad umową stowarzyszeniową10. 
Podczas kolejnego, 13. szczytu stro-
ny uznały, że większość prac nad 
umową stowarzyszeniową jest już 
zakończona. Barroso miał nadzieję, 
że negocjacje te mogą zakończyć 
się z końcem 2010 roku. Nato-
miast po wyborach prezydenckich 
w styczniu 2010 kurs ukraińskiej 
polityki zmienił się z uwagi na zwy-
cięstwo Wiktora Janukowycza, sto-
jącego na czele Partii Regionów. 
Niedługo później Rada Najwyższa 
wyraziła wotum nieufności dla rzą-
du Julii Tymoszenko. Z dniem 11 
marca 2010 parlament rozwiązał 
rząd, a następnie zatwierdził gabi-
net premiera Mykoły Azarowa. 

Umowa stowarzyszeniowa UE–Ukra-
ina miała być podpisana w listopadzie 
2013 roku, podczas szczytu Partnerstwa 
Wschodniego w Wilnie. Wszelkie przy-
gotowania z tym związane wstrzymał ów-
czesny rząd Ukrainy. Były już prezydent, 
Wiktor Janukowycz, obawiał się pogor-
szenia relacji gospodarczych z Rosją. Ta 
decyzja wywołała protesty społeczne, co 
doprowadziło do kryzysu, który sprawił, 
że ekipa Janukowycza została odsunięta 
od władzy. Reakcja Rosji na tę sytuację 

10 Ibidem, s. 29 

była ostra, zwłaszcza iż zaanektowała już 
wówczas należący do Ukrainy Półwysep 
Krymski. Sytuacja na wschodzie Ukrainy 
również jest trudna, ponieważ to region, 
który częściowo jest kontrolowany przez 
prorosyjskich separatystów11.

 Cel umowy stowarzyszeniowej 

Dokument wprowadza podstawowe 
zasady współpracy, głównie w obszarach 
takich jak energia, transport czy edukacja. 
Wymaga on od Ukrainy przeprowadzenia 
reform oraz przestrzegania zasad demo-
kracji, praw człowieka oraz rządów prawa. 
Umowa ma pozwolić na zwiększenie mo-
bilności pracowników, ustanowić harmo-
nogram wprowadzenia ruchu bezwizowego 
oraz przybliżenia systemów prawnych, usta-
lając dla Ukrainy harmonogram przyjęcia 
części przepisów obowiązujących w UE 
i stopniowego wprowadzania ich w życie12. 
Część układu, która dotyczy pogłębionej 
i kompleksowej umowy o wolnym handlu, 
ma na celu doprowadzenie do integracji 
rynków Ukrainy i UE – poprzez zniesienie 
ceł, a także zakaz innych restrykcji han-
dlowych. Ponadto ma również częściowo 
zintegrować rynek zamówień publicznych. 

Cele stowarzyszenia to:
a) propagowanie stopniowego zbliżenia mię-

dzy stronami w oparciu o wspólne warto-
ści oraz bliskie i uprzywilejowane związki 
oraz coraz większe stowarzyszenie Ukra-
iny z politykami UE i coraz większy 
udział w jej programach i agencjach;

11 K. Morawska, A. Zieliński (red.), Nowe sąsiedz-
two – nowe stowarzyszenie, Ukraina i Unia Eu-
ropejska na początku XXI wieku, Fundacja im. 
Stefana Batorego, Warszawa 2002. 

12 Umowa stowarzyszeniowa Unia–Ukraina. Rosja 
nie mówi „nie”, Warszawa 18.05.2015. 
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b) zapewnienie odpowiednich ram dla 
zwiększonego dialogu politycznego we 
wszystkich obszarach będących przed-
miotem wspólnego zainteresowania;

c) propagowanie, zachowanie i wzmac-
nianie pokoju i stabilizacji w wymia-
rze regionalnymi i międzynarodowym 
zgodnie z zasadami Karty Narodów 
Zjednoczonych i aktem końcowym 
z helsińskiej Konferencji Bezpieczeń-
stwa i Współpracy w Europie z 1975 
r. oraz celami Paryskiej karty dla nowej 
Europy z 1990 r.

d) stworzenie warunków dla wzmożonych 
stosunków gospodarczych i handlowych 
w ramach dążenia do stopniowej inte-
gracji Ukrainy z rynkiem wewnętrznym 
UE, w tym poprzez stworzenie pogłę-
bionej i kompleksowej strefy wolnego 
handlu zgodnie z tytułem IV (Handel 
i zagadnienia związane z handlem) ni-
niejszego układu oraz wspieranie wysił-
ków Ukrainy mających na celu przejście 
do funkcjonującej gospodarki rynkowej 
między innymi poprzez stopniowe zbli-
żenie jej prawodawstwa do prawodaw-
stwa Unii;

e) zwiększenie współpracy w dziedzinie 
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeń-
stwa w celu wzmocnienia praworządno-
ści oraz poszanowania praw człowieka 
i podstawowych wolności;

f ) stworzenie warunków dla coraz bliższej 
współpracy w innych dziedzinach bę-
dących przedmiotem wspólnego zain-
teresowania13.

13 Op.cit., układ o stowarzyszeniu między Unią Eu-
ropejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Ukrainą, z drugiej strony, artykuł 1, opra-
cowanie multimedialne. 

 Umowa stowarzyszeniowa – 
struktura treści 

Pomimo że jeszcze w zeszłym roku 
Ukraina apelowała do wszystkich 28 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
o to, aby ratyfikację umowy stowarzysze-
niowej Ukraina–UE zakończyć do szczytu 
Partnerstwa Wschodniego w Rydze (21-22 
maja 2015 roku), procedurę tę przeprowa-
dziło osiemnastu członków Unii. Niemcy 
i Słowenia ratyfikowały umowę, ale jeszcze 
nie przekazały jej do Brukseli. W kolejnych 
czterech państwach (Czechy, Francja, Belgia 
i Holandia) dokument został ratyfikowany 
do tej pory przez jedną z dwóch izb. Pozo-
stałe kraje – Włochy, Austria, Cypr i Grecja 
– nawet nie rozpoczęły procesu ratyfikacji 
umowy stowarzyszeniowej Ukraina–UE14.

Część polityczna porozumienia składa 
się z rozdziałów dotyczących demokratycz-
nych wartości i zasad wolnego rynku, które 
stanowią filary współpracy Unii i Ukrainy. 
Dodatkowo ta część również zawiera tre-
ści związane z kooperacją w sferze polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz nowy-
mi formami współpracy instytucjonalnej, 
m.in. regularnych szczytów Ukraina–UE 
oraz z Radą Stowarzyszenia. Ponadto od-
najdziemy tu wszelkie kwestie związane 
z prowadzeniem polityki właściwej w danej 
sytuacji, walką z korupcją oraz organizacja-
mi przestępczymi i terroryzmem, a także 
związane z promowaniem zrównoważone-
go rozwoju15. 

Ta część umowy stowarzyszeniowej to 
szczegółowe przepisy dotyczące określo-

14 Gazeta Wyborcza, Sejm wyraził zgodę na ratyfi-
kację umowy stowarzyszeniowej UE–Ukraina, War-
szawa, 26-11-2014. 

15 Dokumenty parlamentarne w sprawie stowarzysze-
nia UE-Ukraina, Kancelaria Sejmu RP, Ośrodek 
Informacji i Dokumentacji Europejskiej, Warsza-
wa 16-09-2014. 
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nych działań (głównie militarnych) i ich 
finansowania: 
a) współpraca w dziedzinie polityki zagra-

nicznej i bezpieczeństwa,
b) wspólne ćwiczenia z zakresu obrony oraz 

zapobiegania konfliktom,
c) podejmowanie działań mających na celu 

niedopuszczenie do rozprzestrzeniania 
się broni masowego rażenia,

d) unijne wsparcie finansowe
Tego typu działania są już podejmowane. 

Warto podkreślić, że około 1500 polskich 
żołnierzy bierze udział w stabilizacyjnych 
misjach zagranicznych. Polscy żołnierze ak-
tywnie współpracują na terenie Ukrainy, pro-
wadzone są ćwiczenia wojskowe16. 

Część gospodarcza umowy sto-
warzyszeniowej dotyczy przede 
wszystkim handlu oraz wszelkie-
go rodzaju współpracy w dziedzi-
nie spraw wewnętrznych i wymiaru 
sprawiedliwości. Tę część podpisano 
już w czerwcu 2014 roku. Jednak 
pod naciskiem Rosji, która zagroziła 
Ukrainie, że podejmie protekcyjne 
kroki w handlu z nią, wprowadzo-
ne zostały trójstronne rozmowy 
z udziałem przedstawicieli rosyjskich, 
ukraińskich oraz Komisji Europejskiej. 
Postanowiono wówczas, że ta część 
umowy (DCFTA) będzie wdrażana 
dopiero od początku 2016 roku. 

W tej części porozumienia zawarte 
są główne zasady pomocy dla Ukra-
iny, nazwane tutaj pakietem wsparcia 
dla Ukrainy17. Obejmuje on takie za-
gadnienia jak: 

16 Ibidem. 
17 Komisja Europejska, Pakiet wsparcia dla Ukrainy, 

opracowanie multimedialne. http://europa.eu/new-
sroom/files/pdf/ukraine_pl.pdf 

a) pomoc gospodarcza i finansowa, 
b) mechanizm koordynacji między-
narodowych darczyńców, 
c) handel i inwestycje, 
d) energia i transport, 
e) mobilność, 
f ) kontakty międzyludzkie i kształ-
cenie. 

 Pomoc gospodarcza i finansowa 

Pomoc gospodarcza i finansowa jest 
udzielana zarówno w postaci pomocy ma-
krofinansowej, jak też jako pomoc na rzecz 
rozwoju. Komisja Europejska prezentuje 
pełną gotowość do przeznaczenia 3 miliar-
dów euro z budżetu Unii Europejskiej na 
najbliższe lata. Jednocześnie zobowiązuje 
się do szybkiego udostępnienia większej 
kwoty w celu pomocy Ukrainie. Tym sa-
mym Komisja chce zaspokoić na Ukrainie 
najpilniejsze jej potrzeby, a co za tym idzie 
– ustabilizować sytuację finansową. Takie 
działanie przyczyni się także do wsparcia 
funkcjonowania administracji18. 

W ramach pomocy makrofinansowej 
Komisja przekaże łącznie 1,6 mld euro, 
a w krótkoterminowej perspektywie goto-
wa jest udzielić pożyczek na kwotę 610 mln 
euro. Ponadto Komisja również proponuje 
kwotę do 1 mld euro. W tym celu została 
już zorganizowana misja – w celu weryfi-
kacji potrzeb finansowych tegoż kraju. Ma 
to stworzyć fundament pod wsparcie finan-
sowe, które dzięki takiemu rozwiązaniu bę-
dzie dobrze dopasowane do potrzeb kraju. 

Kolejnym krokiem jest program pomo-
cy na rzecz rozwoju, który został już za-
planowany na kolejne siedem lat. Formą 
wsparcia ma być dotacja w wysokości 1,4 
18 Ibidem, s. 3. 
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mld euro. Następnie nowy program wska-
zuje kwotę 140 mln euro, które mają służyć 
poprawie kondycji finansowej rządu, a tak-
że reformom instytucjonalnym. Na lata 
2015–2020 przewidziano sumę środków 
około 130 mln euro, a także wiele innych. 
Obecnie są również realizowane projekty 
dotyczące Instrumentu współpracy bez-
pieczeństwa jądrowego, której całkowita 
kwota opiewa na 50 mln euro i ma na celu 
zarządzanie odpadami jądrowymi na ska-
żonych terenach, jak np. zamknięta strefa 
czarnobylska. Dodatkowo przewidziano 
także 8 mld euro z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju19. 

 Mechanizm koordynacji międzyna-
rodowych darczyńców

Pozostając w ścisłym z MFW i Bankiem 
Światowym, Komisja bada różne formy 
wzmocnienia koordynacji działań darczyń-
ców na gruncie współpracy międzynarodo-
wej. Taką formę stanowić może mechanizm 
koordynacji pomocy, który działać może we 
współpracy ze wspólnotą międzynarodową 
i jej instytucjami finansowymi. Mechanizm 
ten niewątpliwie mógłby stać się swego ro-
dzaju platformą międzynarodową, która 
miałaby siedzibę w Kijowie, gdzie odbywać 
się mogą regularne posiedzenia, zapewnia-
jące ścisłą koordynację darczyńców20. 

 Handel i inwestycje 

Ambitne cele umowy dotyczące strefy 
wolnego handlu (DCFTA) Ukrainy z UE 
mogą przynieść wiele korzyści. W pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę obniżenie 
ceł przewozowych. Ma to niebagatelny 
wpływ na oszczędności w sektorach takich, 
19 Ibidem, s. 5. 
20 Ibidem, s. 6. 

jak eksport, gdzie mogą one wynieść prawie 
0,5 mld euro w skali roku; w rolnictwie ta 
kwota wynieść może 400 mln euro rocznie. 
Komisja deklaruje już dziś gotowość do re-
alizacji tych celów. W ślad za tym oferuje 
wcześniejszą możliwość zastosowania po-
stanowień umowy dotyczących przywozu 
towarów, czyli obniżenia taryf21. 

 Energia i transport 

Zasadnicze znaczenie dla bezpieczeń-
stwa i stabilności Ukrainy ma również 
energia, zarówno w kontekście bezpie-
czeństwa energetycznego, jak i cen zwią-
zanych z dystrybucją czy pozyskiwaniem 
energii. I na tym polu Komisja chce pomóc 
Ukrainie, dywersyfikując trasy dostaw gazu. 
W grudniu 2013 roku Komisja pośredni-
czyła w opracowaniu i przygotowaniu 
tekstu protokołu dotyczącego ustaleń po-
między Słowacją z jednej strony a Ukrainą 
z drugiej. Protokół ten dotyczy przeprowa-
dzenia ukraińsko-słowackiego gazociągu. 
Dokument nie został jednak jeszcze podpi-
sany. Ponadto w kwestii transportu Komisja 
również chce zdecydowanie kontynuować 
wszelkie prace w ramach Partnerstwa 
Wschodniego ds. transportu22. 

 Mobilność 

Kolejnym istotnym obszarem, w jakim 
trzeba podjąć działania krótkotermino-
we, jest mobilność. Komisja jest gotowa 
wspierać jak najszybsze dążenie Ukrainy 
do liberalizacji przepisów wizowych. Pro-
ces zakończy się wówczas, gdy obowiązek 
wizowy zostanie zniesiony dla obywate-
li Ukrainy, którzy zechcą podróżować do 
strefy Schengen na czas nie dłuższy niż 90 
dni. Obecnie pomiędzy Ukrainą a Unią 
21 Ibidem, s. 7. 
22 Ibidem, s. 8. 
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Europejską jest uregulowana kwestia uła-
twień wizowych, m.in. poprzez zniesienie 
opłat wizowych dla różnych kategorii oby-
wateli, np. dzieci.

 Kontakty międzyludzkie i kształcenie

Podstawowym programem, który ma 
pomóc rozpowszechnić kwestię mobilno-
ści, kontaktów międzyludzkich czy współ-
pracy akademickiej jest nowy Erasmus+UE. 
Daje on znacznie większą gamę możliwości 
w tym zakresie. Ma za zadanie wspierać wy-
miany studenckie w obu kierunkach, za któ-
re to studenci będą uzyskiwać punkty. Nie 
należy zapominać również o pracownikach 
uczelni, którym zapewnia się szereg szko-
leń, m.in. programy magisterskie. Ponadto 
Erasmus+ będzie finansował wolontariat 
europejski. Dla naukowców przewidziana 
jest możliwość otrzymania stypendiów dok-
toranckich i podoktoranckich23. 

 Konsekwencje 

Umowa stowarzyszeniowa nie za-
wiera żadnej informacji na temat 
przyszłego przystąpienia Ukrainy 
do Unii Europejskiej. Preambuła 
wskazuje jedynie europejski wybór 
czy też europejskie aspiracje Ukra-
iny. Zachodnie państwa członkow-
skie Unii Europejskiej nastawione 
są sceptycznie do dalszego roz-
szerzania Wspólnoty. Ich zdaniem 
nie powinno się obiecywać człon-
kostwa oraz innych kwestii związa-
nych z przynależnością do Unii, jeśli 
nie ma pewności co do przyszłego 
ich spełnienia. Oficjalne dokumen-
ty unijne zawierają jednak pewne 
zapisy, które udało się zamieścić 

23 Ibidem, s. 9 

zwolennikom przystąpienia Ukrainy 
do Unii. Mogą być one interpreto-
wane jako pewnego rodzaju otar-
te drzwi dla przyjęcia kandydatury 
Ukrainy na członka Unii Europej-
skiej. Wnioski, które zostały zapisa-
ne po spotkaniu ministrów spraw 
zagranicznych z lutego 2014 roku, 
wyraźnie stwierdzają, że umowa 
stowarzyszeniowa to nie ostatni cel 
relacji pomiędzy Unią a Ukrainą24. 

Z drugiej jednak strony, rezolucja 
Parlamentu Europejskiego z lutego 
2014 r. wskazuje na treść artyku-
łu 49. Traktatu o Unii Europejskiej, 
który brzmi: „Każde państwo eu-
ropejskie, które szanuje wartości, 
o których mowa w artykule 2, i zo-
bowiązuje się je wspierać, może 
złożyć wniosek o członkostwo 
w Unii. O wniosku tym informuje 
się Parlament Europejski i parla-
menty narodowe. Państwo ubie-
gające się o członkostwo kieruje 
swój wniosek do Rady, która sta-
nowi jednomyślnie po zasięgnięciu 
opinii Komisji oraz po otrzymaniu 
zgody Parlamentu Europejskiego, 
udzielonej większością głosów jego 
członków. Brane są pod uwagę kry-
teria kwalifikacji uzgodnione przez 
Radę Europejską. Warunki przyjęcia 
i wynikające z tego przyjęcia dosto-
sowania w traktatach stanowiących 
podstawę Unii są przedmiotem 
umowy między państwami człon-
kowskimi a państwem ubiegają-
cym się o członkostwo. Umowa ta 

24 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Ukrainą, z drugiej strony, Artykuł 1, opracowanie 
multimedialne, Warszawa 2014 r., Preambuła 
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podlega ratyfikacji przez wszystkie 
umawiające się państwa, zgodnie 
z ich odpowiednimi wymogami 
konstytucyjnymi”25. Zgodnie z tym 
artykułem, każde z państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, sza-
nujące demokratyczne wartości, 
może ubiegać się o członkostwo 
w Unii poprzez złożenie stosow-
nego wniosku. 

Podsumowując: najważniejsze 
skutki, jakie niesie za sobą podpi-
sana umowa stowarzyszeniowa, to: 

a) akcesja do UE w niedalekiej 
przyszłości,
b) obniżenie taryf celnych, czyli 
spadek cen,
c) możliwość otwarcia się europej-
skich rynków na ukraińskie firmy, 
d) wzrost konsumpcji (i ogólnie 
wzrost gospodarczy), 
e) walka z korupcją. 

 Wpływ trójstronny: Unia  
Europejska–Ukraina–Rosja 

Podpisanie umowy stowarzyszeniowej 
było bodźcem, który wymusił na Europie 
zajęcie konkretnego stanowiska w sprawie 
Ukrainy. Z jednej strony Ukraina jest do-
brym punktem strategicznym dla Unii Eu-
ropejskiej oraz szansą na różnego rodzaju 
korzyści, takie jak choćby gazociąg – lecz 
z drugiej strony jest również ogromną in-
westycją dla Unii Europejskiej oraz poważ-
nym problemem w kontekście rosyjskich 
wpływów na świecie. 

25 Dz.U.2004.90.864/30 – Traktat o Unii Europej-
skiej, tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany 
wprowadzone Traktatem z Lizbony, artykuł 49. 

 Ukraina deklaruje gotowość do przystą-
pienia do Unii Europejskiej, jednak z punk-
tu widzenia aspektów psychologicznych czy 
społecznych daje się zauważyć, że nie jest 
ona jednak do końca mentalnie przygoto-
wana do wejścia w struktury tak nowocze-
snego i liberalnego tworu, jakim jest Unia 
Europejska. W dalszym ciągu Ukraina nie 
rozumie, czym jest ten ustrój polityczny, 
gdyż przez lata zatopiona była w swoim re-
żimie. Choć z jednej strony słychać wołanie 
o pomoc i normalność, zwłaszcza w sytuacji 
ogromnej korupcji panującej w tym kra-
ju, to z drugiej strony brak jednak jeszcze 
świadomości i pewności w kroczeniu ku 
Zachodowi. Dążenie Ukrainy do członko-
stwa w Unii opiera się głównie na prze-
słankach ekonomicznych (finansowych). 
Trudno się więc dziwić takiej otwartości, 
kiedy sen o lepszym jutrze może się spełnić 
już niedługo. Wizja wsparcia finansowego 
w każdej praktycznie sferze życia – zwłasz-
cza w obliczu stanu kryzysowego, jakim jest 
wojna – to ukojenie.

Nie możemy wszakże zapominać o ko-
lejnym graczu na arenie europejskiej – Ro-
sji, która prowadząc czarną propagandę 
obiecuje Ukrainie złote góry. Powszechnie 
wiadomo, że państwo o niezbyt stabilnej 
pozycji, które można określić mianem sta-
rego przysłowia: „tonący brzytwy się chwy-
ta”, może poczuć się zagubione i niekiedy 
stracić czujność. W takiej sytuacji uważna 
obserwacja i zrównoważone działania, po-
legające na dyplomatycznych rozmowach 
i uwzględnianiu każdej możliwości, są 
słusznym i bezpiecznym kierunkiem wyj-
ścia z kłopotów. 

Unia Europejska, kierując się zasada-
mi poszanowania wolności i godności, za 
wszelką cenę wyznaje niczym nieograni-
czoną doktrynę pokojową. Jednak, paradok-
salnie, w tej sytuacji dla Ukrainy oznacza to 
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jedynie stagnację. Dopóki będzie trwał ten 
względny pokój, dopóty w tym kraju będzie 
widać ogólny marazm. 

Aby móc wziąć udział w sporze, 
z jednoczesnym zachowaniem pra-
wa do suwerenności i nieingerowa-
nia w sprawy wewnętrzne Ukrainy, 
Unia Europejska próbuje innych 
metod. Jedną z nich jest nałożenie 
na Rosję sankcji, które nie pozwo-
lą na znaczniejszy rozwój gospo-
darczy Rosji. Takie sankcje hamują 
możliwości tego rozwoju, oznacza-
ją swoisty paraliż oraz , co ważne, 
dodatkowo ograniczają możliwo-
ści transferu know-how, czy nowo-
czesnych technologii, zwłaszcza 
w dystrybucji gazu i energii. Sank-
cje nałożone przez Unię obowią-
zują do lipca 2015 roku. Następnie 
zostaną one przedłużone – w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa oby-
watelom Ukrainy, lecz także Unii. 

Jednak uwagę przyciąga jeszcze przyja-
cielski stosunek niektórych państw człon-
kowskich UE do Rosji, który zrodził na 
przykład doskonałą współpracę pomię-
dzy Rosją a Francją i Włochami, głównie 
w sektorze energetycznym. Jednak nie taki 
diabeł straszny – i tutaj udało się wprowa-
dzić pewne skuteczne obostrzenia. I tak 
w przypadku złamania reguł prawa mię-
dzynarodowego, zwłaszcza przez członków 
Unii, obowiązują sankcje ad hoc. 

 Konflikt rosyjsko-ukraiński 
a umowa stowarzyszeniowa 

Rozważania na temat umowy sto-
warzyszeniowej, w której stronami są 
Ukraina i Unia Europejska, a jednocze-
śnie konflikt pomiędzy państwami, któ-
re nie są członkami UE, choć są jednak 

częścią europejskiego ładu społecznego 
i gospodarczego – okazują się nie tylko 
trudne, kontrowersyjne, ale także niejed-
noznaczne. Problemu, jaki zarysował się 
na przestrzeni ostatnich lat, nie da się 
wyjaśnić i rozwiązać bez głębokich analiz 
zarówno prawnych, jak i gospodarczych, 
ekonomicznych czy politycznych. Te dłu-
gotrwałe próby znalezienia złotego środ-
ka przynoszą wszakże jakieś rozwiązania. 
Jednak zawsze tam, gdzie na drodze stają 
podstawowe wartości, takie jak z jednej 
strony poszanowanie godności człowie-
ka, prawo do wolności, równości, prawo 
do bycia obywatelem Europy, a z drugiej 
strony suwerenność i niepodległość pań-
stwowa – pojawiają się kontrowersje. 

Podczas analiz tej problematyki, nasu-
wa się przede wszystkim refleksja o wie-
lopłaszczyznowości i wielości perspektyw 
podejmowanych prób rozwiązania pro-
blemu. Z jednej strony szukać odpowiedzi 
trzeba w samej umowie stowarzyszeniowej, 
która jest dla Ukrainy obietnicą lepszego 
jutra, a z drugiej strony należy również 
uwzględniać silną pozycję Rosji w świecie, 
a także interesy Unii Europejskiej. Miejsce 
tej umowy jest jasno określone, natomiast 
w kontekście konfliktu zmienia ona nie-
kiedy owo położenie. Wprawdzie bowiem 
pojawili się zwolennicy, ale są przecież 
także jej przeciwnicy, którzy uważają, że 
umowa taka jest zagrożeniem nie tylko dla 
Europy, ale nawet dla całego świata. Rosja, 
jako potężny gracz na arenie międzynaro-
dowej, może okazać się tym, który rozdaje 
karty; tak więc role, które zostały nałożo-
ne na poszczególnych uczestników tego 
stowarzyszenia, mogą się nagle odwrócić 
– o czym nie wolno zapominać. Umowa 
stowarzyszeniowa została zawarta z kil-
ku powodów. Ma ona przede wszystkim 
służyć budowie poczucia bezpieczeństwa, 
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służyć wsparciem, ale także przyczyniać się 
do rozwoju zarówno ekonomicznego, jak 
i społecznego całej Europy. Dla Ukrainy 
natomiast jest niejako gwarantem suwe-
renności na czas konfliktu z Rosją oraz 
obietnicą przyszłego członkostwa w Unii. 
Nieoczekiwanie jednak, w toku wydarzeń, 
stała się kartą przetargową w relacji pomię-
dzy trzema podmiotami: Unią Europejską, 
Ukrainą i Rosją. A co za tym idzie, zyskała 
ona status nawet pewnego rodzaju kata-
lizatora owego konfliktu. Chcąc bowiem 
unormować i sformalizować ustalenia co 
do przyszłych planów – poniekąd spowo-
dowała, że konflikt rozwinął się do jeszcze 
większych rozmiarów. Rosja zaintereso-
wała się treścią umowy, wykorzystując ją 
dla własnych celów, chociażby do tego, że 
teraz może uczestniczyć w rozmowach 
pomiędzy Ukrainą a Unią. Z tej zatem 
perspektywy umowa stowarzyszeniowa – 
zarówno jako dokument, ale również jako 
narzędzie w rękach negocjatorów – ma 
istotny wpływ na dalszy los Ukrainy. 

Z punktu widzenia samego konfliktu 
pomiędzy Rosją i Ukrainą, on również nie 
pozostaje obojętnym ogniwem w tych pla-
nach. Jego wpływ na całą sytuację geopo-
lityczną Europy i świata, a także na dalsze 
losy ustaleń i zapisów umowy jest nie-
wątpliwie duży. Jego „stabilność” utrudnia 
wejście w życie umowy stowarzyszeniowej 
i porozumienia między zainteresowanymi. 
Zgodnie z ustaleniami, od 1 czerwca 2015 
roku w życie wchodzi część umowy, doty-
cząca pogłębionej strefy wolnego handlu. 
Ukraina ma za zadanie dostosowanie się 
do wymogów UE, zwłaszcza w kwestiach 
technicznych produktów i innych stan-
dardów dotyczących handlu. Jednocześnie 
standardy te w obecnej sytuacji nie mogą 
być sprzeczne z ustaleniami poczyniony-
mi podczas trójstronnych rozmów z Ro-

sją. To wszystko powoduje zaostrzanie 
się konfliktu i wydłużanie całego procesu 
dostosowywania się Ukrainy do struktur 
Unii. 

Zwrócić należy także szczególną 
uwagę na fakt, iż w sytuacji toczą-
cego się procesu adaptacji Ukrainy 
do UE, decydujący głos w umowie 
pomiędzy dwiema stronami ma 
podmiot trzeci. Dlaczego? Trudno 
znaleźć jednoznaczne uzasadnie-
nie ogromnego wpływu Rosji na 
życie całego świata. Jej pozycja 
na arenie międzynarodowej – pod 
kątem finansowym, militarnym 
czy jako decydenta – jest wyso-
ka, a do tego cieszy się poważa-
niem. Ponadto z punktu widzenia 
samej Unii Europejskiej położenie 
geograficzne Rosji, jego bliskość 
i siła, stwarzają silną przesłankę 
do budowania pozytywnych rela-
cji i uwzględniania stanowiska Rosji 
w wielu kwestiach. 

Konflikt opóźnia także skutek poli-
tyczny tej umowy, ponieważ ruchy 
geopolityczne w świecie – a zwłasz-
cza w Europie w ostatnich kilku 
latach – będą odsuwać na bok pro-
blem Ukrainy, uznając go za mniej-
sze zło. Inne palące kwestie – takie 
jak m.in. coraz liczniejsze migracje 
ludów Północnej Afryki, problem 
tzw. Państwa Islamskiego czy za-
awansowane negocjacje z Iranem 
– wskoczą na wyższe miejsce w ta-
beli problemów Europy. Pozorna 
stabilizacja konfliktu na Ukrainie 
usypia czujność reszty świata, któ-
ra w obliczu nowych kryzysów woli 
zająć się tym później. Takie od-
suwanie problemu może jedynie 
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utwierdzić Rosję w przekonaniu 
co do słuszności swoich działań, 
a także wzmocnić jej pewność sie-
bie i pozycję w realizacji dalszych 
planów związanych z Ukrainą, np. 
aneksji terenów wschodnich. Jed-

nak może również okazać się nie-
jako szansą dla Ukrainy, która tym 
samym może zyskać więcej czasu 
na realizację wymagań związanych 
z przystąpieniem do Unii. 

SUMMARY:

The impact of the Association Agreement on Russian-Ukrainian conflict 

 The situation over the last few years on the eastern Polish border has had a huge impact 
on the functioning not only of Europe, but also for the whole world. Countries such as 
Ukraine or Russia, although still somewhat separated from the structures of the European 
Union, Polish eastern border, doubtless, are part of the European continent. Problem, 
that outlined over the years, cannot be explained and solved without deep analysis of 
both legal and economic or political. The long-term attempts to strike a balance turn out 
to have any solutions. 

 In accordance with Art. 217 TFEU Association Agreement between the European Union 
and third countries forms the basis of close cooperation and is aimed at a third country's 
future membership in the Union: "The Union may conclude with one or more third coun-
tries or international organizations agreements establishing an association involving reci-
procal rights and obligations, common action and special procedures". Signed between 
Ukraine and the European Union became a kind of guarantor of security and support for 
the citizens of this country. 

 The purpose of this article is an attempt to answer the question, whether, and if so, what 
impact has the Association Agreement between the EU and Ukraine on Russian-Ukra-
inian conflict. A brief analysis of the conflict situation between the two countries has allo-
wed noticed many factors that directly and indirectly affect the functioning of governance 
in modern Europe. The conflict, which has spread over the years, leading to a stalemate 
position of the EU, is not indifferent. 

 Always there, where are the fundamental values, such as, on the one hand respect for 
human dignity, the right to liberty, the right to equality, the right to be a citizen of Europe, 
and on the other hand, sovereignty and independence of the state, there is controversy.
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O prowadzeniu i analizowaniu 
polityki państwa, Wrocław: Ofi-
cyna Wydawnicza ATUT 2013, ss. 491,

Wprowadzenie do analizy poli-
tyki zagranicznej Rzeczypospo-
litej Polskiej, Warszawa: Wydawnic-
two Naukowe SCHOLAR 2015, ss. 507

Ryszard Stemplowski

A utor prezentowanych pozycji jest z wykształcenia prawnikiem i hi-
storykiem, wybitnym znawcą historii politycznej Ameryki Łacińskiej 

(zwłaszcza Argentyny i Chile) w okresie międzywojennym, a zarazem do-
świadczonym działaczem państwowym. W latach 1990-1993 był ministrem-
-szefem Kancelarii Sejmu, następnie ambasadorem RP w Londynie w latach 
1994-1999 i dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w la-
tach 2005-2010. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Akademii Ignatia-
num w Krakowie. 

Omawiane tu prace wyrosły z doświadczeń autora w okresie jego pracy 
państwowej i łączą w ciekawy sposób wiedzę teoretyczną z naukami płyną-
cymi z praktyki. Obie łączy wspólny wątek, którym jest analizowanie polityki 
państwa, w czym autor nie bez racji widzi warunek skutecznego prowadze-
nia polityki. W pierwszej z nich problem analizowania polityki państwa ujęty 
jest w szerszym aspekcie rozważań nad zasadami rządzącymi prowadzeniem 
tej polityki, w drugiej (będącej trzecim, poważnie pogłębionym i rozbudowa-
nym, wydaniem książki, która pierwszy raz ukazała się w roku 2006 i została 
wznowiona rok później) autor skupia uwagę na problematyce polityki zagra-
nicznej państwa. Publikacja ta zawiera także obszerne i bardzo dobrze opra-
cowane kalendarium polskiej polityki zagranicznej w latach 1989-2014. Obie 
pozycje powinny stanowić bardzo pożyteczną, wręcz niezbędną lekturę dla 
ludzi zajmujących się prowadzeniem lub komentowaniem polityki państwo-
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wej. Prawnikom zajmującym się prawem konstytucyjnym lub międzynaro-
dowym prawem publicznym dostarczyć mogą bardzo cennej – bo opartej nie 
tylko na lekturach, ale także na doświadczeniu praktycznym – wiedzy o funk-
cjonowaniu współczesnego państwa.

Rozważania o prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa autor podzie-
lił na pięć części. W pierwszej („Pojęcia”) przedstawia filozoficzne podstawy 
wiedzy o państwie. Jest to część bardzo ambitna, nawiązująca do klasycz-
nych rozpraw filozoficznych o państwie, niegdyś bardzo popularnych, a dziś 
wypieranych przez studia czysto prawnicze i przez empiryczne analizy tego, 
jak funkcjonuje współczesne państwo. Powrót do źródeł – do filozofii poli-
tycznej – stanowi ważny i cenny walor omawianej tu pracy. W części drugiej 
(„Państwo”) autor zwięźle przedstawia podstawowe kategorie analizy pań-
stwa, w tym jego miejsce w tym, co nazywa „światosystemem”. Część trzecia 
(„Polityka”) dotyczy przede wszystkim mechanizmów podejmowania decy-
zji, a część czwarta („Analityka”) – analizowaniu skutków prowadzonej poli-
tyki. Ostatnia, piąta, część („Racja stanu”) dotyczy podstawowych – zwłasz-
cza dla kierunku realistycznego w nauce o stosunkach międzynarodowych 
– pojęcia racji stanu czy interesu narodowego.

Tak szeroki wachlarz omawianych zagadnień stawia recenzenta w trud-
nej sytuacji, gdyż nie ma on możliwości szczegółowego odniesienia się do 
wszystkich omawianych problemów. Skupię więc uwagę na paru sprawach, 
najbardziej moim zdaniem dyskusyjnych.

W części pierwszej takim dyskusyjnym problemem jest kwestia determi-
nizmu i wolnej woli. Autor w interesujący sposób przedstawia argumenty na 
rzecz tezy o możliwości pogodzenia wolnej woli z istnieniem determinizmu 
rozumianego jako nieistnienie możliwości działania alternatywnego (s. 55). 
Takie rozumienie determinizmu wydaje mi się jednak zbyt rygorystyczne. 
W życiu społecznym nigdy nie jest tak, by nie istniała jakakolwiek możliwość 
działania alternatywnego. Albo więc należy odrzucić samo pojęcie determi-
nizmu (jako pojęcie puste), albo – co wydaje mi się trafniejsze – zdefiniowa-
nie determinizmu jako uznania, że każdy stan rzeczy, a więc i każde działanie 
ludzkie, ma swoje przyczyny. Uznanie istnienia przyczyny pojawienia się da-
nego zjawiska nie jest tym samym, co uznanie, że zjawisko to musiało zaist-
nieć. Przyczyną wypadku drogowego mogła być nadmierna szybkość pojaz-
du, ale do wypadku mogło nie dojść, gdyby przechodzień w porę zauważył 
zbliżający się pojazd. W odniesieniu do decyzji politycznych najbliższy jest 
mi pogląd umiarkowanie deterministyczny, zgodnie z którym w każdej sy-
tuacji istnieje skończona liczba możliwych działań, co nazywam szansami 
historycznymi. Pisząc o roli wielkich przywódców, określiłem ją jako „wyko-
rzystanie historycznej szansy” i stwierdziłem, że „w każdej sytuacji historycz-
nej istnieje pewna liczba możliwych do zrealizowania scenariuszy. Wybór 
jednego z nich nie jest w sposób bezwzględny zdeterminowany, lecz zależy 
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w dużej mierze od cech umysłu i charakteru przywódcy dokonującego wy-
boru”1. Autor w swoich rozważaniach przyjmuje podobne rozumienie dzia-
łania politycznego, gdyż przyjęcie deterministycznego (w podanym przez 
niego rozumieniu) stanowiska czyniłoby wszelkie rozważania na temat oce-
ny działań państwa pozbawionymi sensu. Zarazem ignorowanie stanowiska 
umiarkowanie deterministycznego prowadzi do niemożności zrozumienia 
dylematów, przed którymi staje ten, kto podejmuje decyzje polityczne. Jed-
ną z konsekwencji tego niezrozumienia jest ocenianie polityków i ich decyzji 
bez uwzględniania warunków, w jakich politycy ci działają lub działali. Wi-
dać to wyraźnie w polskich dyskusjach nad oceną polityki polskiej w latach 
1945-1989 prowadzonych tak, jakby dyskutanci nie dostrzegali geopolitycz-
nych uwarunkowań tej polityki w latach zimnej wojny i radzieckiej dominacji 
we wschodniej części naszego kontynentu.

Innym dyskusyjnym problemem jest charakterystyka polskiego systemu 
politycznego po wejściu w życie konstytucji 1997 roku jako „systemu mie-
szanego, ani całkowicie prezydenckiego, ani w pełni parlamentarno-gabine-
towego” (s. 305). Jestem w tej sprawie innego zdania. Przyjmuję definicje 
systemu parlamentarno-gabinetowego i systemu prezydenckiego wprowa-
dzone przez Freda Riggsa (1917-2008)2, który kryterium rozróżnienia oparł 
na odpowiedzi, kto ma prawo powołać i odwołać rząd jako główny organ 
władzy wykonawczej. Konstytucja z 1997 roku składa losy rządu w ręce Sej-
mu, pozostawiając w tej sprawie prezydentowi jedynie czynności ceremo-
nialne. Nawet bowiem swoboda, jaką dysponuje prezydent przy powołaniu 
premiera, okazuje się pozorna, skoro powołany przez niego premier musi 
w ciągu dwóch tygodni wystąpić przed Sejmem i ubiegać się o uzyskanie 
votum zaufania. Prezydent nie ma też żadnej możliwości zdymisjonowania 
premiera ani dokonania zmian w składzie Rady Ministrów poza tymi, któ-
re proponuje premier. System mieszany istnieje między innymi we Francji, 
gdzie rząd może być odwołany zarówno decyzją prezydenta, jak w wyniku 
uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe votum nieufności. Nie zmienia 
to faktu, że konstytucja z 1997 roku dała prezydentowi większe uprawnie-
nia niż te, którymi dysponuje głowa państwa w większości państw o sys-
temie parlamentarno-gabinetowym (np. w Wielkiej Brytanii i w Republice 
Federalnej Niemiec). Są to jednak uprawnienia nie ograniczające wyłącznej 
zwierzchności Sejmu nad rządem3.

1 Jerzy J. Wiatr, Przywództwo polityczne. Studium socjologiczne, Łódź: Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 2008, s.17

2 Fred W. Riggs, „The survival of presidentialism in America: paraconstitutional practices”, (In-
ternational Political Science Review, vol. 9, nr 4, s. 247-278) oraz „Presidentialism versus par-
liamentarism: implications for representativeness and legitimacy” (tamże, vol. 18, nr 3, s. 253-
278).  

3 Szerzej na ten temat w: Jerzy J. Wiatr, Konstytucja i rządy prawa (Warszawa: Europejska Wyższa 
Szkoła Prawa i Administracji 2010, s. 9-27). 
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Kolejnym problemem dyskusyjnym jest rozumienie racji stanu czy inte-
resu narodowego. Autor używa tych pojęć wymiennie, co jest uzasadnione, 
ale rodzi pewien problem interpretacyjny. Racja stanu jest jedna, natomiast 
w stosunku do interesu narodowego autor często używa zwrotu „interesy”, 
co wskazuje na to, że państwo ma różne interesy, choć zapewne tylko jed-
ną rację stanu rozumianą tak, jak w kierunku realistycznym interpretuje się 
interes narodowy – to znaczy jako przetrwanie i bezpieczeństwo państwa. 
Tak rozumiany interes narodowy ma pierwszeństwo względem wszystkich 
interesów szczegółowych. Ma także pierwszeństwo przed zasadami ide-
ologicznymi lub moralnymi, co wszakże nie oznacza odrzucenia tych zasad 
i norm, tylko przyjęcie założenia, że muszą one zejść na drugi plan, gdy w grę 
wchodzi uratowanie państwa przed zagładą. Dlatego wydaje mi się wyso-
ce sporny pogląd autora, iż „kryterium etyczne w koncepcji racji stanu jest 
podstawą oceny stosunku państwa (szczególnie organu prowadzącego po-
litykę państwa) do innych podmiotów” (s. 421). Możliwe są bowiem dwie 
interpretacje tego poglądu. Pierwsza zakłada, że są takie wartości etyczne, 
których nie wolno naruszyć nawet w ekstremalnej sytuacji, gdy ceną za ich 
przestrzeganie byłoby unicestwienie państwa. Druga zaś przyjmuje, że samo 
zachowanie państwa stanowi wartość moralną nadrzędną nad innymi war-
tościami. W pierwszym rozumieniu wspomniany pogląd byłby trudny do za-
akceptowania, natomiast w drogim stałby się tautologią.

Bardzo interesujące są rozważania dotyczące dyplomacji. W drugiej 
z omawianych prac autor rozróżnia dyplomację sensu stricto, dyplomację 
publiczną i dyplomację obywatelską. Pomija jednak jeszcze jeden rodzaj 
dyplomacji – dyplomację parlamentarną. Polega ona na działaniach par-
lamentów i parlamentarzystów prowadzących do realizacji interesów pań-
stwa na arenie międzynarodowej. Jej płaszczyzną jest między innymi Unia 
Międzyparlamentarna (założona w 1889 roku), w której dane mi było dzia-
łać, zwłaszcza w latach 1993-97. Osobliwością tego rodzaju dyplomacji – 
różniącą ją od dyplomacji prowadzonej przez rząd i podległe mu placówki 
dyplomatyczne – jest to, że w dyplomacji parlamentarnej znajduje wyraz 
pluralizm stanowisk reprezentowanych w parlamencie. W Radzie Unii Mię-
dzyparlamentarnej decyzje zapadają większością głosów, ale każda dele-
gacja narodowa dysponuje pewną liczbą głosów (zależną głównie od liczby 
mieszkańców), które może dzielić tak, by jej głosowanie odzwierciedlało 
zróżnicowanie stanowisk w rozważanej kwestii.  

Znaczną część pierwszej z omawianych publikacji i całą drugą poświęca 
autor rozważaniom nad sposobem analizowania polityki państwa i rolą tych, 
którzy analizę taką prowadzą. Są to świetne, oparte na wielkim doświadcze-
niu refleksje nad jednym z najtrudniejszych problemów prowadzenia poli-
tyki. Moje doświadczenia w tym zakresie obejmują wiele lat, gdy doradza-
łem politykom i w tym celu prowadziłem analizę decyzji politycznych i ich 
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realizacji, a także krótki okres, gdy sam byłem członkiem rządu i korzysta-
łem z pomocy analityków. Nasuwa mi się w związku z tym pytanie, na które 
w obu pracach nie znajduję bezpośredniej odpowiedzi. Dlaczego politykom 
tak trudno jest przyjąć prognozy ostrzegawcze sygnalizujące, że prowadzo-
na polityka w przyszłości (bliższej lub dalszej) doprowadzi do negatywnych 
konsekwencji, być może nawet do klęski? Czasem w grę wchodzi interes po-
lityczny (osobisty, a zwłaszcza grupowy, partyjny) powodujący, że nie chce 
się zmienić prowadzonej polityki z uwagi na koszt tej zmiany, postrzegany 
jako większy niż ewentualny koszt kontynuowania dotychczasowej polityki. 
Częściej jednak, jak sądzę, w grę wchodzi bariera psychologiczna, nazwana 
przez Leona Festingera (1919-1989) „dysonansem poznawczym”4. Naturalną 
ludzką skłonnością, od której nie są wolni politycy, jest odrzucanie informa-
cji niezgodnych z naszymi emocjami. Polityk prowadząc pewną politykę jest 
tak silnie zaangażowany emocjonalnie w jej sukces, że trudno mu przyjąć 
informacje podważające wiarę w ów sukces. Miałem wielokrotnie okazję 
obserwowania tego zjawiska. Kilkanaście lat temu doradzałem na przykład 
premierowi, który był zarazem szefem partii rządzącej, by doprowadził do 
wcześniejszych wyborów parlamentarnych w sytuacji, gdy jego partia utraci-
ła znaczną część uzyskanego w wyborach poparcia, ale jeszcze pozostawała 
najsilniejszą partią, z trzydziestoprocentowym poparciem. Otrzymałem od-
powiedź, że byłoby to równoznaczne z utraceniem władzy i że za dwa lata 
sytuacja się poprawi. Dwa lata później partia ta nie tylko straciła władzę, ale 
w trwały sposób wypadła z pierwszej ligi polskiej polityki.   

Podsumowując te uwagi chciałbym podkreślić trzy podstawowe zalety 
omawianych prac. Są to imponująca erudycja, jasny wywód teoretyczny 
i ciekawe czerpanie z praktyki pracy państwowej. Czytelnik może się z nich 
nauczyć, jak rozumieć politykę państwa, jak ją analizować i jak uprawiać.

         Jerzy J. Wiatr     
 

4 Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford: Stanford University Press 1957
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