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PATOLOGIE INSTYTUCJI PAŃSTWA I PRAWA
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Streszczenie

Jest to polskojęzyczna wersja referatu autora, który był przedstawiony na mię-
dzynarodowej konferencji Research Committee on Sociology of Law, która odbyła
się w dniach 19–21 października 2012 roku w Uniwersytecie Warszawskim. Zawiera
omówienie poglądów Adama Podgóreckiego na temat stanu państwa i prawa w Polsce.
Adam Podgórecki nigdy nie określał Polski po 1989 roku, jako państwa demokratycz-
nego czy państwa prawa. Mówił i pisał o Polsce jako o państwie posttotalitarnym. Pod-
kreślał, że tzw. polska transformacja polegała na kontrolowanym adaptowaniu ustroju
politycznego i gospodarczego PRL do warunków funkcjonowania w europejskim środo-
wisku demokratyczno-rynkowym; adaptowania w sposób gwarantujący pełną ochronę
interesów byłych komunistycznych elit politycznych i gospodarczych. Autor artykułu
ilustruje te tezy danymi i wynikami badań dotyczącymi rozmaitych patologii występu-
jących w funkcjonowaniu prawa oraz instytucji państwowych we współczesnej Polsce.
W konkluzji stwierdza, że polskie państwo i polski system prawny jest, co podkreślał
Adam Podgórecki, państwem i systemem prawnym posttotalitarnym, nie starającym się
i nie potrafiącym skutecznie pozbyć się totalitarnych właściwości.
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Pathology of the Institutions of State and of Law in Post-Totalitarian Poland
Abstract

This article is the Polish version of the speech delivered at the international
conference of the Research Committee on Sociology of Law held on 19–21 October
2012 at the University of Warsaw. It discusses the ideas of Adam Podgórecki concerning
the condition of the State and of law in Poland. Adam Podgórecki had never defined
post-1989 Poland as a democratic State or the state under the rule of law. In his words
and writings, he defined Poland as a post-totalitarian State. He highlighted that so-
-called Polish transformation consisted in a controlled adaptation of the political and
economic regime of the People’s Republic of Poland to the conditions of the European
democratic and market environment; the adaptation which, in fact, would fully protect
the interests of former political and economic communist elites. We illustrate these
assumptions with data and results of research on various pathologies in the functioning
of law and State institutions in today’s Poland. In conclusion it is demonstrated that
the Polish State and the Polish legal system are, as underlined by Adam Podgórecki,
respectively, a post-totalitarian State and a post-totalitarian legal system which neither
strive for nor are capable of discarding their totalitarian features.

Key-words: Adam Podgórecki, post-totalitarian State, pathology of institutions, pathol-
ogy of law

Za Adamem Podgóreckim można stwierdzić, że Polska po
1989 roku nie zasługiwała na uznanie jej za państwo prawdziwie
demokratyczne czy państwo prawa. Adam Podgórecki unikał także
takich eufemizmów, jak: „młoda polska demokracja” czy „rozwija-
jąca się polska demokracja rynkowa”. Konsekwentnie, od początku
lat dziewięćdziesiątych mówił i pisał o Polsce jako o państwie po-
sttotalitarnym. Podkreślał, że tzw. polska transformacja polegała na
kontrolowanym adaptowaniu ustroju politycznego i gospodarczego
PRL do warunków funkcjonowania w europejskim środowisku de-
mokratyczno-rynkowym; adaptowania w sposób gwarantujący pełną
ochronę interesów byłych komunistycznych elit politycznych i gospo-
darczych. Mechanizm tego procesu opisany został w roku 2000 przez
Marię Łoś oraz Andrzeja Zybertowicza w najlepszej, moim zdaniem,
polskiej socjologicznej pracy ostatnich dekad: „Privatizing the Poli-
ce-State” (2000). Paradoksalnie, współczesne polskie państwo pra-
wa oparte jest na byłej komunistycznej, patologicznej wobec pożąda-
nego modelu władzy, biurokracji, której substancja nie została wła-
ściwie wcale naruszona, co więcej — została znacznie rozbudowa-
na, stanowiąc dominujące zaplecze socjalizacyjne dla nowych kadr
administracji państwowej. To ta była komunistyczna machina biuro-
kratyczna umożliwiła w znacznym stopniu wygodne usytuowanie się
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i uwłaszczenie w nowej Polsce PRL-owskiej postkomunistycznej no-
menklaturze i agenturze Służby Bezpieczeństwa, co bardzo przeko-
nująco pokazali Maria Łoś i Andrzej Zybertowicz we wspomnianej
książce.

Zaniechanie i blokowanie w Polsce po 89 roku dekomunizacji,
rozliczenia komunistycznych zbrodni, pełnego rozliczenia komuni-
stycznej służby bezpieczeństwa, zaniechanie weryfikacji sędziów i in-
nych kadr wymiaru sprawiedliwości oraz kadr administracji państwo-
wej, zaniechanie gruntownej lustracji, zaniechanie gruntownej prze-
budowy instytucji państwowych powodują, że we współczesnej Polsce
zakonserwowane zostały — w nieco tylko zmienionej formie — PRL-
-owskie stosunki społeczne, prawne i gospodarcze oraz PRL-owska
struktura społeczna i majątkowa, a także PRL-owska nauka. Kiedy
w 1998 r. Adam Podgórecki odwiedził Polskę, bezskutecznie nama-
wiał prominentnych przedstawicieli polskich nauk społecznych do roz-
liczenia się ze swej PRL-owskiej, komunistycznej działalności.

We współczesnej Polsce bardzo dobrze mają się wszystkie PRL-
-owskie patologie społeczne oraz instytucjonalne. Andrzej Kojder opi-
sał te zjawiska w 2001 roku w świetnej pracy pt. „Patologia instytucji”.
Kojder zauważa trafnie, że wraz ze zmianą ustrojową zapoczątkowaną
w 1989 r. patologie nękające państwo polskie nie stały się obiektem
celowych, systematycznych, centralnie kierowanych działań napraw-
czych. Kolejne rządy podejmowały wprawdzie rozmaite decyzje o eli-
minacji części dziedzictwa poprzedniego systemu, ale nie były one pod-
porządkowane żadnemu całościowemu programowi instytucjonalnej
reformy państwa i nie były skuteczne. Takim programom przeciw-
stawiali się każdorazowo skutecznie posttotalitarni beneficjenci prze-
mian dokonanych w 1989 r. W katalogu tego, co w III Rzeczypospolitej
nie zostało zrobione, A. Kojder wymienia nadmiernie rozbudowany,
niesprawny i znacznie skorumpowany aparat administracyjny, który
utrwala wymienione wcześniej przejawy patologii instytucji. Utrudnia
to m.in. przechodzenie od społeczeństwa upaństwowionego do spo-
łeczeństwa obywateli, tj. takiego, w którym znaczna część aktywności
obywatelskiej jest uniezależniona od państwa, nie jest przez nie ini-
cjowana, organizowana i kontrolowana. Dysfunkcjonalne instytucje
utrwalają niesprawności organizacyjne, niską produktywność i niski
poziom świadczonych usług, przez co zagrażają podstawom państwa
i jego suwerenności.
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W społecznym odczuciu, co pokazują wyniki wszystkich badań so-
cjologicznych, tracą na znaczeniu pojęcia dobra wspólnego, rzetelnej
pracy i sprawiedliwości. W szerokich kręgach społecznych następu-
je destrukcja elementarnych norm moralnych, dewaluuje się wartość
uczciwości, traci na znaczeniu prawdomówność i poczucie godności
własnej. Destrukcja normatywności i chaos normatywny — zjawiska
wywoływane przez źle działające instytucje — odciskają swe dewastu-
jące piętno na wielu dziedzinach życia społecznego. W powszechnym
odczuciu normy społeczne tracą swoją moc głównych regulatorów
stosunków międzyludzkich. Nakazy i zakazy prawne, moralne, oby-
czajowe i religijne przestają pełnić funkcje kontrolne, socjalizacyjne
i integracyjne. Wyniki sondaży pokazują, ze obniża się prestiż naj-
ważniejszych w państwie instytucji. Większość Polaków negatywnie
ocenia prace Sejmu, Senatu i sądów, działalność partii politycznych
i związków zawodowych, a także politykę rządową.

W świetle wyników badań stanowienie i stosowanie prawa,
a zwłaszcza funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości, nie-
wiele się zmieniło w nowym ustroju w porównaniu z totalitarną
PRL. Przeciętni ludzie sądzą, że mają niewielki wpływ na to, jak funk-
cjonują instytucje. Nadal uważają, podobnie jak w komunistycznej
PRL, że o załatwieniu jakiejś sprawy w urzędzie decydują wpływy,
znajomości lub łapówka. Zdaniem większości, jeśli jakieś odgórne
— prawne lub administracyjne — regulacje i zarządzenia ogranicza-
ją interesy prywatne czy potrzeby rodzinne, to można tolerować ich
omijanie, a sprawcy zasługują na pobłażliwe traktowanie. Postawa ta
jest niewątpliwie powiązana z przekonaniem o utrzymywaniu się po-
działu społeczeństwa na dwie części: na ludzi władzy, którzy czerpią
korzyści ze swego instytucjonalnego usytuowania, i pozostałą resztę
(Kojder 2001).

Późniejsze badania pokazują, że wskazane przez Andrzeja Kojde-
ra patologie funkcjonowania instytucji państwa polskiego nie zanikają
lecz utrwalają się i obejmują coraz to nowe sfery.

I tak, porównawcze analizy funkcjonowania polityki socjalnej
w krajach UE wykazały, że państwo polskie jest w czołówce państw
ograniczających realizację tzw. praw socjalnych obywateli. Stwierdza
się to w raporcie Mary Daly (Queen’s University, Belfast) pt.: „Dostęp
do praw społecznych w Europie” przyjętym w 2002 r. przez Europejski
Komitet Spójności Społecznej. Stwierdzono tam min., że następujące
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czynniki i mechanizmy państwowo — prawne ograniczają bądź unie-
możliwiają dostęp ludzi w Polsce do przysługujących im socjalnych
praw: brak precyzji w określeniu prawa lub uprawnienia socjalnego,
ograniczenie praw socjalnych do poszczególnych grup ludności oraz
tylko do konkretnych sytuacji, luki w systemie przepisów dotyczących
ochrony socjalnej, brak określenia w przepisach minimalnych wymo-
gów lub standardów, zróżnicowane traktowanie i/lub dyskryminacja,
przeszkody administracyjne i proceduralne, skomplikowanie proce-
dur (Daly 2002). Dokładnie tak samo jak w komunistycznej PRL.

W działalności instytucji państwowych, w większości „odziedzi-
czonych” po PRL, liczne są przypadki nadużywania władzy, prze-
stępstw urzędniczych.

Wskaźnikiem patologicznego funkcjonowania byłej komunistycz-
nej biurokracji, niepraworządności — jest ogromna liczba skarg kie-
rowanych przez polskich obywateli pokrzywdzonych przez rozmaite
organy polskiego Państwa do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Ko-
misji Helsińskiej czy biur ds. skarg Sejmu i Senatu. A także do Między-
narodowego Trybunału Praw Człowieka. Pod względem liczby skarg
kierowanych do MTPC Polska zajmowała 2 lata temu czołowe szó-
ste miejsce wśród 47 państw, które podpisały Europejską Konwencję
Praw Człowieka. Najczęściej skarżą się na swoje państwo Rosjanie,
Turcy, Ukraińcy, Rumuni i Włosi. Zaraz za Włochami są Polacy. Stale
wzrastają koszty kar nakładanych na Polskę w wyniku przegranych
procesów przed trybunałami międzynarodowymi. Urzędnicy, sędzio-
wie i inni funkcjonariusze polskich instytucji państwowych, którzy win-
ni są zaskarżonych przez obywateli niepraworządności, nie ponoszą
z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Uważam, że największą dolegliwością, patologią współczesnego
państwa polskiego, funkcjonowania państwowych instytucji, jest wa-
dliwa polityka kadrowa. W 1990 r. centralna pokomunistyczna admini-
stracja państwowa (ministerstwa, urzędy i organizacje równorzędne)
liczyła około 46 tys. Państwowa administracja samorządowa — 83 tys.
— czyli prawie dwa razy więcej. A w r. 1998 — administracja centralna
liczyła już 126 tys., natomiast administracja samorządowa — ponad
142 tys. — czyli niewiele więcej. Proporcja zatrudnienia w admini-
stracji centralnej do zatrudnienia w samorządowym terenie wynosiła:
w 1990 roku — 0,49; w 1995 — 0,79; w 1997 — 0,83 (Kieżun 2000).
Nie mam dokładnych danych, ale aktualnie nastąpiło już chyba zrów-
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nanie liczebności administracji centralnej i samorządowej, lokalnej.
Obserwujemy więc dużo szybszy wzrost zatrudnienia w centralnej ad-
ministracji państwowej niż w administracji samorządowej, co urąga
deklarowanej w III Rzeczypospolitej decentralizacji władzy i Państwa.
Dodajmy, że realne wydatki (przy uwzględnieniu inflacji) centrali mi-
nisterstw i urzędów centralnych rosną średnio o 16% rocznie.

W różnych urzędach i agendach administracji publicznej praco-
wało w ubiegłym roku ponad pół miliona osób. Oznacza to, że w ostat-
nich latach administracja Państwa polskiego rozrosła się o około 20%.
Przy czym przeszło dwukrotnie większy wzrost nastąpił w administracji
centralnej niż w samorządach.

„Bardzo często — z zasady — stanowiska kierownicze w sektorze
publicznym powierzane są osobom bez odpowiednich kompetencji,
panuje duże społeczne przyzwolenie na takie praktyki, klasa politycz-
na w Polsce co innego deklaruje i co innego czyni w tym zakresie;
deklaruje politykę kadrową merytoryczną, opartą na kwalifikacjach,
w praktyce władze państwowe podtrzymują i umacniają w Polsce
przejęty z PRL klientelizm, nepotyzm, kumoterstwo i kolesiostwo”
(Kwiatkowski 2011). To niektóre z wyników badań socjologicznych
polityki kadrowej we współczesnej Polsce, które przeprowadził Ma-
riusz Kwiatkowski. Okazuje się, ze coroczne raporty Najwyższej Izby
Kontroli dokumentują masowe nadużycia w tym zakresie, zarówno
na szczeblu centralnym jak i lokalnym, samorządowym. Jak podaje
autor, np. w roku 2008 przeprowadzono w woj. lubuskiem kontrolę
nr P/08/166 na temat „Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze
w jednostkach samorządu terytorialnego województwa lubuskiego”.
Oto najważniejsze wnioski przedstawione w raporcie:

We wszystkich negatywnie ocenionych jednostkach wystąpiło zjawisko
obsadzania wolnych stanowisk urzędniczych z całkowitym pominięciem pro-
cedury naboru, określonej w ustawie o pracownikach samorządowych (…).
W jednostkach tych ujawniono również formułowanie kryteriów wyboru kan-
dydatów nieadekwatnych do zadań realizowanych na obsadzanych stanowi-
skach (…), nierówne traktowanie kandydatów (…), zawieranie umów cywil-
noprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę
(…), zatrudnianie osób niespelniających normatywnych wymogów w zakresie
stażu pracy i wykształcenia (…), długotrwałe zwlekanie z przeprowadzeniem
naborów na stanowiska urzędnicze (…), a także niezgodne z prawem lub nie-
rzetelne wykonywanie czynności kancelaryjnych dotyczących naborów (…).
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W 82% kontrolowanych jednostek stwierdzono obsadzanie wolnych stano-
wisk urzędniczych z pominięciem procedury otwartego i konkurencyjnego
naboru określonej w ustawie o pracownikach samorządowych. Łącznie niele-
galnie obsadzono 12,7% objętych badaniem (NIK 2009).

Mariusz Kwiatkowski przeprowadził w ramach swych wspomnia-
nych wyżej badań około 70 wywiadów z decydentami od polityki ka-
drowej sektora publicznego i prywatnego. Stwierdził, ze w sektorze
prywatnym polityka jest znacznie bardziej merytoryczna niż w pu-
blicznym. Jednocześnie ogromna większość respondentów wskazywa-
ła na rozmaite wynaturzenia w państwowej polityce kadrowej. Oraz
na jej podobieństwo z polityką nomenklaturową komunistycznej PRL.
Różnica jest taka, że obecnie więcej jest nomenklatur, każda partia
rządząca ma własną.

Typowy cytat z wypowiedzi jednego z respondentów, polityków
samorządowych:

Jeżeli chodzi o aparat rządzący, jeżeli chodzi o sam mechanizm prowa-
dzenia polityki, nic kompletnie się nie zmieniło. Była jedna partia, a teraz
jest kilka. (…). I to się nic nie zmieniło ta mentalność chyba w nas została.
Ze względu na to też nie potrafimy, jako obywatele dobrze pokierować pań-
stwem. Każdy ciągnie w swoją stronę, mamy tych partii kilka w tym momencie
rządzących, każda z nich ma swój partykularny interes. Nic się nie zmieniło,
nic kompletnie (Kwiatkowski 2011).

Dziennikarstwo i środki masowego przekazu w Polsce nie przy-
pominają tych w zachodnich demokracjach; podobnie jak w komu-
nistycznej PRL są one narzędziem państwowej propagandy; główne
media ostro krytykują opozycję za szkodzenie i przeszkadzanie rzą-
dowi. Obecny Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof
Skowroński boleje nad tym, że dziennikarzy nie interesuje śledzenie
i pisanie o skorumpowanych przez działaczy partii rządzącej spółkach,
układach i sitwach, którymi opleciona jest lokalna Polska. Dziennika-
rze nie są skłonni aby pytać np. Premiera, dlaczego w danej miejsco-
wości cała obsada spółki X to członkowie rządzącej Partii? Dlaczego
kontrakt na budowę autostrady dostała niesolidna firma? A jeśli pyta-
ją, to Premier bezkarnie traktuje ich jak niesforne dzieci i zbywa byle
czym. Dokładnie tak samo jak w komunistycznej Polsce.

Konkludując; polskie państwo i polski system prawny jest, co
podkreślał Adam Podgórecki, państwem i systemem prawnym postto-
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talitarnym, nie starającym się i nie potrafiącym skutecznie pozbyć się
totalitarnych właściwości.

Adam Podgórecki sformułował przekonujące wyjaśnienie przy-
czyn takiego stanu rzeczy: „Pozornemu powrotowi szacunku dla pra-
wa w państwach posttotalitarnych towarzyszy pozostawanie na starym
miejscu nienaruszonej, zakorzenionej machiny biurokratycznej. Co
więcej, nadal dominują w tej machinie wartości, przekonania, zwy-
czaje i mechanizmy, które powstały w systemie totalitarnym. Ta po-
sttotalitarna subkultura pozbawia nowe normy prawa ich autonomii
w niewidoczny, lecz decydujący sposób” (Podgórecki 1998: 176).
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