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1. Podejście do przedmiotu, celu i metod badań

 Badania, które do swojego obszaru zainteresowań zaliczają poznanie reguł 
przebiegu interakcji  w zbiorowości  (instytucji1 formalnych i  nieformalnych),  a  w 
szczególności  sformalizowanych  reguł  działania,  do  których  zalicza  się  normy 
prawne2, podejmowane są w ramach różnych dziedzin, jak ekonomia (zwłaszcza: 
nowa  ekonomia  instytucjonalna,  ekonomiczna  analiza  prawa),  politologia, 
socjologia, antropologia oraz – rzecz jasna – prawo. Podstawowym problemem jest 
brak  integracji  wysiłków  badawczych,  zmierzających  do  poznania  pochodzenia, 
treści  i  efektów  funkcjonowania  reguł  działania,  zarówno  formalnych,  jak  i 
nieformalnych, które stanowią podstawę porządku społecznego i określają przebieg 
interakcji  zachodzących  pomiędzy  jednostkami  i  zbiorowościami.  Ekonomiści 
rozpatrują  problem  głównie  z  punktu  widzenia  efektywności  ekonomicznej 
instytucji formalnych i nieformalnych dotyczących wymiany towarowo – pieniężnej, 
prawnicy interesują się wyłącznie regułami sformalizowanymi, politolodzy badają 
głównie  instytucje  stanowiące  podstawę  systemów  politycznych,  itd. 
Niejednokrotnie,  o  tych  samych  zagadnieniach  toczy  się  dyskusja  w  obrębie 
różnych dziedzin, przy użyciu – w każdym wypadku – innego języka i odmiennego 
aparatu  pojęciowego.  Jednak,  zamiast  efektu  synergicznego,  pojawia  się 
poznawcza  dysharmonia.  Ekonomista  rozmawia  o  efektywności  instytucji 
formalnych,  prawnik  o  ratio  legis przepisów,  a  socjolog  o  uwarunkowaniach 
socjalizacji  normy.  Każdy  z  nich  mówi  zaś,  dokładnie  o  tym  samym  zjawisku: 
pochodzeniu  i  oddziaływaniu  pewnego  sposobu  realizacji  określonego  celu 
działania, jaki stawia sobie człowiek. Nie istnieje żaden kierunek badawczy, który 
stawiałby sobie za cel poznanie systemu reguł działania jako całości, jak również 
poznanie charakteru relacji  prowadzących do powstania, zmiany lub usunięcia z 
systemu  danej  reguły  działania.  Z  drugiej  strony,  w  obiegu  publicznym  stale 
pojawiają się wypowiedzi na temat relacji  zachodzących pomiędzy normami,  na 
temat  źródeł  ich  powstania  i  przyczyn  ich  derogacji.  Jednak,  nawet  ze  strony 

1 W prawie, ekonomii i socjologii pojęcie instytucji rozumiane jest bardzo różnie (także w obrębie tej 
samej dziedziny), por. np.  T. Gaweł, M. Klimczak  Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii [w:]  Ład 
instytucjonalny  w gospodarce,  B.  Polszakiewicz,  J.  Boehlke  (red.),  Toruń  2005;  np.  w  socjologii 
instytucje  rozumiane  są  jako  utrwalone  wzory  działań  i  zachowań  ludzkich,  które  porządkują 
interakcje  ludzkie  i  określają  ramy  prowadzonych  przez  jednostki  gier  (ujęcie  nowego 
instytucjonalizmu), lub jako kompleksy ról społecznych skupionych wokół działalności, której celem 
jest  zaspokajanie  jakiejś  istotnej  potrzeby  społecznej  (B.  Szacka  Wprowadzenie  do  socjologii, 
Warszawa 2003, s. 132.). Dlatego pojęcia instytucji i reguły będą dalej używane albo jako synonim 
pojedynczego  rozwiązania  dla  danej  sytuacji  decyzyjnej  (w  sensie  zbliżonym  do  dyrektywy 
postępowania – reguła), albo dla określenia zespołu rozwiązań powiązanych funkcjonalnie (w sensie 
istotnego elementu konstrukcyjnego ładu społeczno – gospodarczego - instytucja).   
2 Pomijam kontrowersje dotyczące rozróżnienia pojęć takich, jak norma, reguła, rozkaz, dyrektywa, 
wypowiedź dyrektywalna, itp., gdyż – z punktu widzenia celów niniejszych rozważań – brnięcie w te 
kontrowersje byłoby zupełnie jałowe. „Dla jednych np. norma to tyle co przepis, dla innych jest  
regułą skonstruowaną lub wyinterpretowaną z przepisu, lub reguła jest łączną nazwą dla norm i  
przepisów – ale nazwa ››reguła‹‹ bywa również odnoszona tylko do gier. W myśl teorii imperatywnej  
norma i  rozkaz to jedno,  ale wedle innych poglądów rozkaz jest  tylko pewnym rodzajem norm 
konkretno – indywidualnych. Podobnie niejasna jest nazwa ››zasada” – można np. utrzymywać, że 
normy,  to  zasady  postępowania,  można  jednak  również  przyznawać  zasadom  charakter  norm 
szczególnego  rodzaju ››zasadniczych‹‹,  czy  ››podstawowych‹‹”  (K.  Opałek,  J.  Wróblewski  Prawo. 
Metodologia, filozofia, teoria prawa Warszawa 1991, s. 193).
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naukowców  są  to  wypowiedzi,  przeważnie,  intuicyjne,  o  charakterze 
publicystycznym,  bardzo  często  nacechowane  ideologicznie  i  nie  znajdujące 
oparcia w badaniach systemowych. Wydaje się, iż istotnym czynnikiem hamującym 
rozwój  takich  badań  jest,  wynikające  z  tradycji,  przypisanie  naukom  prawnym 
wiodącej  roli  w  poznaniu  systemu  reguł  działania,  jakie  występują  w  danej 
zbiorowości.  Tymczasem,  specyfika  podejście  badawczego  dominującego 
współcześnie  w obrębie  nauk  prawnych  wyklucza  możliwość  poznawania  relacji 
prowadzących  do  powstawania  norm  sformalizowanych  i  –  tym  bardziej  – 
niesformalizowanych,  nie  daje szansy na poznanie stanu całego systemu reguł, 
jakimi posługuje się człowiek, aby osiągnąć założony cel działania.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, zwłaszcza Czytelnikom, którzy nie zajmują 
się badaniami naukowymi w dziedzinie nauk prawnych, iż  wiodącym podejściem 
badawczym  w  dyscyplinie  prawo  jest  logiczno  –  lingwistyczna  egzegeza 
komunikatu  o  stanie  reguł  sformalizowanych.  Podejście  to  umożliwia  poznanie 
stanu  komunikatu  o  jednej  z  części  składowych  rzeczywistości  społeczno  – 
gospodarczej,  jaką  jest  zbiór  reguł,  według  których  nawiązywane  są  interakcje 
służące  do  osiągnięcia  jakiegoś  celu  działania  jednostki,  czy  też  zbiorowości 
(grupy)  jednostek.  Gorzej  z  poznaniem  samej  rzeczywistości.  Przedsięwzięcia 
poznawcze  realizowane  najczęściej,  w  ramach  nauk  prawnych,  kończą  się 
sformułowaniem  twierdzeń  o  treści  normy  prawnej,  czyli  przetworzeniem 
zakodowanego  komunikatu  o  treści  sformalizowanych  reguł  działania  (przepisy 
aktów normatywnych,  sentencje  orzeczeń,  itp.),  w komunikat  –  przyjmijmy,  dla 
uproszczenia – „zdekodowany” (czyli w wypowiedź o normach prawnych).3 Nadal 
jednak  są  to  twierdzenia  o  treści  komunikatu  o  stanie  reguł  działania,  a  nie 
twierdzenia o stanie reguł działania. Twierdzenia o treści  norm prawnych to nic 
innego,  jak  twierdzenia  o  tym,  jak  powinien  być  rozumiany  komunikat 
ustawodawcy, czy też organu rozstrzygającego spór. W ten sposób, „główny nurt” 
nauk  prawnych  nie  kieruje  swoich  wysiłków  na  poznanie  miejsca  i  roli  reguł 
sformalizowanych w społeczeństwie, nie bada prawa jako części składowej całego 
ładu  aksjonormatywnego,  lecz  koncentruje  się  na  przetwarzaniu  wyrażeń 
zdaniokształtnych  zawartych  w  aktach  prawnych,  do  innej  postaci.  Używając 
obrazowego porównania, przedsięwzięcia poznawcze współczesnych naukowców – 
prawników  przypominają  zachowanie  przyrodnika,  który  –  zamiast  badać  jakiś 
nowoodkryty organizm – bada i porządkuje jedynie wypowiedzi o tym organizmie, 
wygłaszane  przez  inne  osoby.  Na  ile  taka  metoda  badawcza  przybliża  nas  do 
poznania stanu reguł,  za pomocą których ludzie nawiązują interakcje w obrębie 
pewnej  zbiorowości?  Niewątpliwie,  w  jakimś  stopniu  przybliża.  Można  wręcz 
powiedzieć, że jest to metoda, bez której nie można się obejść, jeśli chcemy zacząć 
poznawać stan reguł sformalizowanych. Pozytywizm prawniczy daje podstawowe 
narzędzie  poznawcze:  narzędzie  tak  samo  niezbędne  dla  każdego  badacza  - 
prawnika,  co  śrubokręt  dla  każdego  mechanika.  Ale,  czy  można  mówić  o 
satysfakcjonującym  wypełnieniu  roli  naukowca,  jeżeli  używa  się  tylko  jednego, 
jedynego narzędzia? Jeżeli tak, to czym będzie różniło się działania naukowca od 
działania praktyka, który używa dokładnie tego samego narzędzia? Jak odróżnić 
wówczas naukowca, od rzemieślnika? W rzeczywistości, współcześnie dominujący, 
w  dziedzinie  nauk  prawnych,  paradygmat  poznawczy,  nie  tylko  redukuje  rolę 

3 Ściśle biorąc, dochodzi do wytworzenie następnego komunikatu, inaczej zakodowanego, ale są to 
kolejne  subtelności  teoretyczne,  mało  istotne  z  punktu  widzenia  problematyki  poznania 
materialnych źródeł prawa. 
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prawnika – naukowca, do roli niezłego specjalisty w wąsko określonej dziedzinie, 
ale prowadzi do zatrważającego spustoszenia intelektualnego. Idealistycznie rzecz 
ujmując, powinno być przecież tak, że praktyka prawnicza wywodzi swoje wtórne 
wypowiedzi i działania z pierwotnych twierdzeń wygłaszanych przez naukę prawa. 
Jednak  bardzo  często  jest  dokładnie  na  odwrót:  to  świat  nauki  gorączkowo 
poszukuje „amunicji” do rozważań w postaci pierwotnych stanowisk zawartych w 
orzeczeniach sądowych, czy w jakichś innych dokumentach wytworzonych przez 
organ władzy publicznej i dopiero wtedy - mając je w ręku - próbuje wypracować 
jakieś własne, wtórne stanowisko wobec problemu. Nic dziwnego, że dzieje się tak 
nagminnie:  skoro zarówno polem badawczym, jak i  jedynym źródłem informacji 
służących eksploracji  tego pola  badawczego jest  jedno i  to  samo:  komunikat  o 
stanie reguł, to nie sposób zbudować jakoś własnego, oryginalnego twierdzenia o 
stanie samych reguł.4 Tak jak nie sposób poznać świata, siedząc bez przerwy w 
szklanej  klatce.  Taką  klatką,  dla  prawników  –  naukowców,  jest  metoda 
lingwistyczno  –  logiczna.  Przez  jej  szklane  ściany  coś  widać,  ale  czy  widać 
wszystko?  Oczywiście,  próby  wyjścia  poza  ten  schemat  badawczy  są 
podejmowane.  Niektórzy  badacze  próbują  sięgnąć  poza  kanon  dogmatyki 
prawniczej i poszerzyć wnioski w oparciu o wiedzę zaczerpniętą z innych źródeł 
wiedzy: z ekonomii, zarządzania i organizacji, psychologii, socjologii, itp. Jednakże, 
są to próby sporadyczne i – w dużej mierze – ignorowane przez „główny nurt” nauk 
prawych.

Dlatego, chcąc rozwinąć badania nad regułami, jakie stosuje człowiek, aby 
osiągnąć pewien cel działania, zarówno nad regułami sformalizowanymi (prawo), 
jak i niesformalizowanymi (np. reguły gospodarowania, czy też reguły rywalizacji o 
obsadzenie najdogodniejszej roli społecznej), należy dokonać reorientacji podejść 
poznawczych, reprezentowanych w różnych dziedzinach. 

Poniżej,  Czytelnik  znajdzie  rozważania  odnoszące  się  do  postulowanej 
reorientacji  postawy  badawczej  naukowca  –  prawnika.  Problem  potrzeby 
reorientacji  postaw  badawczych  reprezentowanych  w  innych  dziedzinach, 
pozostawiam – tymczasowo – na boku, licząc na głos przedstawicieli tych dziedzin. 
Ponadto, problem reorientacji podejścia badawczego w dziedzinie prawa wydaje się 
najistotniejszy z uwagi na – jak już wcześniej wspomniano – przypisywanie nauce 
prawa wiodącej roli  w poznawaniu stanu reguł budujących ład aksjonormatywny 
społeczeństwa,  której  to  roli  nauki  prawne  nie  wypełniają  tak,  jak  można  by 
oczekiwać z punktu widzenia potrzeb poznawczych wszystkich nauk społecznych. 

              

W  przypadku  prawników,  już  samo  postawienie  pytanie  o  źródła 
pochodzenia  prawa,  daje  wyraz  przekonaniu  o  potrzebie  odmiennego,  niż 
konwencjonalne5,  podejścia  badawczego,  zarówno  co  do  określenia  przedmiotu 

4 Chodzi o klasyczny problem, czy system może skutecznie zbadać sam siebie? Vide poglądy N. 
Luhmanna,  omówione  syntetycznie  w  pracy  J.  Winczorka  Zniknięcie  dwunastego  wielbłąda.  O  
socjologicznej teorii prawa Niklasa Luhmanna, Warszawa 2009. 
5 Używam  określenia  „podejście  konwencjonalne”  w  odniesieniu  do  typowej,  opartej  na 
paradygmacie  pozytywizmu  prawniczego,  postawy  badawczej  reprezentowanej  w  naukach 
prawnych, czyli w odniesieniu do „głównego nurtu” badań nad prawem mając świadomość istnienia 
różnorodnych, nieortodoksyjnych pomysłów na badanie prawa, ale pamiętając też o przytłaczającej 
dominacji działań zgodnych z paradygmatem obowiązującym w „głównym nurcie”.  
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badań, co do celów procesu poznawczego, jak i co do metod badań naukowych, 
jakie uznajemy za adekwatne względem założonych celów badawczych.  Pytanie o 
materialne źródła prawa oznacza zgłoszenie rezygnacji – po pierwsze – z badania 
prawa  tak,  jakby  było  zjawiskiem  autarkicznym,  czy  jakimś  rodzajem  systemu 
autopojetycznego i zgłoszenie – w to miejsce – chęci badania prawa jako pewnego 
etapu  procesów  społecznych.  Etapu  ważnego,  bo  –  w  określonym  aspekcie  – 
finalizującego (na dany moment) przebieg zmiany społecznej, ale – jednak – tylko 
jednego etapu tych procesów. Przyjęcie takiego punktu widzenia, pociąga za sobą 
kolejną rezygnację – z tradycyjnego określenia celów poznawczych. Ściśle biorąc, 
konwencjonalnie  (tzn.  wedle  paradygmatu  pozytywizmu  prawniczego) 
sformułowany cel poznawczy, jakim jest egzegeza przepisów prawa, staje się fazą 
pośrednią  procesu  badawczego,  jednym z  narzędzi  służących  do  realizacji  celu 
zasadniczego,  jakim  jest  określenie  relacji  pomiędzy  procesem  powstawania 
prawa,  a  pozostałymi  interakcjami  zachodzącymi  w  zbiorowości.  Po  trzecie, 
nieuchronnie  rezygnujemy  ze  stosowania,  jako  podstawowej,  tej  metody 
poznawczej, która pozostaje podstawową dla większości prawników aktywnych na 
polu naukowym, to jest z metody lingwistyczno – logicznej. Wykazuje ona, bowiem, 
minimalną przydatność do osiągnięcia zasadniczego celu badawczego, jakim jest 
określenie  materialnych  źródeł  prawa.  Stwarza  to  konieczność  opracowania 
nowych metod badawczych,  dostosowanych do nowego określenia  przedmiotu i 
celu badań. 

Należałoby postawić w tym miejscu pytanie, czy rezygnacja ze wszystkich 
podstawowych atrybutów, konwencjonalnie przypisywanych badaniom naukowym 
nad prawem, nie oznacza podejścia wykluczającego z obszaru tych badań? Moim 
zdaniem,  w  żadnym  wypadku  nie.  Po  pierwsze  dlatego,  że  zorientowanie 
przedsięwzięcia badawczego wokół problemy źródeł pochodzenia prawa nie stoi w 
opozycji  do  podejścia  konwencjonalnego,  wyznaczonego  paradygmatem 
pozytywistycznym. W żaden sposób go nie neguje, a – wręcz przeciwnie – czerpie z 
niego  wiedzę  niezbędną  do  osiągnięcia  zasadniczego  celu  badań.  Po  drugie 
dlatego,  że  uzupełnia  badania  nad  prawem o  elementy,  których  nie  dostarcza 
podejście  konwencjonalne.  Podstawowa  różnica  pomiędzy  tym  podejściem,  a 
przedsięwzięciem  badawczym  nakierowanym  na  poznanie  materialnych  źródeł 
prawa  polega  właśnie  na  tym,  że  podejście  konwencjonalne  oparte  jest  na 
przekonaniu,  iż  jest  ono  podejściem  naukowym  wystarczającym,  a  nawet  – 
jedynym  uprawnionym,  jakie  może  być  przypisane  do  badań  nad  prawem. 
Tymczasem  w  świetle  celów  badań  nad  materialnymi  źródłami  prawa, 
zastosowanie  podejścia  konwencjonalnego,  opartego  na  paradygmacie 
pozytywistycznym, jest jedynie jednym z warunków uzyskania satysfakcjonującego 
poziomu  wiedzy  o  prawie,  jako  zjawisku  zależnym  od  innych  procesów 
społecznych.  Pytaniem,  jakie  –  moim  zdaniem  –  należałoby  w  związku  z  tym 
postawić nie jest pytanie o to, czy badania nad materialnymi źródłami prawa mogą 
być  zaakceptowane  jako  uprawniony  rodzaj  podejścia  naukowego  ze  strony 
prawnika,  ale  o  to,  na  jakiej  podstawie  akceptować  tak  zawężające  określenie 
przedmiotu badań naukowych nad prawem, jakie lansuje współczesna, prawnicza 
wersja  paradygmatu  pozytywistycznego?  Na  jakiej  zasadzie  uważa  się  za 
dopuszczalne wygłaszanie stanowczych twierdzeń o rozumieniu prawnych zasad, 
pojęć, rozmaitych instytucji  społecznych i gospodarczych wciągniętych w obszar 
prawa, skoro nie istnieją do tego żadne podstawy w postaci systemowych badań 
naukowych  nad  procesami,  dzięki  którym  te  zasady,  pojęcia,  czy  instytucje 
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włączane są do obiegu prawnego? Czy szacunek dla intuicji autorów tych twierdzeń 
stanowi wystarczającą przesłankę,  aby uznać ich zasadność? Na czym, w takim 
razie, miałaby polegać różnica między podejściem naukowym, a publicystycznym? 
Reasumując, ostrze zgłaszanych wątpliwości powinno ulec odwróceniu. Pytanie o 
to, dlaczego nauka prawa powinna zająć się badaniem materialnych źródeł prawa, 
należałoby zastąpić innym pytaniem: dlaczego nauka prawa już tak długo ignoruje 
problematykę badań nad źródłami pochodzenia prawa? 

Co  więcej,  badania  nad  materialnymi  źródłami  i  funkcjami  prawa,  w 
rzeczywistości  pozostają  w  pełnej  korelacji  z  podstawowymi  założeniami 
pozytywizmu  naukowego  w  ogóle.  Mówimy  o  badaniach  konkretnych  zjawisk 
społecznych. Nie chodzi o budowanie kolejnego systemu filozoficzno-prawnego, ale 
o poznanie faktów i charakteru relacji  zachodzących pomiędzy faktami. Badania 
nad  źródłami  pochodzenia  prawa  i  funkcjami  prawa,  to  badania  nad  realnie 
istniejącymi regułami, funkcjonującymi w realnie istniejącej zbiorowości.  Pytanie o 
materialne  źródła  prawa  i  jego  funkcje  to  pytanie  o  to,  co  jest.  Formułowanie 
twierdzeń o tym, co być powinno, to wartość dodana, jaką będzie można uzyskać 
dzięki  prowadzeniu  rzetelnych  badań otaczającej  nas  rzeczywistości  społecznej. 
Badanie materialnych źródeł prawa, tak samo jak podejście konwencjonalne, jest 
procesem poznawania faktów. Procesem, który pozostaje w absolutnej zgodzie z 
kanonami  pozytywizmu  naukowego.  Badania  źródeł  pochodzenia  prawa  nie 
powinny mieć na celu formułowanie ocen faktów. Nie wyklucza to formułowania 
prognoz i zaleceń (dla ustawodawcy, czy też dla opinii publicznej) jednak chodzi o 
prognozy i  zalecenia czynione na bazie dociekań naukowych,  a nie rozważań o 
charakterze publicystycznym. 

Aby badać materialne źródła prawa i jego funkcje, nie ma potrzeby sięgać do 
filozoficznych sporów o istotę, czy też pojęcie prawa. Pomijalne stają się spory o 
strukturę komunikatu, czy o istotę dyskursu, jaki reprezentuje wypowiedź prawna. 
Rozważania  epistemologiczne  związane  z  poznaniem  samych  norm  prawnych 
odgrywają, w tym wypadku, rolę podstawy służącej ustaleniu stanu komunikatu o 
upowszechnianych,  w  danej  zbiorowości,  sformalizowanych  regułach  działania. 
Innymi  słowy,  pytania  i  metody  badawcze,  jakie  dotąd  zajmowały  miejsce 
centralne w badaniach naukowych nad prawem, przechodzą – w przypadku badań 
nad materialnymi źródłami prawa - do kategorii metod służących agregacji danych 
o  stanie  prawa,  danych  stanowiących  punkt  wyjścia  do  właściwych  rozważań, 
dotyczących relacji pomiędzy różnymi zjawiskami  społeczno – gospodarczymi. A 
zatem,  na  pierwszy  plan  wysuwają  się  zupełnie  inne  kwestie,  niż  w przypadku 
podejścia konwencjonalnego. 

Badania  nad  źródłami  pochodzenia  prawa  i  jego  funkcjami  przyjmują  za 
punkt wyjścia podstawowy, przez nikogo niekwestionowany – jak sądzę – fakt, iż 
prawo  jest  integralnym  elementem  większej  całości:  ładu  aksjonormatywnego, 
określającego przebieg interakcji w obrębie danej zbiorowości ludzkiej. Czy można 
efektywnie  poznać  tylko  jedną  część  systemu,  abstrahując  od  problemu  jego 
funkcjonowania  jako  fragmentu  całości?  Pomijając  rolę  powiązań,  jednej  części 
systemu  z  pozostałymi  częściami?  Czy  można  budować  trafne  twierdzenia  o 
fragmencie  systemu,  bez  próby  rozpoznania  charakteru  tego  systemu  i  jego 
powiązań wewnętrznych –  w całości?  Odwołując się  ponownie  do porównania  z 
badaniami prowadzonymi w naukach przyrodniczych, przypominałoby to sytuację, 
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w  której  biolog  formułuje  twierdzenia  na  temat  funkcjonalności  pojedynczego 
narządu wewnętrznego, nie mając wiedzy o tym, jak funkcjonuje cały organizm. 
Oczywiście,  taka  postawa  może  przynieść  pewne  efekty,  a  nawet  może  być 
usprawiedliwiona,  ale  tylko  wtedy,  gdy  nie  istnieje  możliwość  pozyskania 
potrzebnych  informacji.  Przyrodnik,  który  dysponuje  możliwością  zbadania 
organizmu w całości, zaś bada tylko jego fragment, ale wygłasza tezy o zasadach 
funkcjonowania całej  istoty,  zostałby niechybnie zdyskredytowany.  W przypadku 
naukowców – prawników, analogiczna postawa jednak nikogo nie razi.  Podobnie 
zresztą,  jak u przedstawicieli  innych nauk społecznych.  Podstawowy zarzut,  jaki 
można wysunąć wobec konwencjonalnego podejścia badawczego dotyczy tego, iż 
zmusza ono do przyjęcia takiej  samej postawy wobec badań nad prawem, jaką 
reprezentuje ów hipotetyczny przyrodnik w przykładzie powołanym wyżej. Buduje 
wręcz, zgodnie z ideologią „twardego” pozytywizmu prawniczego, przekonanie o 
takiej  odrębności  i  wyjątkowości  przedmiotu  badań,  wobec  której  próby 
poszerzenia pola badawczego o analizę powiązań prawa z pozostałymi regułami 
ładu aksjonormatywnego mogą wręcz uchodzić za postawę nieprofesjonalną! Być 
może, stanowi to ostatnie echo walki z naturalnoprawnymi koncepcjami prawa.      

Pozostaje  tylko  mieć  nadzieję,  iż  sytuacja  ta  będzie  stopniowo  ulegać 
zmianie. 
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2. Podstawowe założenia metody badawczej

Jak prowadzić prace badawcze nad źródłami powstawania prawa i funkcjami, 
jakie prawo pełni? Należy zacząć od tego, że kwestia materialnych źródeł prawa i 
kwestia  funkcji  prawa  to  dwa  oblicza  tego  samego  zagadnienia.  Funkcje,  jakie 
prawo spełnia są, bowiem,  wykładnikiem okoliczności powstania normy prawnej 
(instytucji  formalnej).  A  zatem,  ustalenie  tych  okoliczności  (źródeł  pochodzenia 
instytucji  prawnej)  ma  kapitalne  znaczenie  dla  prawidłowego  wyprowadzenia 
wniosków,  odnośnie  funkcji  tej  instytucji.  Co  prawda,  można  podnieść,  iż 
problematyka funkcji prawa mocniej akcentuje kwestie skuteczności i efektywności 
norm  prawnych  (np.  efektywności  ekonomicznej),  jednak  prawdą  jest  i  to,  że 
zmiany w zakresie efektywności stanowią przesłankę do ustanowienia, zmiany lub 
usunięcia danej instytucji formalnej (o czym będzie jeszcze mowa niżej), z zatem 
winny być rozpatrywane właśnie w kontekście źródeł jej pochodzenia. Dlatego, w 
dalszej części niniejszych rozważań, dla ich uproszczenia, będzie mowa wyłącznie o 
badaniach nad źródłami pochodzenia prawa. Miejmy jednak w pamięci, iż ustalenia 
badawcze w zakresie źródeł pochodzenia prawa mają bezpośrednie przełożenie dla 
formułowania wniosków dotyczących problematyki funkcji prawa. 

Jak już wspomniano, pytanie o źródła powstawania prawa jest pytaniem o 
relacje  pomiędzy  prawem  (sformalizowanymi  regułami  działania),  a  pozostałą 
częścią ładu aksjonormatywnego. A, jeszcze szerzej, to pytanie o relacje pomiędzy 
prawem, a resztą systemu społeczno – gospodarczego. Powtórzmy: jeżeli przyjąć 
punkt widzenia na prawo, jako integralną część większego systemu, to wypada też 
przyjąć,  iż  rudymentarne znaczenie  dla stanu jednej  części  składowej,  ma stan 
całego  systemu.  Powstaje  pytanie  o  stan  pozostałych  elementów  systemu  i 
czynniki, które stan ten determinują. 

Jeżeli  zadaniem  badawczym,  jakie  stawiamy  przed  sobą,  jest  poznanie 
wpływu różnych elementów otoczenia społeczno – gospodarczego na kształt norm 
prawnych, to należałoby rozpocząć od tych elementów systemu, które pozostają z 
prawem w najbliższej styczności. Przemawia za tym cała, dotychczas zgromadzona 
wiedza o przebiegu ewolucji systemów prawnych. Mianowicie, w każdym wypadku 
opierała się ona na stopniowej formalizacji wszelkich sposobów, zwyczajów, czy też 
nawyków  postępowania,  które  można  było  uznać  za  reguły  osiągania  celów 
działania,  respektowane  w  ramach  danej  zbiorowości,  czyli  tworzące  porządek 
upowszechniany  i  chroniony  w  ramach  tej  zbiorowości.  Poznanie  relacji 
interesujących  z  punktu  widzenia  problematyki  materialnych  źródeł  prawa, 
wymaga więc rozpoznania (wyodrębnienia i wskazania treści) – przede wszystkim – 
pozostałych instytucji (reguł działania) formalnych i nieformalnych, jakie stanowią 
elementy składowe ładu aksjonormatywnego.   

W  praktyce,  największe  znaczenie  będzie  miało  rozpoznanie  reguł 
nieformalnych, gdyż – współcześnie – to właśnie prawo państwowe stanowi główny 
zasób  reguł  sformalizowanych,  a  zatem,  w  przypadku  reguł  sformalizowanych, 
czynności badawcze będą miały charakter – głównie – selekcyjny.6 Innymi słowy, 

6 W  moim  przekonaniu,  za  odrębny  sposób  formalizacji  reguł  działania  należy  uznać  także 
utrwalenie reguły działania jako normy religijnej. Z tym zastrzeżeniem, iż ostre odróżnienie normy 
prawnej, od normy religijnej, niejednokrotnie przedstawia dużą trudność z uwagi na tworzenie norm 
prawnych  odzwierciedlających  normy religijne  i  adresowanych  do wyznawców danej  religii  (jak 
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poznanie  mechanizmu  powstania  prawa  wymaga  ustalenia,  do  jakich  innych 
elementów (instytucji,  reguł)  ładu  aksjonormatywnego  normy  prawne  pozostają 
relewantne. Osiągnięcie tego celu badawczego wydaje się najprostsze w drodze: 

(1)  Wyodrębnienia  kategorii  podmiotów,  do sytuacji  których bezpośrednio 
odnosi się działanie danej instytucji formalnej, (2) wyodrębnienia celów działania, 
jakie  mogą  być  zrealizowane,  przez  te  podmioty,  (3)  wskazania  czynników 
determinujących osiągnięcie tych celów działania, wśród których należy wymienić 
przede wszystkim korzyści i koszty związane z poszczególnymi etapami działania, 
oraz (4) ustalenia sposobów realizacji  poszczególnych etapów działania, co – już 
bezpośrednio  –  przekłada  się  na (5)  wyodrębnienie  zestawu reguł  formalnych  i 
nieformalnych, jakie muszą być wzięte pod uwagę (zastosowane) przez podmiot, 
chcący osiągnąć zakładany cel działania. 

Sposób ten pozwala wejść w posiadanie zestawu informacji niezbędnego do 
udzielenia  odpowiedzi  na  pytanie,  dlaczego  pewna  reguła  działania  została 
sformalizowana  jako  norma  prawna,  gdyż  możliwe  staje  się  ustalenie,  jakie 
synergiczne współoddziaływanie, lub jaka konfrontacja skłoniły pewien podmiot do 
podjęcia zabiegów o upowszechnienie danej reguły działania i objęcie jej ochroną 
zbiorowości, jako normy prawnej. Innymi słowy, poprzez poznanie relacji instytucji 
formalnej do pozostałych elementów ładu aksjonormatywnego, możliwa staje się 
rekonstrukcja przyczyn, dla których jakaś reguła działania stała się normą prawną. 
Przedstawiając rzecz jeszcze inaczej  i  bardziej  obrazowo, metoda opisana wyżej 
odwołuje  się  do  klasycznego  schematu  rozumowania,  w  tym i  do  klasycznego 
pytania, które zawsze pada w sytuacji, kiedy chcemy poznać powody zaistnienia 
jakiegoś zdarzenia:  Cui prodest? Trawestując ową znaną paremię, można wszak 
udzielić najprostszej odpowiedzi na pytanie o pochodzenie prawa:  Is ius fecit, cui  
prodest. Czy stan norm prawnych nie wynika, przede wszystkim z tego, komu i jaką 
przynoszą one korzyść?

W ujęciu psychologicznym można stwierdzić, że źródłem powstania prawa 
jest pojawienie się przekonania, że jakiś sposób osiągnięcia celu działania (głównie: 
osiągnięcia  jakiejś  korzyści),  powinien  być  upowszechniony  w  ramach  danej 
zbiorowości  i  chroniony  przez  tę  zbiorowość  (a,  ściśle  biorąc,  przez  podmioty 
reprezentujące tę zbiorowość, jak władza polityczna i podporządkowany jej aparat 
rządzenia). Należy więc pytać o to, co wpływa na pojawienie się tego przekonania? 
Czyje  i  jakie  cele  działania?  Cele  zgodne,  czy  przeciwstawne?  Kto  zyskuje,  na 
wprowadzeniu  do obiegu nowej  normy prawnej?  Jakimi  środkami  oddziaływania 
dysponuje?  Kto  poniesie  koszty  związane  z  ustanowieniem  nowej  instytucji 
formalnej?  Czy  dysponuje  środkami  oddziaływania,  które  mogą  zniwelować 
znaczenie objęcia reguły ochroną ze strony aparatu władzy? Jak przedstawia się 
relacja pomiędzy presją na wprowadzenie reguły do obiegu prawnego i opozycją 
wobec jej formalizacji? Od czego zależy uzyskanie przewagi, przez którąś z tych 
tendencji i w jakich warunkach może nastąpić przesilenie na korzyść tendencji do 
formalizacji reguły działania, a nie na korzyść tendencji odwrotnej?  

prawo  kanoniczne).  Tak  czy  inaczej,  utrwalenie  reguły  za  pomocą  oddziaływania  jakiejkolwiek 
organizacji, czy to  wyznaniowej, czy to państwowej, przynosi taki sam efekt, w postaci uzyskania 
przez tę reguły szczególnej postaci (formy) egzystowania.     
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Reasumując, według koncepcji wyżej opisanej, ustalenie źródeł powstawania 
prawa stanowi funkcję ustalenia charakteru wzajemnych oddziaływań elementów 
ładu aksjonormatywnego,  które –  z  kolei  –  stanowi  funkcję  ustalenia  czynników 
kształtujących decyzje o wyborze sposobu osiągnięcia celu działania, który stawia 
sobie jednostka, lub zbiorowość.       

Ujmując  powyższe  językiem  metodologii  nauk  społecznych,  podstawą 
metody badań nad źródłami  prawa powinno być rozumowanie  redukcyjne  typu 
szczególnego,  odnoszące  się  do  stanu  ładu  aksjonormatywnego  jako  zbioru  w 
sensie mereologicznym, gdzie twierdzenia wyjaśniające dotyczą części zbioru, jaką 
jest system prawa.

Niżej  zostanie  przedstawiony  ogólny  plan  czynności  badawczych, 
przeprowadzenie  których  pozwoli  na  realizację  scharakteryzowanych  wyżej 
założeń.  Dalej  zostanie  przedstawione  szczegółowe uzasadnienie  każdej  z  nich, 
postulowany przebieg i efekty.   
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3. Plan czynności badawczych

3. 1. Określenie pola badawczego (faza 1) 

Dotyczy zorientowania przedsięwzięcia (projektu) badawczego wokół jakiejś 
instytucji  formalnej  (tu:  prawnej)  lub  nieformalnej,  ewentualnie  funkcjonalnie 
powiązanej grupy instytucji. Na tym etapie rozwoju badań nad źródłami i funkcjami 
prawa,  ze  względu  na  stan  agregacji  wiedzy  o  instytucjach  formalnych  i 
nieformalnych  (zob.  niżej),  najkorzystniejsze  (najłatwiejsze)  wydaje  się 
zorientowanie  projektu  wokół  wybranej  instytucji  formalnej,  choć  w przyszłości, 
zapewne, temat badań będzie można określać także w odniesieniu do instytucji 
nieformalnej  (w  pierwszej  kolejności  mogłyby  być  to  instytucje  nieformalne 
determinujące proces gospodarowania) co może być – nawet – znacznie bardzie 
nośne  poznawczo  z  punktu  widzenia  wiedzy  o  okolicznościach  sprzyjających 
formalizacji  reguły  działania  i  sprzyjać  budowaniu  narzędzi  badawczych 
umożliwiających  prognozowanie  rozwoju  sytuacji  społecznej  w  zakresie 
wprowadzania do obiegu nowych norm prawnych.    

3. 2. Kwerenda (faza 2) 

Chodzi  o  typowe  czynności  badawcze,  polegające  na  zagregowaniu 
dostępnej wiedzy na temat wybranej instytucji.

3. 3. Sformułowanie hipotez roboczych (faza 3) 

Dotyczy  przyjęcia  wstępnych  założeń,  zarówno  w  oparciu  o  informacje 
uzyskane w ramach kwerendy, jak i w oparciu o wiedzę profesjonalną uczestnika 
projektu,  co do kategorii  podmiotów,  których dotyczy działanie  wybranej  – jako 
przedmiot  badań  –  instytucji,  co  do  kategorii  wypłat  (korzyści),  jakie  mogą 
podmioty  te  osiągnąć  w  związku  z  działaniem  przedmiotowej  instytucji,  co  do 
kategorii  kosztów  (obciążeń,  dolegliwości),  jakie  wiążą  się  z  przedmiotową 
instytucją  dla  poszczególnych  podmiotów  oraz  co  do  celów  działania,  jakie 
poszczególne podmioty mogą formułować w związku z przedmiotową instytucją.

3. 4. Rekonstrukcja powiązań pomiędzy regułami formalnymi (faza 
4)

 Czynności te dotyczą określenia – biorąc za punkt wyjścia przyjęte założenia 
co  do kategorii  podmiotów,  wypłat,  kosztów i  celów –  sposobów dojścia,  przez 
poszczególne  podmioty,  do  poszczególnych  wypłat/celów działania,  ewentualnie 
uchylenia się od kosztów i/lub zablokowanie innemu podmiotowi osiągnięcia jego 
celów działania,  wyłącznie w oparciu o analizę reguł  sformalizowanych (prawa). 
Efekt badawczy, na tym etapie ma polegać na stworzeniu niekompletnego modelu 
(schematu)  działania  mającego  przynieść  zainteresowanemu  podmiotowi 
osiągnięcie założonego celu. Innymi słowy, chodzi o rekonstrukcję wszystkich tych 
fragmentów sposobu dojścia do celu działania, jakie można „odtworzyć” w oparciu 
o  znajomość  norm prawnych.  Z  istoty  czynności  badawczych  wynika,  iż  do  jej 
wykonania  predestynowane są osoby posiadające ugruntowaną wiedzę o stanie 
norm prawnych. 
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3.  5.  Rekonstrukcja  powiązań  pomiędzy  regułami  formalnymi  i 
regułami niesformalizowanymi (faza 5) 

Czynności te dotyczą uzupełnienia - z punktu widzenia przyjętych założeń co 
do kategorii  podmiotów,  wypłat,  kosztów i  celów -  wiedzy o sposobach dojścia, 
przez  poszczególne  podmioty,  do  poszczególnych  wypłat  /celów  działania, 
ewentualnie  uchylenia  się  od  kosztów  i/lub  zablokowanie  innemu  podmiotowi 
osiągnięcia jego celów działania,  w oparciu o analizę reguł niesformalizowanych 
(np.  reguł  determinujących  przebieg  wymiany  towarowo  -  pieniężnej).  Efekt 
badawczy,  na  tym etapie  ma polegać  na  uzupełnieniu niekompletnego modelu 
(schematu)  działania  mającego  przynieść  zainteresowanemu  podmiotowi 
osiągnięcie  założonego  celu,  stworzonego  w  ramach  poprzedzającej  czynności 
badawczej (w oparciu o analizę stanu prawa), o reguły nieformalne odnoszące się 
do przedmiotowej instytucji. Z istoty omawianych czynności badawczych wynika, iż 
do  ich  wykonania  predestynowane  są  osoby  posiadające  ugruntowaną  wiedzę 
związaną  z  tym  obszarem  spraw  społeczno  –  gospodarczych,  jakich  dotyczy 
analizowany fragment ładu aksjonormatywnego.  Przykładowo, jeżeli  badana jest 
instytucja  związana  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  do  dokonania 
czynności badawczej predysponowany jest ekonomista reprezentujący potrzebną 
specjalność  naukową.  Mówiąc  potocznie,  istotą  tych  czynności  badawczych jest 
stwierdzenie,  jakich  elementów  (reguł)  brakuje  w  schemacie  działania 
zrekonstruowanym przez prawnika i uzupełnienie braków. 

3. 6. Weryfikacja hipotez roboczych (faza 6) 

Czynności te mają na celu weryfikację wstępnych założeń co do kategorii 
podmiotów, których dotyczy działanie wybranej – jako przedmiot badań – instytucji, 
co do kategorii wypłat (korzyści), jakie mogą podmioty te osiągnąć w związku z 
działaniem  przedmiotowej  instytucji,  co  do  kategorii  kosztów  (obciążeń, 
dolegliwości),  jakie  wiążą  się  z  przedmiotową  instytucją  dla  poszczególnych 
podmiotów  oraz  co  do  celów  działania,  jakie  poszczególne  podmioty  mogą 
formułować w związku z przedmiotową instytucją. Weryfikacja ta staje się możliwa 
dzięki identyfikacji  powiązań pomiędzy instytucjami formalnymi i  nieformalnymi, 
jaka została dokonana w ramach dwóch poprzedzających faz badawczych. Mówiąc 
potocznie,  chodzi  o  ponowne  spojrzenie  na  problem,  w  oparciu  o  znaczne 
poszerzenie  wiedzy  o  danej  instytucji,  wynikające  m.in.  z  konfrontacji  różnych 
perspektyw badawczych (np. prawnika i ekonomisty, prawnika i politologa, itp.). 

3. 7. Ocena charakteru presji na formalizację reguły działania (faza 
7)

 Czynności  dotyczą  sformułowania  wniosków  co  do  przesłanek 
sformalizowania  reguł,  jakie zostały zidentyfikowane w ramach poprzedzających 
czynności  badawczych.  W  szczególności,  chodzi  o  dokonanie  oceny,  które  z 
rozpoznanych  czynników  mają  znaczenie  przeważające  nad  innymi.  Mówiąc 
potocznie, chodzi o wskazanie, które powiązania pomiędzy którymi, wziętymi pod 
uwagę  regułami  ładu  aksjonormatywnego,  mają  decydujące  znaczenie  dla 
ustanowienia  normy  prawnej.  Wskazanie  to  staje  się  możliwe  m.in.  dzięki 
sporządzaniu, w trakcie poprzedzających czynności badawczych, bilansu wypłat i 
kosztów, który pozwala na wskazanie, które z presji, związanych z poszczególnymi 
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kosztami  i  wypłatami  prowadzą  do  uzyskania  przewagi  przez  tendencję  do 
formalizacji  reguły,  a  nie  przez  tendencję  odwrotną  (aregulacji7 lub  deregulacji 
prawnej8), a także poprzez przeprowadzenie dodatkowych czynności badawczych 
(badanie  ankietowe).  W  ramach  opisywanej  fazy  badań  staje  się  możliwe 
zrealizowanie głównego celu badawczego,  jakim jest  ustalenie  źródeł  powstania 
danej instytucji prawnej. 

3. 8. Prognozowanie i formułowanie zaleceń (faza 8)

Dotyczy  porównania  wyników  poprzedzających  czynności  badawczych  z 
dostępną wcześniej wiedzą na temat istoty przedmiotowej instytucji i charakteru jej 
oddziaływania.  Chodzi  o  ustalenie,  na  ile  wnioski  wyprowadzone  z  dokonanych 
czynności badawczych są koherentne z poglądami formułowanymi dotychczas na 
temat  przedmiotowej  instytucji,  na  ile  zaś  pozostają  niekoherentne.  Mówiąc 
inaczej,  chodzi  o  wskazanie,  na  ile  oceny  potoczne  różniły  się  od  wniosków 
wyprowadzonych dzięki zastosowaniu podejścia naukowego. Jako wartość dodaną 
należy  traktować  możliwość  sformułowania  prognoz  co  do  dalszej  ewolucji 
przedmiotowego  fragmentu  ładu  aksjonormatywnego  i  zaleceń  w  zakresie 
optymalizacji  polityki  legislacyjnej  i  dziedzin pokrewnych (polityka ekonomiczna, 
polityka społeczna, itp.). Przykładowo, wchodzi w grę dokonanie oceny, na ile nowe 
regulacje  prawne  korelują  z  dotychczasowym  stanem  ładu  społeczno  – 
gospodarczego i jakie rysują się możliwości osiągnięcia efektów założonych przez 
legislatora.  Byłyby  to  te  elementy  przedsięwzięcia  badawczego,  jakie  mogłyby 
najbardziej  zainteresować  podmioty  biorące  udział  w  procesie  legislacyjnym,  a 
także podmioty zajmujące się oceną inicjatyw legislacyjnych. 

7 Rozumiem pod tym pojęciem powstrzymanie się od formalizacji reguły.
8 Rozumiem pod tym pojęciem odformalizowanie reguły.
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4. Uzasadnienie i objaśnienie poszczególnych faz badań

4.1. Uwagi dotyczące fazy 1 

Zorientowanie  tematu  projektu  badawczego  wokół  istniejącej  instytucji 
formalnej  (prawnej)  jest  wskazane,  przynajmniej  na początkowym etapie  badań 
nad materialnymi  źródłami prawa,  z  dwóch powodów. Po pierwsze,  z  uwagi  na 
wiodący cel badań, jakim jest poznanie źródeł pochodzenia prawa. Oczywiście, to – 
samo w sobie – nie przesądza o konieczności formułowania tematu badawczego 
zawsze w odniesieniu do jakiejś instytucji formalnej. Wręcz przeciwnie, skoro celem 
badań jest poznanie źródeł pochodzenia prawa, to szczególnie interesujące byłoby 
zbadanie  relacji  zachodzących  pomiędzy  regułami  ładu  aksjonormatywnego 
właśnie od strony instytucji (reguł) niesformalizowanych, gdyż mogłoby to ujawnić 
mechanizmy formalizacji  reguły działania w trakcie ich działania,  ukazać proces 
tworzenia  prawa  in  statu  nascendi.  Jednak,  przy  takim  podejściu  (od  strony 
instytucji  i  reguł  nieformalnych)  pojawiają  się  tu  znaczne trudności  z  uwagi  na 
stopień  agregacji  wiedzy  o  regułach  i  instytucjach  tworzących  ład 
aksjonormatywny  (ujmując  to  od  innej  strony,  ze  względu  na  różny  stopień 
kodyfikacji reguł). Mianowicie, reguły ładu aksjonormatywnego określają przebieg 
interakcji służących zaspokojeniu jakichś potrzeb człowieka. 

Zaspokajanie potrzeb może odbywać się – najogólniej biorąc – dzięki dwóm, 
podstawowym rodzajom strategii  działania,   opartym na dwóch,  podstawowych 
zasobach reguł  pozyskiwania  dóbr  materialnych i  niematerialnych.  Jeden rodzaj 
strategii  pozyskiwania dóbr dotyczy sytuacji, kiedy nie pozostajemy z pozostałymi 
stronami interakcji w żadnych szczególnych układach zależności, (np. wynikających 
z pokrewieństwa, powinowactwa, powiązań koalicyjnych, klientyzmu czy różnego 
rodzaju innych więzi łączących członków tej samej zbiorowości), które obligowałyby 
do udostępnienia drugiej stronie interakcji jakiegoś dobra, bez żądania – w zamian 
– jakiegoś bezpośredniego ekwiwalentu. Ekonomia zajmuje się głównie badaniem 
efektywności reguł dotyczących tej strategii, a więc reguł określających proces 
gospodarowania (pozyskiwania dóbr w drodze wymiany towarowej, lub towarowo 
–  pieniężnej).  Oczywiście,  reguły  wymiany  towarowo  –  pieniężnej  mogą  mieć 
zastosowanie  także  i  do  sytuacji,  kiedy  strony  interakcji  pozostają  w  w/w 
szczególnych  zależnościach),  ale  ich podstawowym znaczeniem jest  ułatwienie 
wymiany  z  podmiotami  niepowiązanymi,  „obcymi”.  Przykładem  rozwiązań 
prawnych dotyczących tej strategii działania i reguł tego typu są instytucje prawa 
zobowiązań,  prawa prywatnego  gospodarczego,  itp.  Jednak  różne  dobra  można 
pozyskać nie tylko poprzez działanie oparte na regułach wymiany towarowej, lub 
towarowo – pieniężnej. Równie istotną rolę społeczną odgrywa pozyskiwanie dóbr 
dzięki drugiej strategii, czyli – mówiąc w najogólniejszym sensie – dzięki powołaniu 
się  na  przynależność  do  większej,  lub  mniejszej  zbiorowości  (społeczeństwa, 
narodu,  grupy  zawodowej,  rodziny,  itp.).  Powołanie  się  na  reguły  związane  z 
przynależnością  do  zbiorowości  umożliwia  pozyskanie  dóbr  różnych  rodzajów, 
zarówno materialnych, jak żywność czy dach nad głową, jak i niematerialnych, jak 
bezpieczeństwo osobiste. Dzięki temu uzyskują dobra materialne osoby które nie 
pracują na swoje utrzymanie, zaś osoby pracujące na swoje utrzymanie uzyskują 
ochronę rezultatów swojej pracy przed atakami innych, itp. Poniżej ten drugi zasób 
reguł  pozyskiwania  dóbr  będzie  określany  jako  reguły  pozyskiwania  dóbr  z 
tytułu  przynależności  do  zbiorowości.  Przykładem  rozwiązań  prawnych 
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dotyczących tej drugiej strategii działania są ustawy dotyczące pomocy społecznej, 
zabezpieczenia emerytalno – rentowego, ochrony zdrowia, edukacji, itp. Obydwie 
strategie  zaspokajania  potrzeb  i  obydwa zasoby  reguł:  ekonomii  (pozyskiwania 
dóbr w drodze wymiany towarowej, lub towarowo – pieniężnej) i pozyskiwania dóbr 
z tytułu przynależności do zbiorowości funkcjonują w każdym społeczeństwie obok 
siebie i  wpływają na siebie,  ponieważ służą realizacji  celów,  które pozostają ze 
sobą,  w  wielu  wypadkach,  koherentne.  Pragnę  tu  podkreślić,  iż  kwestia  w/w 
strategii  zaspokajania  potrzeb  i  odpowiadających  im  reguł  (w  tym  ich  części 
sformalizowanej)  nie należy do sfery filozofii,  czy poglądów politycznych,  ale do 
sfery faktów. Obydwie strategie i obydwa zasoby reguł służących ich realizacji, po 
prostu istnieją, o czym świadczy m.in. stan ustawodawstwa. Można wskazać setki 
przykładów  konkretnych  rozwiązań  prawnych  służących  realizacji  jednej,  albo 
drugiej  strategii  zaspokajania  potrzeb.  Osoba,  będąca  zwolennikiem liberalnego 
modelu  gospodarki  może  np.  zżymać  się  na  fakt  istnienia  norm  prawnych 
pozwalających na pozyskanie jakiegoś dobra z tytułu samej tylko przynależności do 
jakiegoś  społeczeństwa,  ale  w badaniach  nad źródłami  prawa chodzi  właśnie  o 
stwierdzenie przyczyn pojawiania się pewnych faktów. Np. o wyjaśnienie przyczyn, 
dla których mimo – tak często postulowanego – oparcia całego ładu społeczno-
gospodarczego o koncepcje liberalne, jako – według części  poglądów – najlepiej 
służące rozwojowi gospodarki i społeczeństwa, pojawia się w porządku społeczno – 
gospodarczym  wciąż  tak  wiele  nowych  instytucji  państwa  socjalnego, 
odgrywających  –  według  części  opinii  –  istotną  rolę  hamującą  dla  rozwoju 
społeczno - gospodarczego?             

Idąc  dalej  stwierdzamy,  iż  wiele  instytucji  i  reguł  działania  podlega 
szczególnej ochronie ze strony społeczeństwa, która przejawia się we włączeniu 
reguł do specjalnego zbioru (formalizacja). Pojęcie „formalizacji” normy jest różnie 
rozumiane. Często występuje w towarzystwie innych pojęć, jak „stanowienie”, czy 
„kodyfikacja”.  Każdemu z  nich  przypisywane  są  inne  zestawy  desygnatów,  ale 
pomiędzy  zbiorami  desygnatów  tych  pojęć  występuje  znacząca  część  wspólna. 
Ogólnie, formalizacja normy to proces nadawania jej szczególnych cech, wiążących 
się z jej trwałością, często z obowiązkiem jej stosowania.9 Znaczenie formalizacyjne 
ma włączenie normy do zbioru informacji  uporządkowanych według specjalnych 
reguł, takiego, jak system prawa. Przez kodyfikację można rozumieć zagregowanie 
(zebranie) i opisanie reguł działania według określonej systematyki.10

Współcześnie takim zbiorem reguł sformalizowanych i skodyfikowanych jest, 
przede  wszystkim,  system  prawa.  Absorbuje  on  reguły  z  dwóch  wymienionych 
wcześniej  zasobów, niejednokrotnie przetwarza i – w ten sposób – oddziałuje na 
kształt reguł, które nie zostały jeszcze sformalizowane. 

Rys. 1. Zasoby reguł ładu aksjonormatywnego

9 Pod pojęciem formalizacji można rozumieć sposób postępowania, lub efekty zastosowania jakiejś 
procedury,  opierającej  się   na  uprzednio  zdefiniowanych  regułach.  Celem  formalizacji  jest 
zapewnienie jednoznaczności rozumienia komunikatów wymienianych między ludźmi.
10 Kodyfikacja wiedzy jest realizowana przez takie przetworzenie i usystematyzowanie posiadanych 
informacji aby można je było łatwo odnaleźć, zrozumieć i przyswoić. Jeden z najwyższych poziomów 
kodyfikacji osiągają normy prawne. Słowo codex pochodzi z jęz. łacińskiego i oznacza zbiór, albo 
książkę. Kodeks wyróżnia się dążeniem do kompleksowego unormowania problematyki określonej 
jego tytułem. E. Smoktunowicz [w:] Wielka encyklopedia prawa, Białystok-Warszawa 2000, s. 338. 
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Poprzez  formalizację  reguły  (instytucji),  podmiot  zainteresowany  uzyskuje 
efekt w postaci objęcia tej reguły (instytucji) ochroną ze strony zbiorowości. Dzięki 
formalizacji  pewien  sposób  osiągnięcia  celu  działania,  wyrażony  z  pomocą 
określonych reguł (instytucji) jest upowszechniany w obrębie danej zbiorowości i 
objęty jej ochroną, zarówno co do przebiegu jaki i rezultatów. Innymi słowy, normy 
prawne  odgrywają  rolę  –  w  gruncie  rzeczy  –  najbardziej  pasywną,  spośród 
wszystkich  trzech  zasobów  reguł  działania.  Konkluzja  ta  może  wydać  się 
zaskakująca,  gdyż właściwe zdefiniowanie roli,  jaka normy prawne odgrywają w 
ładzie  aksjonormatywnym  przesłania  właśnie  ów  podstawowy  fakt,  iż  prawo 
przeważnie  odwołuje się do norm należących do innych zasobów informacji,  co 
powoduje  wrażenie,  że  to  prawo  je  aktywnie  tworzy  (że  proces  przepływu 
informacji nowej biegnie od zasobu norm prawnych do innych zasobów, a nie na 
odwrót),  że jest to jedna z głównych funkcji  prawa. Oczywiście, jest prawdą, że 
proces  tworzenia  prawa  skupia  dyskusję  o  zasadach  kooperacji,  o  sposobach 
zaspokajania potrzeb, o metodach wyważania interesów różnych grup społecznych. 
Mimowolnie,  widzimy więc  w  prawie  kreatora  przebiegu  interakcji  społecznych, 
mówiąc  w  przenośni:  oczekujemy,  że  to  prawo  ukształtuje  rzeczywistość. 
Tymczasem prawo to – przede wszystkim – sposób utrwalenia pewnych schematów 
działania stopniowo wypracowywanych już wcześniej,  nadania im mocy wiążącej 
powszechnie,  jest  to  metoda  ochrony  takiego  przebiegu  interakcji,  który  został 
uznany  za  korzystny  przez  zbiorowość  (albo,  ściślej,  przez  jej  większą  część). 
Krótko mówiąc, prawo to nic więcej, niż odbicie uprzednio zaistniałych tendencji, 
bodźców,  wykształcających  się  kierunków  zmian  stosunków  społecznych.  Za 
pomocą prawa chronimy schematy działania, rozpowszechniamy je i zniechęcamy 
do odstąpienia od ich stosowania.

Należy  podkreślić,  że  człowiek,  aby  osiągnąć  pewien  rezultat  działania, 
najczęściej musi w ramach jednej sekwencji działań zastosować się równocześnie 
do  reguł  zagregowanych  w  trzech  w/w  zasobach:  norm  prawnych,   reguł 
gospodarowania i reguł pozyskiwania dóbr z tytułu przynależności do zbiorowości. 
Wskazanie  w/w  trzech  zasobów  reguł  nie  jest  podziałem  rozłącznym,  m.in.  ze 
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względu na opisaną wyżej  rolę  norm prawnych,  których istnienie  opiera się  na 
absorbowaniu  rozwiązań  pojawiających  się  najpierw  w  ramach  modyfikacji  i 
wewnętrznego różnicowania dwóch, podstawowych strategii zaspokajania potrzeb. 
Schemat powyższy uzmysławia natomiast charakter głównych powiązań pomiędzy 
normami  prawa,  a  pozostałymi  regułami  ładu  aksjonormatywnego,  będącego  – 
najogólniej rozumianymi – źródłami norm prawnych.          

Trudność  badawcza  polega  na  tym,  że  poziom  agregacji  wiedzy  o 
poszczególnych  rodzajach  reguł  działania  i  poziom  kodyfikacji  tych  reguł  jest 
bardzo zróżnicowany. O ile, w przypadku prawa można mówić – rzecz jasna – o 
bardzo wysokim poziomie agregacji danych i kodyfikacji reguł, w przypadku reguł 
gospodarowania  sytuacja  nie  jest  już  tak  zadowalająca  z  uwagi  na  fakt,  iż 
ekonomiści  skupiają  swoją  uwagę  nie  tyle  na  rozpoznaniu  i  kodyfikacji  reguł 
działania, co na analizie ich efektywności. Na wysoki – mimo wszystko – poziomo 
agregacji wiedzy o regułach gospodarowania ma wpływ, przede wszystkim, rozwój 
nauki  zarządzania  i  organizacji,  jako  jednej  z  dyscyplin  nauk  ekonomicznych. 
Najgorzej prezentuje się poziom wiedzy o regułach zaspokajania potrzeb z tytułu 
przynależności do zbiorowości, gdyż wiedza o tych regułach gromadzona jest na 
wiele sposobów jednocześnie, przy czym w wielu wypadkach mają one charakter 
dyskusji nacechowanej ideologicznie, emocjonalnie, filozoficznie, czy też religijnie. 
Można  wręcz  powiedzieć,  iż  poznanie  tych  reguł  metodami  naukowymi   jest 
majoryzowane przez zachowania nacechowane ideologicznie. 

Rys.  2. 
Kodyfikacja 

zasobów reguł 
działania
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Poważne utrudnienia procesu poznawczego wynikają też z samego procesu 
formalizacji reguł za pomocą włączenia do systemu prawa. Można powiedzieć, że 
formalizacja  niektórych  elementów  strategii  działania  powoduje  dezagregację 
perspektywy poznawczej i tyleż samo wzmacnia, co osłabia szanse na poprawną 
rekonstrukcję relacji zachodzących wewnątrz ładu aksjonormatywnego. Wzmacnia, 
bo elementy określone formalnie (za pomocą przepisu prawa) łatwiej odszukać i 
zinterpretować.  Osłabia,  gdyż  skłania  do  zmiany  percepcji  poszczególnych 
elementów  schematu.  Zaczynają  być  rozpatrywane  oddzielnie,  w  obrębie 
poszczególnych  zasobów informacji,  w  różnych  systemach  asocjacji,  krótko  i  w 
przenośni ujmując – w sposób „niekompatybilny”. Znaczenie elementów ujętych w 
normy prawne jest rozpatrywane tylko przy zastosowaniu instrumentarium wiedzy 
prawniczej  (ściśle  biorąc:  najczęściej  w  kontekście  paradygmatu  prawniczego 
pozytywizmu)  i  nie  bada  się  powiązań  tych  norm  z  innymi  normami 
„macierzystego”  fragmentu  ładu  aksjonormatywnego,  ale  z  innymi  normami 
prawnymi, czyli z regułami wprawdzie tak samo sformalizowanymi, jednak często 
należącymi do zupełnie innych fragmentów ładu. 

Podobnie jest z zasobem wiedzy o regułach gospodarowania. Na przykład 
abstrahuje  się  od  nierynkowych  elementów społecznej  organizacji  pozyskiwania 
dóbr,  normy  prawne  traktuje  się  tak,  jak  pomijalne  w  obliczeniach  otoczenie 
stosunków  ekonomicznych,  itp.  Krótko  mówiąc,  formalizacja  i  kodyfikacja 
„rozrywa” pewien schemat (sposób) osiągnięcia celu działania wtłaczając analizę 
znaczenia  poszczególnych  jego  elementów  w  rozważania  o  powiązaniu  z 
podobnymi elementami innych schematów, co przynosi często użyteczną wiedzę, 
ale skutecznie utrudnia ujęcie wszystkich elementów schematu jako funkcjonalnej 
całości, mówiąc potocznie: „zbija z tropu”. Przypomina to sędziowanie przebiegu 
meczu przez kilku sędziów naraz, stosujących różne regulaminy gry. 

Przy wyborze tematu projektu badawczego należy mieć więc na uwadze, iż 
wybór  pewnej  instytucji  do  dalszych  badań  to  –  w  rzeczywistości  –  wybór,  do 
zbadania,  pewnego  fragmentu  ładu  aksjonormatywnego,  w  ramach  którego 
instytucja ta jest tylko jednym z elementów. Elementem ważnym, ale nie jedynym.

4.2. Uwagi dotyczące fazy 2

Kwerenda informacji  służących poznaniu źródeł pochodzenia prawa stawia 
inne, w dużej mierze, wymagania, niż w przypadku konwencjonalnych badań nad 
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źródło

użytkownikbeneficjent

dysponent

prawem. Potrzebne dane można z grubsza podzielić na dwie kategorie: (1) dane o 
intencjach  i  (2)  dane  o  rezultatach.  Przede  wszystkim  zachodzi  konieczność 
zgromadzenia  wszystkich  dostępnych  danych  o  intencjach  podmiotów 
zainteresowanych  istnieniem  danej  instytucji.  A  zatem,  najczęściej  będzie 
występowała  potrzeba  zgromadzenia  danych  dotyczących  pewnego 
przedsięwzięcia legislacyjnego. Należy uwzględnić zarówno dokumenty urzędowe, 
jak np. uzasadnienia projektów ustaw, zapisy posiedzeń komisji sejmowych i obrad 
plenarnych,  opinie i  ekspertyzy tworzone na zamówienie władz publicznych,  ale 
także opinie  ekspertów i  publicystów publikowane w czasopismach fachowych i 
prasie codziennej, czy też w mediach elektronicznych. 

Równie ważne jest zgromadzenie informacji o efektywności danej instytucji, 
np.  w  przypadku  instytucji  gospodarczej  mogą  być  to  dane  statystyczne  lub 
opracowania profesjonalne dotyczące wyników ekonomicznych dotyczących danej 
instytucji, a także jej „otoczenia” (reguł i instytucji, które mogą wchodzić w zakres 
przedmiotowego  pola  badawczego).  Przykładowo,  pomocne  mogą  być  gotowe 
opracowania  na  temat  danej  instytucji  przygotowane  zgodnie  z  metodami 
ekonomicznej  analizy  prawa.  Kierunek  gromadzenie  określonych  danych  o 
efektywności  będzie  zależał  –  rzecz  jasna  –  od  wyboru  instytucji,  jaka  ma być 
przedmiotem badań. 

4.3. Uwagi dotyczące fazy 3 

4.3.1. Uwagi generalne 

Jak już wspomniano, w fazie hipotez roboczych chodzi o przyjęcie wstępnych 
założeń, zarówno w oparciu o informacje uzyskane w ramach kwerendy, jak i w 
oparciu o wiedzę profesjonalną uczestnika projektu,  co do kategorii  podmiotów, 
których  dotyczy  działanie  wybranej  –  jako  przedmiot  badań  –  instytucji,  co  do 
kategorii  wypłat  (korzyści),  jakie  mogą  podmioty  te  osiągnąć  w  związku  z 
działaniem  przedmiotowej  instytucji,  co  do  kategorii  kosztów  (obciążeń, 
dolegliwości),  jakie  wiążą  się  z  przedmiotową  instytucją  dla  poszczególnych 
podmiotów  oraz  co  do  celów  działania,  jakie  poszczególne  podmioty  mogą 
formułować w związku z przedmiotową instytucją.

4.3.2. Podmioty

Jeśli  chodzi  o  podmioty,  których  dotyczy  przedmiotowa  instytucja  (a 
właściwie: schemat działania, w obrębie którego dana instytucja funkcjonuje), to 
można wyróżnić, jak sądzę,  cztery 
podstawowe kategorie 
podmiotów:  źródło, dysponent, 
beneficjent  i użytkownik. 

Rys.  3. Podmioty 
schematu działania, w  obrębie 
którego  występuje badana 
instytucja 
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Źródło,  jest  to  faktyczny (rzeczywisty)  inicjator  wprowadzenia  do obiegu 
społecznego  określonych  rozwiązań  (instytucji,  reguł  działania).  Ściśle  biorąc, 
chodzi o źródło kluczowych elementów schematu działania (mowa tu o kluczowych 
elementach,  a  nie  całym  schemacie,  gdyż  w  zabiegach,  jakie  czyni  źródło 
przeważnie  chodzi  tylko  o  pewnych  najważniejsze  elementy  schematu,  głównie 
tych, które decydują o koszcie i  wypłacie,  zaś pozostałe elementy schematu są 
niejako „uzupełniane” z innych, istniejących już schematów. Bardzo często, choć 
nie zawsze źródło jest tym samym podmiotem, co beneficjent (podmiot odnoszący 
korzyści ze stosowania normy, np. pewna grupa polityczna, społeczna, zawodowa).

 Dysponent. Jest nim – z reguły – pewien organ władzy publicznej. Może on 
formalizować  reguły,  modyfikować  je,  uzupełniać,  rozpowszechniać,  wreszcie 
derogować (wycofywać z obiegu). Role źródła i dysponenta mogą być łączone w 
ręku jednego podmiotu, ale często bywają też rozdzielone. Źródłem są podmioty o 
znacznym potencjale sprawczym (np. o znacznej zdolności  do projekcji  siły), jak 
duże,  silnie  zintegrowane  grupy  zawodowe,  duże  podmioty  gospodarcze, 
organizacje  społeczne,  partie  polityczne  oraz  –  oczywiście  –  organy  władzy 
publicznej,  w  szczególności  centrum  reprezentujące  dominującą,  w  danym 
momencie,  orientację  polityczną.  Jeśli  chodzi  o  rolę  dysponenta,  to  –  oprócz 
centralnych organów władzy – może nim być każdy podmiot dysponujący władzą 
lokalnie. 

Użytkownik to osoba (podmiot zbiorowy), która działa w sposób określony 
badanymi regułami, ponosząc np. koszty ich funkcjonowania. 

Beneficjent to  osoba  (podmiot  zbiorowy),  która  odnosi  korzyść  ze 
stosowania badanych reguł (otrzymuje wypłatę). 

Należy podkreślić,  iż  chodzi o koszty (straty,  obciążenia,  niedogodności)  i 
wypłaty (zyski, korzyści) w szerokim sensie, a więc o każdą postać korzyści, albo o 
każdą  postać  obciążenia,  a  nie  tylko  o  wypłaty  i  koszty  w  wąskim  sensie 
finansowym (będzie o tym mowa niżej).
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Oczywiście,  role  użytkownika  i  beneficjenta  nie  muszą  się  pokrywać  – 
dotyczy to zwłaszcza schematów działania bazujących na regułach otrzymywania 
dóbr z tytułu przynależności do zbiorowości, aczkolwiek w większości wypadków 
rozdzielnia tych ról,  pomiędzy użytkownikiem a beneficjentem zachodzą relacje, 
które tworzą motywy podjęcia  działania  przez  użytkownika (np.  pokrewieństwo, 
klientyzm polityczny). Na podobnej zasadzie, nie muszą się pokrywać role źródła i 
dysponenta z rolami użytkownika i beneficjenta, choć – niewątpliwie – istnieją silne 
logiczne  przesłanki  do  kumulowania  ról  źródła  schematu  działania  i  jego 
beneficjenta:  podmiot posiadający potencjał  do wylansowania elementu wzoru z 
reguły czyni to – z  reguły – przez wzgląd na własną korzyść. Dogodne może okazać 
się łączenie ról dysponenta i użytkownika, gdyż pozwala to zachować maksymalny 
wpływ  na  przebieg  działania,  na  bieżąco  eliminować  interferencje,  redukować 
koszty. Rola użytkownika wydaje się najmniej atrakcyjna, gdyż z reguły wiąże się z 
ponoszeniem kosztów, jednak – z kolei  – pozwala zachować pełną kontrolę nad 
przebiegiem  procesu  stosowania  schematu,  co  ma  niebagatelne  znaczenie  dla 
uzyskania  wypłaty.  Zapewne,  najdogodniejsze  jest  łączenie  wszystkich  czterech 
ról, jednak nie zawsze jest to możliwe – szczególnie ze względu za zastrzeganie 
prawa do formalizacji elementów schematu dla podmiotów zajmujących najwyższe 
miejsca w strukturze społecznej.

4.3.3. Wypłaty i koszty

Problem  korzyści  (wypłaty)  i  kosztów  (dolegliwości)  związanych  z 
funkcjonowaniem  badanej  instytucji  (badanych  reguł)  z  reguły  bywa  albo 
wulgaryzowany, albo ideologizowany. Albo sprowadza się go do kwestii wyliczenia 
jednostek pieniędzy, czasu albo towarów, jakie można otrzymać stosując określone 
rozwiązania, albo traktuje jako narzędzie realizacji  własnych celów, dywagując o 
ideach,  wartościach,  interesach  nadrzędnych,  itp.  Tymczasem wypłaty  i  koszty 
związane  z  badaną  instytucją  należałoby  ująć  przede  wszystkim  od  strony 
psychologii  jednostki.  Wszak  chodzi  o  źródła  reguł  działania,  a  te  zawsze,  w 
ostatecznym  rozrachunku,  służą  realizacji  celów  działania  człowieka,  które 
wynikają z potrzeb określanych przez jego psychikę. 

Korzyści,  jakie  odnosi  człowiek  z  funkcjonowania  instytucji  społecznych 
potocznie utożsamiane są ze zdobywaniem środków finansowych i majątkowych. 
Ten uproszczony obraz ma się nijak do rzeczywistości. Wybierając określony styl 
życia,  drogę kształcenia  czy  też  pracę  zawodową człowiek  dąży  do  osiągnięcia 
satysfakcji płynącej z zaistnienia określonych, pożądanych przeżyć. Pożądany stan 
świadomości,  satysfakcjonujący poziom samooceny płynie z różnych przesłanek, 
wśród których poziom posiadanych zasobów finansowych jest tylko jedną z wielu. 
Jako  istota  społeczna,  człowiek  określa  cele  swojego  działania  w  obrębie 
zbiorowości (grupy odniesienia, społeczeństwa), dokonując oceny własnej sytuacji i 
potrzeb11  poprzez  porównywanie  z  sytuacją  innych  członków  tej  samej 
zbiorowości. Jak każda istota biologiczna, stara się zoptymalizować efekty działań 
przystosowawczych, aby utrzymać lub podnieść poziom kontroli nad otoczeniem. 
11 W  psychologii  teoretyczne  stanowiska  względem  określenia  potrzeb  człowieka  próbuje 
formułować  głównie  kierunek  zwany  psychologią  humanistyczną,  którego  głównymi 
przedstawicielami  są  m.in.  A.  Maslow,  R.  May,  C.  Rogers,  J.  Bugental.  Własne  propozycje 
teoretyczne dotyczące określenia potrzeb człowieka formułowali m.in. A. Maslow, D. McClelland, C. 
Alderfer.  Zob.  D.C.  McClelland  Human  Motivation,  Glenview  1985,  A.H.  Maslow  Motywacja  i  
osobowość, Warszawa 1990, J. Czapiński Psychologia szczęścia, Warszawa 1992 i in. 
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W  otoczeniu  tym  znajduje  się  jednak  –  z  reguły  –  wielka  liczba  jednostek 
stosujących te same sposoby działania. Próbujących stosować te same instytucje i 
reguły  dla  osiągnięcia  jak największych korzyści  indywidualnych.  Stąd,  człowiek 
zmuszony jest stale uczestniczyć w rywalizacji o obsadzenie najdogodniejszej dla 
siebie roli.  Mniej,  lub bardziej  świadomie dokonuje kalkulacji  korzyści  i  kosztów, 
wiążących się  z  wyborem tego,  czy innego modelu postępowania.  Rozważa,  co 
„opłaca się” bardziej: pójść na konfrontację, czy przystąpić do koalicji? Czy przyjąć, 
w danej sytuacji, postawę egoizmu, altruizmu, czy może amensalizmu? Bezpiecznie 
korzystać z opieki jakiegoś podmiotu dominującego, czy też podjąć ryzyko walki o 
zdobycie takiej pozycji dla siebie? Czy wybrać pracę najemną, czy utrzymywać się 
z własnej działalności? Być akceptowanym ze względu na stan majątkowy, czy ze 
względu na społeczną doniosłość wykonywanego zajęcia? 

Każdy  wybór  oznacza  szerokie  spektrum  konsekwencji,  wymaga 
zastosowania motywacyjnego mechanizmu kalkulacji.  12 Mając pewne rozeznanie 
co do tego, jakie konsekwencje mogą wynikać z dokonania wyboru jakiejś opcji 
działania,  człowiek  buduje  pewne  oczekiwania  wobec  innych  partnerów 
nawiązywanej właśnie interakcji. Spodziewa się (mniej, lub bardziej świadomie), iż 
działając zgodnie z  zaakceptowanymi  -  w obrębie  danej  zbiorowości  -  regułami 
uzyska od innych osób określone korzyści, godzi się też na poniesienie typowych 
(dla  danej  sytuacji)  kosztów,  aby  korzyści  te  osiągnąć.  Innymi  słowy,  realizuje 
pewien schemat postępowania, w którym występują korzyści mogące mieć wymiar 
materialny,  jak  i  niematerialny,  a  także koszty  pozyskania  tych  korzyści,  także 
mogące mieć wymiar materialny, jak i niematerialny. 

Na gruncie psychologii wypracowano pojęcie „kontraktu psychologicznego”, 
które  odnoszone  jest  np.  zbioru  indywidualnych  przekonań  dotyczących 
zobowiązań  między  organizacją  a  pracownikiem,  jest  więc  zbudowany  na 
percypowaniu przez pracownika tego, jakie obietnice składa organizacja w zakresie 
świadczeń, takich jak płace, perspektywa awansu, poziom bezpieczeństwa pracy, i 
co  w  zamian  za  to  da  on  organizacji  (np.  pracę  w  dniach  wolnych,  lojalność, 
sumienność itp.). 13  

Należałoby pójść dalej i – dokonując oceny korzyści i kosztów związanych z 
badaną  instytucją  –  sporządzić  bilans  tych  korzyści  i  kosztów  na  zasadzie 
zestawienia zysków i ciężarów dotyczących jednostek obsadzających role źródła, 
dysponenta,  beneficjenta  i  użytkownika  schematu,  który  można  by  nazwać 
„kosztorysem psychologicznym” (danej instytucji). 

Rzetelne  sporządzenie  takiego  bilansu  jest  warunkiem  poprawnego 
przeprowadzenia  dalszych czynności  badawczych.  Wymaga to  innego podejścia 
poznawczego.  Nie  może  być  uznana  za  wystarczającą  wyłącznie  kalkulacja 

12 „Jednostka dokonuje cały czas zestawień własnych nakładów z uzyskiwanymi korzyściami (…). 
Korzyść stanowi zarówno satysfakcja z wykonywanej pracy, prestiż wśród współpracowników, duma 
z przynależności  do danej organizacji,  jak i konkretny zarobek umożliwiający byt na pożądanym 
poziomie. Koszty, jakie ponosi pracownik w zamian za nie, to spalana w procesie pracy energia,  
wysiłek  włożony  w  zdobywanie  kwalifikacji,  napięcie  związane  z  podejmowaniem  ryzyka 
nieuzyskania  oczekiwanych  świadczeń.”  G.  Bartkowiak,  Z.  Nowodworska  Psychologia  pracy  i  
kierownictwa, Poznań 1987, s. 39 – 40 (cytowany fragment bazuje na pracach Z. Ratajczak). 
13 Z. Ratajczak Psychologiczne aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji [w:] Z. Ratajczak, 
A. Bańka, E. Turska Współczesna psychologia pracy i organizacji, Katowice 2006, s. 35.
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finansowo – majątkowa. Kalkulacja ta jest niezbędna, ale nie może być uznana za 
jedyny wymiar bilansu korzyść – koszt. Nie może być uznane za satysfakcjonujące 
wskazanie, iż korzyścią z zastosowania instytucji jest zarobienie określonej kwoty 
pieniędzy. Należy dążyć do postawienia hipotezy, jaką korzyść beneficjent uzyska z 
wejścia w posiadanie tejże kwoty pieniędzy? Np., jak wpłynie to na jego samoocenę 
względem  grupy  odniesienia?  Czy  będzie  mógł  manifestować,  za  pomocą 
pozyskanych środków, wyższą pozycję w lokalnej hierarchii? 

Podobnie, nie może być uznane za satysfakcjonujące postawienie hipotezy 
dotyczącej korzyści i  kosztów związanych z badaną instytucją,  jeżeli  będzie ona 
odwoływać  się  wyłącznie  do  kategorii  generalnych,  lub  nacechowanych 
ideologicznie. Przykładowo, błędem byłoby poprzestanie na wskazaniu, iż badana 
instytucja pozwala na wykonywanie nowych rodzajów działalności charytatywnej. 
Cóż  to  właściwie  miałoby  znaczyć,  i  dla  kogo?  Należy  postawić  pytanie,  jakie 
konkretne  korzyści,  zarówno  w  wymiarze  materialnym,  jak  i  niematerialnym 
(psychologicznym) z tej działalności  odnosi jej organizator,  jaką korzyść odniosą 
osoby, które mu pomagają (wolontariusze), jaką zaś adresat tej działalności? Kto i 
jakie koszty (obciążenia, straty) ponosi z tytułu jej  wykonywania - Skarb Państwa 
(bo traci część dochodów), inne organizacje (bo rośnie konkurencja do pozyskania 
świadczeń  od  osób  reprezentujących  postawy  altruistyczne),  czy  też  np.  sam 
adresat (bo jest przyuczany do korzystania z pomocy innych, a nie do dbania o 
swoje utrzymanie własnymi siłami14)?  

Aby  lepiej  przybliżyć,  o  jaki  efekt  badawczy  chodzi,  niżej  zostanie 
zamieszczony  prosty  przykład  kosztorysu  psychologicznego  związanego  z 
wykonywaniem  zawodu  sędziego.  W  przykładzie  tym  sformułowano,  zgodnie  z 
założeniami przedstawionymi wcześniej, tylko robocze hipotezy odnoszące się do 
korzyści i kosztów związanych w wykonywaniem tej profesji, a więc pominięto np. 
szczegółowe kalkulacje finansowe zwiane z dochodami sędziego,  czasem pracy, 
itp., gdyż powinny być one efektem następnych czynności badawczych. 

PRZYKŁAD: Zarys kosztorysu psychologicznego 

A. Korzyści

Nr
Rodzaj korzyści odnoszonych z tytułu wykonywania zawodu sędziego 

1 Stabilne wynagrodzenie
2 Prestiż lidera
3 Prestiż arbitra
4 Wysoka samoocena
5 Poczucie bezpieczeństwa
6 Świadczenia towarzyszące, nagrody systemowe i indywidualne
7 Wykonywanie pracy doniosłej społecznie
8 Niezależność i swoboda działania
9 Korzystanie z ochrony lidera odpowiedzialnego

10 Dyskontowanie pozycji rentiera

14 Innymi słowy, do korzystania z efektu Ringelmanna. 
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11 Dyskontowanie powiązań koalicyjnych
12 Obejście sformalizowanych reguł działania

                    
1. Ustabilizowane wynagrodzenie. Zawód sędziego oferuje przychody finansowe na stałym 

poziomie, przy czym poziom ten powoli, ale systematycznie wzrasta. Stabilizacja wynagrodzenia (a 
nie  jego  wysokość,  gdyż  podejmując  ryzyko  pracy  w jednym z  wolnych  zawodów prawniczych 
można zrobić więcej) to jeden z najważniejszych argumentów przesądzających o decyzji na korzyść 
zatrudnienia w sądownictwie. Dlatego opcja ta jest atrakcyjna i bardzo często przeważa nad opcją 
utrzymania się z samodzielnej działalności w zawodach prawniczych (adwokat, radca prawny), która 
oferuje – co prawda – nielimitowany pułap dochodów (często, faktycznie, są to dochody wyższe, niż  
wynagrodzenie sędziego, zwłaszcza w przypadku sędziów pracujących w sądach rejonowych), ale 
jest obciążona ryzykiem związanym z wahaniami koniunktury. 

2.Wysoka pozycja w stratyfikacji społecznej związana ze sprawowaniem władzy publicznej. 
Korzyść tę można by określić jako „prestiż lidera”. Ludzie, jako istoty społeczne, szczególnie cenią 
rolę  lidera,  rolę  podmiotu  dominującego. 15 Osiągnięcie  tej  roli  może  odbywać  się  różnymi 
sposobami,  na rożnych płaszczyznach – poprzez działalność w sferze sportu, kultury,  nauki.  Dla 
osób  zajmujących  wysokie  pozycje  w  hierarchii  władzy  publicznej,  takich  jak  sędziowie, 
wynagrodzenie  często  staje  się  korzyścią  drugorzędną  –  w  „kontrakcie  psychologicznym” 
zawieranym przez sędziego najważniejszym elementem wypłaty może być uznanie bardzo wysokiej 
pozycji  społecznej.  Okazywanie  objawów tego  uznania,  kiedyś  występujące  w formie otwartej  i 
stanowiące niepodważalną normę społeczną, dziś występuje w formie zaowalowanej, zredukowanej, 
wytłumionej, ale nadal jest ważnym elementem oczekiwań, jakie dotyczą powiązania własnej drogi 
życiowej ze strukturami władzy publicznej. Trzeba przyznać, iż sędziowie są tą grupą liderów, dla 
których  uznanie  okazywane jest  do  dziś  wręcz  ostentacyjnie  (choć  bardzo  często  nieszczerze), 
zwłaszcza ze strony pełnomocników procesowych (chodzi o oczywistą interesowność osoby, która 
chce uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie ze strony podmiotu sprawującego władzę).   

3 Obsadzenie roli arbitra i związana z tym wysoka pozycja społeczna. U gatunków wysoko 
rozwiniętych, obok roli lidera występuje rola jednostki cieszącej się akceptacją ze strony wszystkich, 
lub znacznej  większości  członków zbiorowości  i  angażowanej  przez  to do rozstrzygania  sporów. 
Korzyść tę można by określić jako „prestiż arbitra”. Zawód sędziego pozwala na obsadzenie roli 
społecznej, której istnienie jest warunkowane, w bardzo mocny sposób, filogenetycznie.  Pomiędzy 
rolą przywódcy (lidera) i arbitra nie ma ostrej granicy. Role te są odmienne, ale mogą, a nawet – 
często – muszą być wypełniane przez ten sam podmiot. W przypadku sędziów, kojarzeni są oni 
zarówno (w pierwszej  kolejności)  z  funkcją  arbitra,  jak i  z  rolą podmiotu sprawującego władzę. 
Kojarzenie  tych  dwóch  ról  społecznych  przekłada  się  na  dużą  bardziej  komfortową  sytuację 
psychologiczną  sędziów,  niż  przedstawicieli  władzy  ustawodawczej,  czy  wykonawczej,  którzy 
poddawani  są  permanentnej  krytyce  (co  wynika  między  innymi  z  ostrej,  otwartej  rywalizacji  o 
obsadzenie  roli  lidera  politycznego,  w przypadku  sędziów  rywalizacja  o  awans  ma inny,  mniej 
otwarty charakter). Sędzia jest kojarzony przede wszystkim z rolą arbitra, a więc z rolą osoby, do 
której  nie jest adresowana krytyka,  ale zaufanie.  Sędzia cieszy się więc z posiadanego prestiżu 
arbitra  i  lidera,  ale  pogodzenie  się  z  krytyką  kierowaną do niego jako podmiotu  sprawującego 
władzę (a znoszenie tej krytyki jest – przecież – „naturalnym” kosztem występowania w roli lidera),  
przychodzi mu już z trudem, gdyż jest „przyzwyczajony” do występowania – przede wszystkim – w 
roli podmiotu obdarzanego zaufaniem. Od innej strony rzecz ujmując, o ile dla lidera politycznego 
okazjonalne wystąpienie w roli arbitra (np. w ramach jakiejś komisji „trójstronnej”) jest sui generis 
„wartością  dodaną”  do  typowego  zestawu  elementów  jego  kontraktu  psychologicznego  (gdzie 
„prestiż”  nieodłącznie  wiąże  się  z  „krytyką”,  tzn.  lider  polityczny  jest  z  góry  przygotowany  na 
otwartą krytykę jego poczynań i nie traktuje jej jako czegoś nadzwyczajnego) o tyle dla sędziego 
krytyka jego poczynań, jako przedstawiciela władzy, jest  sui generis „dodanym kosztem” w jego 
kontrakcie psychologicznym, w którym wyeksponowana jest przede wszystkim korzyść w postaci 
prestiżu arbitra. Stąd częste u sędziów oburzenie na jakiekolwiek wyrazy krytyki pod ich adresem. 

4  Warunki  sprzyjające  dla  budowy  wysokiej  samooceny.  Korzyść  tę  można  by  określić 
mianem „autorytetu mędrca”. Od osób partycypujących w strukturach władzy, zwłaszcza od tych, 
które kojarzone są z rolą arbitra, oczekuje się podejmowania decyzji trafnych, rozwagi, posiadania 

15 Szerzej na temat skłonności do podporządkowania się osobom dominującym zob. P.H. Lindsay, 
D.A. Norman Procesy przetwarzania informacji u człowieka, Warszawa 1991, s. 559-564.
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wiedzy o sytuacji większej, niż przeciętna, czyli tego wszystkiego, co można by określić mianem 
mądrości. Wiąże się to z filogenetycznie zdeterminowaną skłonnością ludzi do obdarzania swoich 
liderów  i  arbitrów  zaufaniem  wynikającym  z  domniemania  występowania  u  nich  korzystnych, 
ponadprzeciętnych parametrów  osobowościowych. Sędzia korzysta więc z czegoś, co można by 
określić  jako  „społeczne  domniemanie  wysokich  predyspozycji  intelektualnych”,  co  większość 
sędziów skwapliwie wykorzystuje  do budowania  jak najwyższej  samooceny,  będącej  –  z  kolei  – 
źródłem głębokiej satysfakcji z warunków egzystencji. 

5 Poczucie bezpieczeństwa na przyszłość. Ma ono wiele źródeł. W przypadku sędziów, mniej 
chodzi  o  stabilizację  samego  wynagrodzenia,  a  –  przede  wszystkim  –  o  stabilizację  samego 
zatrudnienia. W przypadku zawodu sędziego ma ona charakter niemal bezwzględny, gdyż sędziowie 
korzystają z formalnie gwarantowanej nieusuwalności z zawodu. Jednak stabilizacja zatrudnienia – 
to jeden aspekt zagadnienia. Drugi – to zapewnienie stałych dochodów już po zakończeniu stosunku 
zatrudnienia. Opcja nieprzerwanego, aż do śmierci pozyskiwania środków finansowych, w wysokości 
niewiele ustępującej wynagrodzeniu, stanowi o szczególnej atrakcyjności zawodu sędziego. Sędzia 
polski,  jak  wiadomo,  nie  przechodzi  na  emeryturę,  ale   w stan spoczynku,  korzystając  nadal  z 
wysokich poborów.  

6 Świadczenia towarzyszące. Kategorię tę można by, w pewnym uproszczeniu, określić jako 
„przywileje  zawodowe”.  Bardzo  ważna,  zwłaszcza  dla  kobiet,  jest  realna  dostępność  świadczeń 
takich  jak  płatne  zwolnienie  lekarskie,  płatny  urlop  macierzyński,  wychowawczy,  itp.  Realna 
dostępność tych korzyści wynika z zastępowalności osób przynależących do struktur sądownictwa. 
Osoby prowadzące własną działalność w zawodach prawniczych, niejednokrotnie nie mogą pozwolić 
sobie na dłuższe nieobecności i przerwy w pracy. W przypadku sądownictwa, jego rozbudowane 
struktury pozwalają,  niemal w każdym wypadku, na zastąpienie  danej  osoby, nawet na dłuższy 
czas, kimś innym. Należy zwrócić uwagę, iż występowanie tych korzyści ma znaczenie nie tylko, 
można  by  rzec  „praktyczne”,  związane  z  możliwością  powiększenia  wynagrodzenia,  czy  też 
zapewnienia  opieki  nad  dzieckiem,  ale  ma  też  wpływ  na  samoocenę,  gdyż  buduje  poczucie 
przynależności do grupy lepiej sytuowanej, uprzywilejowanej.   

7  Wykonywanie  pracy doniosłej  społecznie.  Jest  to kolejna korzyść związana z  potrzebą 
człowieka,  wynikającą z jego społecznej  natury:  akceptacji  i  afirmacji  ze strony zbiorowości  dla 
działań, jaki podejmuje. Prestiż osoby, która już nie jest aktywna zawodowo, z reguły, dość wyraźnie 
maleje.  Wykonywanie  jakiegoś  zajęcia  (obojętnie,  czy  odpłatnie,  czy  na zasadzie  wolontariatu), 
niewątpliwie służy jego podniesieniu. Tym bardziej, zajmowanie tak eksponowanego stanowiska, jak 
sędzia,  zapewnia uzyskanie  przeświadczenia  (przeważnie  obiektywnie  uzasadnionego)  o istotnej 
wartości podejmowanego wysiłku, stosownie od charakteru realizowanych zadań i podejmowanych 
czynności.              

8 Niezależność i swoboda działania. Sędzia ma dużą swobodę w organizowaniu sobie czasu 
pracy. Czas pracy sędziego jest określony wymiarem jego zadań. Nie jest to ten typ swobody, z 
jakiej korzystają niektóre osoby wykonujące tzw. wolny zawód, czy też prowadzące działalność w 
ramach wolnych zawodów prawniczych, ale sytuacja zbliżona do niej, zwłaszcza w porównaniu z 
sytuacją osób wykonujących pracę najemną, na podrzędnych stanowiskach w sektorze prywatnym. 

9  Korzystanie z ochrony lidera odpowiedzialnego. Jak już wspomniano, wysoką pozycję w 
stratyfikacji społecznej można osiągnąć na różne sposoby. W miarę zachodzących przekształceń w 
formach gospodarowania, osiągnięcie pozycji dominującej za pomocą reguł wymiany towarowo – 
pieniężnej  zaczęło  stawać  się  procesem  niezależnym  od  tradycyjnych  środków  produkcji  i 
sprawowania władzy politycznej. Sytuacja stała się niezwykle dogodna dla osób, które starają się 
zdobyć przewagę nad innymi członkami tej samej zbiorowości, posługując się instytucjami wymiany 
towarowo – pieniężnej. Mogą, bowiem, obsadzić rolę podmiotu dominującego działając „tylko” na 
polu  ekonomicznym  (uważanym  za  sferę  prywatną),  nie  biorąc  jednak  na  siebie  ciężaru 
odpowiedzialności  za  inne  osoby.  Ciężaru  (kosztu),  który  jest  związany  z  dominacją  w  sferze 
publicznej. W przypadku liderów politycznych, do których zaliczają się osoby kierujące strukturami 
sądownictwa,  postawa taka  jest  niemożliwa,  gdyż  grodzi  utratą  podstawowej  korzyści:  prestiżu 
lidera odpowiedzialnego za całą zbiorowość. Osoby takie, zmuszone są zatem do „wrażliwości” na 
pełne spektrum oczekiwań i potrzeb członków wspólnoty, której przewodzą. Dlatego, na początku 
niniejszego  punktu  rozważań  użyte  zostało  określenie  „lider  odpowiedzialny”.  Przynależność  do 
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struktur sądownictwa wiąże się z podporządkowaniem takiemu właśnie liderowi. Taki profil lidera 
oznacza wiele korzyści dla osób podporządkowanych. Jego pozycja negocjacyjna, w porównaniu z 
liderem domeny prywatnej,  jest – po prostu – dużo słabsza.  W dużo większym stopniu,  niż ten 
ostatni, musi uwzględniać oczekiwania i potrzeby osób, do których adresuje swoje działania.   

10 Ograniczona troska o optymalizację kosztów działania. Jest to korzyść z partycypacji we 
wszelkich  strukturach  władzy  publicznej,  którą  można  by  określić  jako  „komfort  rentiera”. 
Wydajność,  czy  raczej  efektywność  pracy  wykonywanej  w  ramach  sądownictwa  nie  ma 
bezpośredniego wpływu na dostęp do środków pozwalających na pokrycie kosztów działalności, w 
tym  m.in.  kosztów  osobowych.  Innymi  słowy,  sędzia  nie  musi  martwić  się  o  to,  czy  efekty 
wykonywanej przez niego pracy pozwolą na dalsze funkcjonowanie organizacji do której należy, czy 
też nie. Państwo nie może zostać zlikwidowane i wyprzedane, bo nie zarobiło na siebie. Będą nadal 
musiały być utrzymywane jakieś struktury sądownictwa, bo będzie nadal istniała władza publiczna. 
Stąd, u osób partycypujących w strukturach sądownictwa, wywieranie presji  na podjęcie decyzji  
powodujących wzrost kosztów działalności  systemu, jest  ułatwione. Pieniądze zawsze gdzieś się 
znajdą,  np.  w budżecie  innego resortu,  więc dlaczego odmawiać skierowania ich tam, gdzie  są 
„bardziej potrzebne”? Przesłanki te powodują, że ułatwione jest (w porównaniu z domeną prywatną) 
sterowanie  procesem,  który  można  by  określić  jako  przekształcanie  rzeczywistości  w  sposób 
dogodny dla siebie,  w sposób, który pozwala odnosić jak największe korzyści  jak najmniejszym 
kosztem.  Chodzi  tu  o  taką  konfigurację  obciążenia  zadaniami,  która  będzie  względnie 
najdogodniejsza, np. poprzez zatrudnienie kolejnej osoby, która przejmie część obowiązków, itp.    

11  Łatwość  konfigurowania  dogodnych  warunków  działania  dzięki  sieci  powiązań 
koalicyjnych.  Struktury  władzy  publicznej  oferują  ułatwione  warunki  do  budowy  trwałej  strefy 
wpływów,  dzięki  budowie i  powiększaniu  własnej  koalicji,  a  także  utrwalania  i  powiększania  jej 
zasięgu oddziaływania. W przypadku domeny prywatnej,  jej dysponent jest zainteresowany tym, 
aby  nie  dopuszczać  do  powstawania  jakichkolwiek  koalicji  wewnętrznych,  nawet  tych,  których 
istnienie sankcjonuje prawo powszechnie obowiązujące, takich jak związki zawodowe, gdyż istnienie 
jakiejkolwiek wewnętrznej koalicji osłabia zdolność dysponenta domeny do wyegzekwowania swojej 
woli, np. poprzez projekcję siły wobec osób podporządkowanych. W przypadku struktur publicznych, 
osoby  kierujące  nimi  muszą  postępować  niemalże  odwrotnie,  obowiązane  są  do  okazywania 
poparcia  dla  tworzenia  koalicji  sankcjonowanych  prawnie  i  mają  ograniczone  pole  manewru  w 
przypadku chęci dokonania projekcji siły wobec koalicji nieformalnych. Osoba, za którą stoi licząca 
się, silna koalicja, może czuć się bezpiecznie.  

12  Obejście  przyjętych  (sformalizowanych  prawnie)  reguł  działania.  Korzyć  ta  może 
przejawiać  się  w  różnych  postaciach.  Najpowszechniejszą  z  nich  i  –  można  by  rzec  – 
„najłagodniejszą”,  jest  powołanie  się  na status  sędziego  celem uzyskania  drobnych  ułatwień w 
sprawach bieżących.  W przypadku  sędziów przybiera  to  charakter  zinstytucjonalizowany,  dzięki 
funkcjonowaniu  immunitetu  sędziowskiego.  Sędziowie nagminnie  powołują się  na swój  status  w 
prywatnych  relacjach  z  Policją,  czy  Strażą  Miejską.  Obejście  reguł  działania  może  też  przybrać 
formę klasycznej postawy oportunistycznej i polega wówczas na pobieraniu dodatkowych korzyści 
finansowych, majątkowych, lub osobistych od osoby, której zależy na określonym efekcie działania 
danej  struktury  administracyjnej.  Zachowania  takie  są  prawnie  niedozwolone  i  ścigane  jako 
przestępstwa, a także piętnowane jako nieetyczne, jednak – niejednokrotnie – pozostają atrakcyjną 
opcją  ze  względu  na  wysoki,  lub  nawet  bardzo  wysoki  poziom  korzyści  indywidualnych,  jakie 
oferują.

Część B. Koszty

Nr
Rodzaj kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem zawodu sędziego

1 Limitowane wynagrodzenie
2 Rywalizacja spersonalizowana 
3 Wysokie oczekiwania względem predyspozycji osobistych
4 Wysokie oczekiwania względem efektywności działań
5 Wysokie ryzyko odpowiedzialności sformalizowanej
6 Powściągliwość w epatowaniu pozycją społeczną
7 Brak możliwości realizacji osobistych aspiracji
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8 Podporządkowanie hierarchiczne
9 Ograniczona sterowalność organizacją
10 Konflikty zewnętrzne
11 Konieczność respektowania woli koalicjanta
12 Wzmożona weryfikacja zewnętrzna

1. Trwale limitowana wysokość wynagrodzenia. Zatrudnienie w sądownictwie zawsze wiąże 
się z limitowaniem wysokości wynagrodzenia. To, że niekiedy może być ono stosunkowo wysokie, 
nawet na tle zarobków osiąganych przez osoby wykonujące wolne zawody prawnicze, nie zmienia 
faktu,  iż  praca  w  sądownictwie  wiąże  się  z  koniecznością  nieprzekraczania,  aż  do  końca 
zatrudnienia, pewnego – najczęściej umiarkowanego, w stosunku do średniej krajowej – poziomu 
dochodów. Inaczej, niż w przypadku prowadzenia własnej działalności, gdzie istnieje stale otwarta 
opcja na wzrost dochodów. Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w sądownictwie wprawdzie – z 
reguły – rosną, ale powoli i w niewielkim zakresie.

2.  Rywalizacja o pozycję w zbiorowości (tu: o wyższe stanowisko służbowe w strukturach 
sądownictwa) odbywa się w warunkach bezpośredniej, „personalnej” konfrontacji z innymi osobami. 
Jest to sytuacja inna, niosąca znacznie większe obciążenie dla psychiki człowieka, niż w przypadku 
działalności  gospodarczej,  gdzie  –  generalnie  –  konfrontowane  są  wyniki  ekonomiczne,  a  nie 
predyspozycje i cechy poszczególnych osób.

3.  Konieczność sprostania zbiorowym oczekiwaniom w stosunku do cech i  predyspozycji 
osobistych. Wspomniana wyżej korzyść w postaci  satysfakcji z „instytucjonalnego domniemania” 
autorytetu  mędrca  i  arbitra  może  być  utracona,  jeżeli  beneficjent  ujawni  braki,  które  go 
dyskredytują.  Aby  do  tego  nie  doszło,  konieczne  jest  zainwestowanie  stałego  wysiłku  w 
aktualizowanie wiedzy zawodowej,  poświęcenie czasu w pracę nad sobą. W przypadku sędziów, 
którzy  pracują  w  warunkach  permanentnie  zmieniającego  się  stanu  prawnego,  może  to  wręcz 
prowadzić do frustracji spowodowanej poczuciem „nie nadążania” z uzupełnianiem własnej wiedzy 
profesjonalnej. 

4.  Konieczność  sprostania  zbiorowym  oczekiwaniom  w  stosunku  do  efektywności 
podejmowanych działań. Ludzie oczekują od sędziów rozstrzygnięć wyłącznie trafnych, przy czym 
trafność tę utożsamiają z zaspokojeniem własnych interesów. Sędziowie mają wydawać orzeczenia 
–  z  jednej  strony  –  sprawnie  (tzn.  szybko),  ale  –  z  drugiej  stronie  –  na  najwyższym  poziomie 
profesjonalnym. Publiczność spodziewa się, że efekty pracy sędziego będą powstawały szybko, i że 
będą  wolne  od  wad.  Przy  czym  żadna  szybkość  działania  nie  jest  zadowalająca  i  mało  które 
rozstrzygnięcie  sporu satysfakcjonuje  obie strony.  Sędziowie stale   narzekają,  że mają  za dużo 
pracy, a ich orzeczenia są bezpodstawnie kwestionowane.    

5.  Podwyższone ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności za błąd. Efekty pracy sędziego 
weryfikowane  dużo  bardziej  rygorystycznie,  niż  w  przypadku  osób  pracujących  w  administracji 
publicznej, czy w sektorze prywatnym. Wynika to ze skupienia procedur weryfikacyjnych nie tylko 
na ogólnie  rozumianej  efektywności,  ale  na poszczególnych  czynnościach.  Stale  obecne  ryzyko 
negatywnej weryfikacji podejmowanych działań, która może mieć wpływ na awansowanie, z reguły 
stanowi znaczne obciążenie psychiczne u sędziów.    

6.  Powściągliwe  zachowanie  w  życiu  osobistym.  Kwestia  jest  oczywista,  należy  tylko 
przypomnieć, iż konieczność zachowania umiaru w epatowaniu oznakami własnej pozycji społecznej 
jest sprzeczne ze skłonnością do osiągania wyższej pozycji w stratyfikacji danej  zbiorowości. Osoba 
prowadząca  działalność  prywatną,  może  popisywać  się  wszelkimi,  posiadanymi  dobrami  bez 
ograniczeń, budując w ten sposób wysoką samoocenę, osoby zajmujące stanowiska publiczne – już 
nie.  

7.  Rezultaty wysiłku nieadekwatne do własnych aspiracji. Problemem jest nie tylko to, czy 
praca, jaką wykonujemy jest zgodna z naszymi zainteresowaniami i predyspozycjami (np. „czuję się 
cywilistą, a trafiłem do wydziału karnego”). Chodzi też o to, czy pozytywne efekty naszej pracy 
będą rozliczone i przypisane nam, czy też „pójdą na konto” zespołu, albo zwierzchnika. Jeżeli ta 
ostatnia sytuacja jest normą, a tak dzieje się z reguły w sądownictwie, niesie to ze sobą wiele 
negatywnych  przeżyć  psychicznych,  jak  poczucie  spadku  akceptacji  ze  strony  najbliższego 
otoczenia, spadek samooceny, itp.
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8.  Pozostawanie w układzie hierarchicznej  zależności.  Konieczność podporządkowania się 
decyzjom zwierzchnika może rodzić wiele problemów psychologicznych, mniejszych lub większych, 
w zależności od typu osobowości człowieka. Sytuacja sędziego jest w tym wypadku diametralnie 
inna, niż osób wykonujących wolny zawód prawniczy.  

 9.  Ograniczona  sterowalność  kierowaną  organizacją.  Koszt  ten  dotyczy  głównie  osób 
zajmujący  stanowiska  kierownicze  w  sądownictwie  (trzeba  jednak  wspomnieć,  iż  stanowią  one 
znaczny odsetek wśród sędziów). Jest to niedogodność wynikająca z samej istoty struktur władzy 
publicznej, z istoty władzy sprawowanej w ramach tych struktur. O problemie tym była już szerzej 
mowa przy omówieniu korzyści określonej jako „korzystanie z ochrony odpowiedzialnego lidera”. 
Należy  dodać,  iż  koszt  ten  wynika  także  z  ograniczonego  wpływu  na  strukturę  kierowanej 
organizacji, jej budżet, profil zatrudnienia, itp. Ograniczenia takie rzadko występują w przypadku 
zarządzania  domeną  prywatną.  Dla  osób  reprezentujących  podejście  twórcze,  innowacyjne, 
omawiany koszt może stanowić poważny problem. 

10 Konflikty zewnętrzne. Sędzia występuje w roli podmiotu rozstrzygającego spory. Rodzi to 
spory  i  zarzuty  kierowane  pod  adresem  sędziów  (typowe  są  zarzuty  o  stronniczość  sędziego, 
przychylność tylko dla jednej strony, kierowane są wnioski o wyłączenie sędziego, itd.). Przeważnie 
zarzuty te są nieuzasadnione, często stanowią jedynie wyraz atrybucji zewnętrznej ze strony osoby, 
która nie uzyskała korzystnego rozstrzygnięcia.  Jednak powtarzanie się sytuacji  konfliktu, nawet 
jeżeli  zarzuty  są  nieuzasadnione,  może  prowadzić  do  obciążeń  psychicznych,  zniechęcenia, 
obniżenia samooceny. 

11  Rywalizacja  z  koalicjami  wewnętrznymi.  Oczywiście,  nie  chodzi  o  koalicje  w wąskim, 
politologicznym sensie. Działanie w ramach nieformalnych koalicji jest korzystne dla jej członków, 
ale niekorzystne dla osób, które do niej  nie należą.  W małych,  hermetycznych społecznościach, 
jakimi są sądy, czy też ich poszczególne jednostki organizacyjne (wydziały i in.), skupiających osoby 
o  dużych  ambicjach,  korzystających  z  poczucia  władzy  i  znacznej  samodzielności  w  działaniu, 
charakter relacji interpersonalnych może okazać decydujący dla osiągnięcia satysfakcji z warunków 
egzystencji.  Sympatie i  antypatie,  popieranie „swoich” przy organizacji  pracy,  przydziale  spraw, 
awansowaniu to typowe objawy funkcjonowania koalicji nieformalnych, których tworzeniu specyfika 
pracy w sądownictwie bardzo sprzyja.   

12  Wzmożona weryfikacja zewnętrzna. Jak już wspomniano, praca sędziego jest poddana 
stałej,  zinstytucjonalizowanej  weryfikacji.  U  osoby  weryfikowanej  zawsze  pojawia  się  pewien 
dyskomfort, tym większy, im bardziej weryfikacja może naruszyć jej interesy. W przypadku sędziów, 
weryfikacja  wpływa  na  awans  zawodowy,  możliwość  przeniesienia  na  bardziej  atrakcyjne 
stanowisko służbowe (np. „do lepszego wydziału”), bezpośrednio uderza w samoocenę.

Oczywiście,  powyższy  przykład  nie  pretenduje  do  roli  wnioskowania 
modelowego,  bezwzględnie  trafnego  pod  względem  identyfikacji  wszystkich 
korzyści  i  kosztów,  jakie  powinny  być  uwzględnione.  Jest  tylko  wskazówką, 
zapewne  wielce  niedoskonałą,  o  jaki  rodzaj  wnioskowania  chodzi  w  przypadku 
omawianej czynności badawczej. 

4.3.4. Cele działania

Ostatni problem, to wskazanie potencjalnych celów działania, jakie można 
osiągnąć przy wykorzystaniu badanych rozwiązań (instytucji będącej przedmiotem 
badań). Nie ulega wątpliwości, iż sumienne sporządzenie bilansu korzyść – koszt 
niezmiernie  ułatwi  sformułowanie  hipotez  odnoszących  się  do  celów  działania. 
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Celami  tymi  mogą być np.  główne korzyści  związane z  badaną instytucją,  albo 
wynikająca z nich wartość dodana. 

Tym  niemniej,  wysunięcie  hipotez  odnoszących  się  do  w/w  kwestii  z 
pewnością nigdy nie będzie zadaniem łatwym,  dla żadnego przedstawiciela nauk 
społecznych. Choćby z tego względu, iż bardzo trudno określić charakter powiązań 
wszystkich mechanizmów psychologicznych, które stanowią dla człowieka bodźce 
do działania, w tym do nawiązywania interakcji w obrębie zbiorowości. 

Warto tu zwrócić uwagę na dwie, zasadnicze kwestie. Po pierwsze, można 
chyba  powiedzieć  najogólniej,  że  u  człowieka  występuje  naraz  wiele  bodźców 
psychobiologicznych odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, za wybór celów 
działania.16 Występują  one  wspólnie,  często  równocześnie,  wzmacniają  się,  ale 
także  mogą –  w pewnych sytuacjach  –  kolidować ze sobą i  wpływać na  siebie 
osłabiająco. Nie jest tak, że rządzą zachowaniem człowieka „po kolei”, zgodnie z 
jakąś  rosnącą,  lub  malejącą  skalą  siły  oddziaływania  na  proces  podejmowania 
decyzji. W tym sensie, taka „piramida potrzeb”, jak w propozycji A. Maslowa, jest 
piramidą  w  sensie  czysto  umownym.  W  rzeczywistości  zrealizowanie  jakiegoś 
indywidualnego,  chwilowego  celu  działania  nie  zależy  od  miejsca  na  liście 
priorytetów  zaspokajania  potrzeb,  ale  od  –  często  –  przypadkowego  zderzenia 
różnych bodźców, współwystępujących u danej osoby w tym samym momencie. 

Bodźce do podejmowania decyzji nie oddziałują w ścisłej zgodności z jakąś 
listą priorytetową, niektóre działają silniej i częściej, inne słabiej i rzadziej, a siła i 
częstotliwość ich występowania jest  osobniczo zmienna,  zależna od parametrów 
danej osoby (np. od stopnia odporności na stres, pragnienia wyróżnienia się, itd.). 
Bodźce sterujące zachowaniem człowieka mogą kolidować ze sobą, lub wzmacniać 
się.

W  psychologii  motywacji  wskazuje  się,  iż  wyznaczenie  sobie,  przez 
człowieka,  jakiegoś  celu  działania  (czego  człowiek  „chce”)  podyktowane  jest 
najczęściej: 1) chęcią zachowania życia (przetrwania), 2) potrzebą przystosowania 
się  do  otoczenia,  3)  potrzebą  zapanowania  nad  otoczeniem.17 Każdą  z  tych 
kategorii  bodźców można zdezagregować  i  uzupełnić  o  dodatkowe cechy,  jakie 
odgrywają rolę w procesie podejmowania decyzji. Zwraca uwagę, iż w rozumieniu 
teorii psychologii stanowią one podstawowe źródła wszelkich zachowań ludzkich. 
Są  podstawowymi  determinantami  procesu  decyzyjnego  u  ludzi.  Są  źródłem 
nawiązywania  interakcji  o  określonym  przebiegu,  które  prowadzą  do  budowy 
zbiorowości (grup, społeczeństw) 18. 

Tu  dochodzimy  do  kwestii  następnej.  Mianowicie,  do  podstawowych 
mechanizmów, które decydująco wpływają na charakter interakcji nawiązywanych 
przez  ludzi,  należy  m.in.  zaspokajanie  potrzeb  w  obrębie  większej  zbiorowości. 
Zdecydowana  większość  ludzi  nie  jest  w  stanie  (w  sensie  psychologicznym) 
funkcjonować w całkowitej izolacji od jakiejkolwiek zbiorowości społecznej. Jest to 
cecha  kształtowana  w  najwcześniejszych  fazach  rozwoju.19 Wręcz  przeciwnie, 
16 Zob. G. Mietzel Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk 2003, s. 263 i n.
17 Por. R.E. Franken Psychologia motywacji Gdańsk 2006, s. 20.
18 Szerzej na temat klasyfikacji grup społecznych zob. A. Pieniążek, M. Stefaniuk Socjologia prawa, 
Kraków 2005, s. 34-36.
19 G. Mietzel Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk 2003, s. 84-85.
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satysfakcjonujące  samo  w  sobie  jest  poczucie  przynależności  do  jakiejś 
„zbiorowości”, do „grupy”.20 Można z pewnością powiedzieć, że przynależność do 
zbiorowości jest zaspokojeniem jednej z najważniejszych potrzeb człowieka. Ma to 
dalsze konsekwencje. Otóż,  zbiorowości ludzi charakteryzują się wyraźnym 
ustrukturyzowaniem  i  rywalizacją  o  obsadzenie  najdogodniejszej  roli 
społecznej 21. Okoliczność ta jest dość często, niesłusznie bagatelizowana, nawet 
wśród  osób  zajmujących  się  profesjonalnie  badaniami  społecznymi.  Tymczasem 
podział ról społecznych i kojarzenie ich z miejscem w formalnej lub nieformalnej 
hierarchii, obejmowanie funkcji przywódcy, czy mediatora, to immanentne cechy 
zbiorowości. Zbiorowość i wiążąca się z jej istnieniem stratyfikacja ról społecznych 
to  zjawiska,  które  nie  mają  swojego  źródła  w  świadomej,  wolnej  woli, 
ukierunkowanej na powstanie państwa i prawa, ale w najbardziej podstawowych 
elementach psychobiologicznej konstrukcji człowieka. Mówiąc kolokwialnie: życie w 
grupie, zależność od grupy, budowanie zależności wewnątrz grupy, człowiek ma 
„wpisane w geny”.22 

Człowiek jest stymulowany do rywalizacji o jak najkorzystniejsze miejsce w 
zbiorowości, stara się zdobyć miejsce cenione pod jakimś względem (najlepiej jak 
najwyższe  w  formalnej  lub  nieformalnej  hierarchii  statusów)23,  kierując  się 
subiektywnie szacowanymi  możliwościami  (wynikających np.  z oceny potencjału 
innych).  Skłonność  do  zajmowania  możliwie  najlepszego  miejsca  w  strukturze 
zbiorowości  jest  tak  powszechna  i  łatwo  dostrzegalna,  że  nie  potrzeba  nawet 
profesjonalnych  eksperymentów  psychologicznych,  aby  docenić  jej  znaczenie. 
Warto  tu  tylko  nadmienić,  iż  wiele  osób  kojarzy  zaspokojenie  tej  potrzeby 
wyłącznie,  albo  głównie  z  sięganiem  po  władzę  polityczną  i  stąd  wyprowadza 
wniosek,  iż  nie  odczuwa  potrzeby  zdobywania  wyższej  pozycji  w  strukturze 
zbiorowości.  Rozumowanie takie wynika najczęściej  z nieuświadomienia sobie, iż 
skomplikowana struktura współczesnego społeczeństwa nie opiera się na jakiejś 
jednej, zintegrowanej stratyfikacji ról społecznych, ale raczej na wielu istniejących 
obok siebie mniej, lub bardziej rozbudowanych „drabinach”, czy też niezależnych 
(w sensie dostępu do nich) „piramidach”, których wierzchołki – obrazowo mówiąc – 
położone są mniej  więcej  na tej  samej wysokości.24 We współczesnym państwie 
demokratycznym, podobny poziom uznania dla zajmowanej roli społecznej można 
osiągnąć wybierając drogę kariery biznesowej, sportowej, artystycznej, w środkach 
masowego  przekazu,  naukowej,  itd.  Z  reguły,  w  większości  wypadków,  ludzi 
„interesuje” wartość ich roli społecznej w odniesieniu do najbliższego otoczenia, a 
więc hierarchia lokalna. Stąd tak istotne są wszelkie regulatory tworzenia struktury 
ról  społecznych,  zarówno  w  wymiarze  makro  (suprasystemu  –  wspólnoty 
międzynarodowej, państwa, społeczeństwa), jak i w wymiarze mikro (subsystemu – 
określonej grupy zawodowej, korporacji, zakładu pracy). Osiągnięcie oczekiwanego, 
względem  oceny  własnych  możliwości  i  potencjału  konkurencyjnego  ze  strony 

20 W socjologii używane jest także wymiennie pojęcie struktur społecznych, do których zaliczane są 
grupy, organizacje, społeczeństwa, itp. Zob. J.H. Turner  Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, 
Poznań 1999, s. 54 i n. Ze względów stylistycznych, bardziej fortunne jest operowanie pojęciem 
„zbiorowości”, lub „grupy”. 
21 B.  Szacka  Wprowadzenie  do socjologii Warszawa 2003,  s.  187,  A.  Mościskier  Spór  o  naturę 
ludzką. Socjologia czy socjobiologia?, Warszawa 1998, s. 41-42.
22 Por. S.A. Rathus Psychologia współczesna, Gdańsk 2004, s. 714 i n.
23 S.M. Kosslyn, R.S. Rosenberg, Psychologia, Kraków 2006, s. 753.
24 Na temat wskaźników pozycji społecznej zob. H. Domański Struktura społeczna, Warszawa 2004, 
s. 102-120.
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innych, miejsca w strukturze społecznej, to nic innego, jak maksymalizacja funkcji 
użyteczności tych regulatorów.  

Należy dodać, że ze względu na fakt, iż strategia zaspokajania potrzeb za 
pomocą  wymiany  towarowo  -  pieniężnej  jest  obecnie  strategią  najczęściej 
realizowaną,  mechanizmy  odpowiadające  za  tworzenie  reguł  gromadzenia  dóbr 
materialnych  w  gospodarce  towarowo  –  pieniężnej,  są  ściśle  skorelowane  z 
mechanizmami odpowiadającymi za reguły budowy struktury zbiorowości w ogóle.

Istnienie  wszystkich  tych  determinant  powinno  zostać  uwzględnione  w 
trakcie tworzenia kosztorysu psychologicznego badanej instytucji.

Reasumując, czynności badawcze realizowane w ramach omawianego etapu 
determinują przebieg kolejnych etapów i decydują o powodzeniu całego projektu. 
Dlatego warto dokonać ich przy zaangażowaniu specjalistów z różnych dziedzin, 
aby  uzyskać  jak  najszerszy  kontekst  poznawczy.  Oczywiście,  kwerenda  danych 
przeprowadzona  w  fazie  2  powinna  w  znaczący  sposób  ułatwić  sformułowanie 
hipotez  odnośnie  podmiotów,  korzyści,  kosztów  i  celów  działania  związanych  z 
badaną instytucją. Można bowiem przypuszczać, iż pozwoli na zgromadzenie wielu 
wypowiedzi dotyczących w/w kwestii, pochodzących od najróżniejszych podmiotów. 
Nie  można  jednak  zakładać,  iż  kwerenda  przyniesie  komplet  gotowych 
„odpowiedzi”, które wystarczy tylko odpowiednio posegregować.   

4.4. Uwagi dotyczące fazy 4 i 5  

Po przyjęciu wstępnych założeń odnośnie celów działania, korzyści, kosztów i 
podmiotów, których dotyczy badana instytucja, możliwe staje się podjęcie próby 
rekonstrukcji  powiązań  pomiędzy  regułami,  które  umożliwiają  osiągnięcie  w/w 
rezultatów. Najpierw – pomiędzy regułami sformalizowanymi prawnie (faza 4), a 
następnie  pomiędzy  nimi  a  resztą  reguł  (głównie:  niesformalizowanych25) 
należących  do  schematu  osiągania  celu  działania,  jaki  związany  jest  z  badaną 
instytucją (faza 5). Rekonstruując relacje pomiędzy regułami, należałoby zwrócić 
uwagę  przede  wszystkim  na  znaczenie  poszczególnych  reguł  dla  osiągnięcia 
końcowego rezultatu działania. Poszczególne reguły (poszczególne instytucje) mają 
bowiem,  niewątpliwie,  zróżnicowany  wpływ  na  osiągnięcie  zamierzonego  celu 
działania. 

Te reguły, które w każdym wypadku muszą być uwzględnione przez osobę 
stosującą  schemat (instytucję),  aby zakładany cel  w ogóle mógł  być osiągnięty 
(reguły  konieczne,  niezbędne),  jak  i  te  reguły,  których  naruszenie  w  każdym 
wypadku w ogóle uniemożliwi osiągnięcie celu, proponuję określić mianem reguł 
należących do „rdzenia” schematu.  Oczywiście, wnioskowanie należy ograniczyć 
tylko do tych reguł,  które ma zastosować podmiot schematu,  a nie jakakolwiek 
inna  osoba,  której  działanie  tworzy  np.  ogólne  warunki  do  podjęcia  danej 
czynności,  gdyż  bez  tego  założenia,  odnoszącego  się  do  najpowszechniejszego 
rozumienia  adekwatnej  przyczynowości,  można  by  budować  nieskończony  ciąg 
wzajemnie warunkujących się działań obejmujących nieograniczoną liczbę osób. 
„Elementami  miękkimi”  schematu  nazwałbym  te  reguły,  które  wprawdzie  nie 
przesądzają  o  osiągnięciu  celu  działania  w  ogóle,  ale  zwiększają  szanse 

25 Może też zachodzić związek z normami religijnymi, które uważam za reguły sformalizowane.
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elementy 
„rdzenia

”

elementy 
pozostałe 

(pomijalne)

elementy 
„miękkie”

powodzenia,  ograniczają  koszty,  czy  też  wpływają  dodatnio  na  zakres  jego 
realizacji  (zwiększają  wysokość  odniesionej  korzyści)  oraz  te  reguły,  których 
naruszenie zmniejsza szanse powodzenia, zwiększa koszty, bądź wpływa ujemnie 
na  zakres  realizacji  celu  działania  (zmniejsza  wysokość  odniesionej  korzyści). 
Ostatni  rodzaj  reguł  to  te,  które  nie  przesądzają  ani  o  wysokości  wypłat,  ani 
kosztów. 

Na podział ten nie ma wpływu zakres formalizacji poszczególnych reguł. Co 
prawda często bywa tak, że reguły „rdzenia” są wysoko sformalizowane, a reguły 
„miękkie”  są  słabo  sformalizowane,  ale  bywa  też  na  odwrót:  to  czynności 
niezbędne  są  słabo  sformalizowane  (należą  do  „reguł  niepisanych”, 
„zwyczajowych”,  ich  kluczowe znaczenie  jest  oparte  o  prakseologię,  ale  nie  są 
formalnie sankcjonowane), a czynności nieprzesądzające o osiągnięciu rezultatu są 
wysoko sformalizowane (ale ich znaczenie, z prakseologicznego punktu widzenia, 
jest drugorzędne względem celu działania). W związku z tym, każdy z najczęściej 
wymienianych zbiorów informacji o regułach działania, istotnych dla zaspokojenia 
potrzeb  człowieka,  czy  to  poprzez  zastosowanie  strategii  wymiany  towarowo  – 
pieniężnej,  czy  to  na  zasadzie  pozyskania  korzyści  wyłącznie  z  tytułu 
przynależności  do zbiorowości (piastowania określonej roli społecznej),  dostarcza 
trzech  rodzajów  reguł:  wchodzących  w  skład  „rdzenia”  schematu,  elementów 
należących do części  „miękkiej” oraz pomijalnych,  to znaczy takich,  które mają 
wprawdzie odniesienie do sytuacji, ale wykazują minimalny, albo żaden wpływ na 
osiągnięcie zasadniczego celu działania.

Rys. 4. Podział reguł z punktu widzenia znaczenia dla realizacji celu działania 
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Norma prawna, jako rodzaj komunikatu, udziela informacji o możliwościach 
działania na cztery sposoby: 1) za pomocą komunikatu: „nie rób tego” (to działanie 
jest objęte zakazem zbiorowości, nie jest przez nią akceptowane ), 2) za pomocą 
komunikatu „rób to” (to działanie jest wymagane przez zbiorowość), 3) za pomocą 
komunikatu „możesz działać według sposobu opisanego normą” (to działanie jest 
popierane przez zbiorowość), 4) za pomocą komunikatu „0” - braku komunikatu (to 
działanie nie jest przedmiotem zainteresowania zbiorowości). Ta ostatnia sytuacja 
oznacza, że możliwe jest, w szerszym lub węższym zakresie, zaspokojenie danej 
potrzeby  (osiągnięcie  zakładanego  celu)  zgodnie  z  samodzielnie  opracowanym, 
własnym schematem działania. 

Pojawia się tu kwestia typizacji  reguł, których rolą jest stworzenie silnych 
bodźców psychologicznych: negatywnych (skłaniających do powstrzymania się od 
naruszenia  sposobów  działania  upowszechnianych  i  chronionych  w  danej 
zbiorowości)  oraz pozytywnych (stwarzających zachętę do stosowania sposobów 
działania upowszechnianych i  chronionych w danej  zbiorowości,  sugerujących w 
zamian za to, odniesienie pewne korzyści). Innymi słowy, chodzi tu o reguły, które 
stanowią główny wykładnik korzyści i kosztów związanych z badaną instytucją. 

W  prawie  używane  jest  pojęcie  sankcji,  dla  określenia  bodźców 
negatywnych.  Generalnie,  w nauce prawa sankcja utożsamiana jest  wyłącznie z 
negatywnym  następstwem  zachowania  niezgodnego  z  normą  prawną.  Sankcja 
kojarzona  jest  z  przymusem,  dolegliwością,  złem,  ciężarem.  Teoretycy  prawa 
dostrzegają wprawdzie zasadniczy dysonans pomiędzy poglądem nauk prawnych 
na znaczenie pojęcia „sankcja”, a poglądem na znaczenie tego pojęcia wyrażanym 
przez  całą  resztę  nauk  społecznych,  26 pisząc  np.  „… w prawie  pojęcie  sankcji 
dotyczy tylko dolegliwości, jaka spotyka naruszycieli normy. Etycy, psychologowie i 
socjologowie używają tego określenia także dla nagród za zachowania zgodne z 
normą. Nagrody w prawie, zwane gratyfikacjami, mają mniejsze znaczenie i – choć 
nie  powinny być ignorowane – na ogół  jednak nie bierze się  ich pod uwagę w 
rozważaniach  nad  istotą  sankcji”27,  jednak  nie  wyciągają  z  tego  –  jak  widać  – 
większych  konsekwencji,  bagatelizując  znaczenie  reguł  tworzących  zachęty  do 
przestrzegania  sposobów  działania  upowszechnianych  i  chronionych  przez 
społeczeństwo (dalej będę je nazywał „sankcjami pozytywnymi”). Dezawuowanie 
znaczenia  reguł  formalnych,  które  tworzą  pozytywne  bodźce  do  zachowania 
zgodnego z regułami zasadami przyjętymi w danej zbiorowości niewątpliwie wynika 
z  tradycyjnego  rozumienia  normy  prawnej,  która  ma  wyróżniać  się  tym,  że 
wymusza określone postępowanie, nie pozostawia swobody decyzji jej adresatowi, 
gdyż  decyzja  odmienna  blokowana  jest  dzięki   zastosowaniu  dolegliwości,  czyli 
sankcji (w znaczeniu bodźca negatywnego).28 

26 W rozumieniu socjologii  sankcje to kary i  nagrody, oba rodzaje sankcji  mogą mieć charakter 
formalny  i  nieformalny.  Przez  sankcje  formalne  rozumiane  są  sankcje  prawne.  Zob.  B.  Szacka 
Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 81. 
27 T. Stawecki, P. Winczorek Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s. 86.
28 K. Opałek, J. Wróblewski Prawo. Metodologia, filozofia, teoria prawa Warszawa 1991, s. 192.
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Ponieważ cele badań nad źródłami pochodzenia prawa wiążą się z rewizją 
tradycyjnego  punktu  widzenia  na  różne  kwestie,  nie  widać  przeszkód,  aby  nie 
poddać rewizji także i tradycyjne rozumienie sankcji w prawie i nie przyjąć, iż przez 
sankcje rozumiemy także i reguły tworzące bodźce pozytywne. Podejście takie w 
niczym  nie  zmienia  podstawowego  rozumienia  roli  prawa  w  społeczeństwie. 
Zasadniczą cechą prawa, odróżniającą je od innych systemów normowania jest to, 
że sformalizowanie jakiejś reguły działania, za pomocą normy prawnej, radykalnie 
zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się, w trakcie procesu realizacji decyzji o 
sposobie działania, jakiegoś kosztu, albo jakiejś korzyści. Za pomocą instrumentów 
rządzenia, władze danej zbiorowości dążą do ochrony systemu poprzez nakładanie 
kosztów (sankcji negatywnych) w razie zachowania niezgodnego z oczekiwaniami 
systemu i dokładnie tak samo, za pomocą instrumentów rządzenia, władze danej 
zbiorowości  dążą  do  ochrony  systemu  poprzez  udzielanie  korzyści  (sankcji 
pozytywnych)  osobom,  które  popierają  system,  zachowując  się  zgodnie  z  jego 
regułami. Prawo wyróżnia się tym, że jest jedynym systemem norm chronionych 
przez władze zbiorowości za pomocą wszystkich dostępnych im środków rządzenia. 
Zarówno  za  pomocą  nakładania  dolegliwości  za  sprzeciwianie  się  regułom 
systemu,  jak  i   za  pomocą świadczenia  korzyści  za  postawę afirmującą  reguły 
systemu. Nie ma innego systemu norm, chronionego w ten sposób. Żaden inny 
system norm nie  jest  upowszechniany  i  chroniony  przez  władze państwową za 
pomocą instrumentów rządzenia.

Reasumując,  czynności  badawcze dokonane w fazie 4 i  5 dają możliwość 
rekonstrukcji  powiązań  pomiędzy  różnymi  rodzajami  reguł  działania,  dają 
możliwość zrozumienia miejsca i roli badanej instytucji w ramach większej całości, 
w  ramach  pewnego  sposobu  (schematu)  działania,  upowszechnianego  i 
chronionego (za pomocą norm prawnych) w danej zbiorowości.  Na schemat ten 
składa się współdziałanie reguł stanowiących „rdzeń schematu”, jak  i elementów 
„miękkich”.  Reguły  te  pochodzą  z  trzech  podstawowych  zasobów  informacji  o 
dostępnych regułach działania:  1)  norm prawnych,  2)  reguł gospodarowania,  3) 
reguł  pozyskiwaniu  dóbr  z  tytułu  przynależności  do  zbiorowości.  Każdy  z  tych 
zasobów  oferuje  trzy  rodzaje  elementów:  1)  sankcje  negatywne,  2)  sankcje 
pozytywne,  3)  pozostałe.  Tę  funkcjonalną  całość  istniejącą  w  obrębie  ładu 
aksjonormatywnego danej zbiorowości można określić mianem schematu działania, 

lub – jak proponuję – 
kompletu 
normatywnego.  

Rys.  5.  Zarys 
struktury  schematu 
działania  (kompletu 
normatywnego)
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Niżej  Czytelnik  znajdzie  przykład,  oczywiście  bardzo  uproszczony, 
wnioskowania  dotyczącego wytypowania  reguł  tworzących  schemat  działania  w 
sferze gospodarowania.  

PRZYKŁAD: Reguły uwzględnione przy rekonstrukcji schematu działania

Przykład  dotyczy  jednego  z  najprostszych  schematów  działania,  jakie  musi  zrealizować 
osoba,  która  chce  podjąć  działalność  gospodarczą:  handlu  detalicznego.  Aby  maksymalnie 
zredukować  ilość  elementów,  z  których  składa  się  omawiany  przez  nas  schemat  założono,  iż 
użytkownik schematu chce handlować czymś niemal obojętnym z punktu widzenia licznych reguł 
bezpieczeństwa obrotu produktami: materiałami biurowymi. Robi to sam (jednoosobowa działalność 
gospodarcza). 

1) Z zasobu norm prawnych  pochodzą następujące informacje o działaniach koniecznych: 
należy zaewidencjonować działalność gospodarczą w urzędzie właściwej miejscowo gminy, załatwić 
przydział numerów określających podmiot gospodarczy publicznych bazach danych. Bez tego nie da 
się legalnie prowadzić działalności,  a w omawianym przykładzie – w ogóle nie da się prowadzić 
przedmiotowej  działalności  (działalność  nielegalna  w  tej  branży,  jaką  wybrał  przykładowy 
mikroprzedsiębiorca,  byłaby zupełnie nieefektywna).  Należy uwzględnić obowiązujące przepisy o 
rachunkowości  (konieczne  jest  zakupienie  kasy  fiskalnej),  wybrać  sposób  opodatkowania 
działalności, przygotować formularze dokumentów. Podjąć czynności wymagane przez przepisy o 
bezpieczeństwie  i  higienie  pracy  oraz  o ochronie  przeciwpożarowej.  Trzeba będzie  też  załatwić 
sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi – znaczenie zbliżone, jak wyżej. Z zasobu norm 
prawnych pochodzą  też informacje o formie pewnych działań, których prawo nie nakazuje: jak 
zawrzeć umowę na kupno lub wynajem powierzchni  handlowej  (prawo nie obliguje do zawarcia 
żadnej  umowy,  ale  wybór  jednej  z  form  jest  faktyczną  koniecznością,  jeżeli  nie  dysponujemy 
własnym lokum), jak ubezpieczyć swoją działalność (nie ma konieczności prawnej, ani faktycznej, 
ale działanie to zmniejsza ryzyko straty), itp. 

2)  Z  zasobu  reguł  wymiany  towarowo-pieniężnej  (gospodarowania)  pochodzą  kolejne 
informacje  o działaniach koniecznych:  należy rozeznać rynek.  Wykonać rachunek potencjalnych 
wypłat i kosztów - zgodnie z prawem podaży i popytu. Po pierwsze, sprawdzić, w którym miejscu 
towary,  jakie  planuje  sprzedawać  mikroprzedsiębiorca,  miałyby  największe  szanse  zbytu.  Musi 
sprawdzić, czy w wytypowanych miejscach nie ma już firm konkurencyjnych. Trzeba zdobyć lokum. 
Zbyt wysoka cena pozyskania lokum, przy określonej wysokości podatku i oczekiwanego przychodu 
może  przesądzić  o  niepowodzeniu.  Działalność  okaże  się  nieopłacalna,  koszty  przeważą  nad 
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wypłatą.  Kolejna  kwestia:  nawiązanie  więzi  kooperacyjnych.  Mikroprzedsiębiorca  musi  wybrać 
dostawcę towarów, jakie będzie sprzedawać. Ceny, po jakich będzie kupował towar to tylko jeden z 
czynników: liczy się także niezawodność dostawcy, paleta oferowanych towarów, brak ograniczeń w 
nabywaniu  towarów  w  dowolnej  ilości.  Następna  sprawa,  to  organizacja  sprzedaży.  Trzeba 
zorganizować powierzchnię handlową w sposób dogodny dla klientów i tak samo ustalić godziny 
pracy.  Ustalić  ceny,  po  jakich  będzie  sprzedawany  towar.  Wreszcie  sprawa  –  zdawałoby  się  – 
bagatelna: podać podstawową informację o rozpoczęciu działalności potencjalnym klientom. Przede 
wszystkim  umieścić  swój  szyld.  Nie  ma  on  znaczenia  tylko  informacyjnego:  to  oznaczenie 
wiarygodności.  Klienci  przywykli  do  tego,  że  każdy  sklepik  posiada  szyld  (nie  mówimy  tu  o 
przenośnych, rozbieralnych stoiskach). Brak szyldu może wzbudzić nieufność. Jeżeli  przykładowy 
przedsiębiorca postąpi niewłaściwie względem którejś z wymienionych reguł, jego wypłata zostanie 
co  najmniej  ograniczona,  a  nawet  spotka  go  całkowite  niepowodzenie.  Są  też  inne  reguły,  do 
których  może  się  zastosować  (elementy  miękkie),  jak  np.  reguły  marketingu.  Ich  zastosowanie 
może zwiększyć wypłatę. 

3) Z zasobu reguł pozyskiwania dóbr z tytułu przynależności do zbiorowości (zdawałoby się 
-  praktycznie  obojętnego  dla  określenia  omawianego  schematu  działania)  płynie  informacja,  iż 
samodzielna  działalność  gospodarcza  służy  podniesieniu  samooceny  osoby  prowadzącej  ją.  W 
Polsce,  która  przez  kilkadziesiąt  lat  funkcjonowała  jako  kraj,  w  którym  nieliczni  prywatni 
przedsiębiorcy  uzyskiwali  dużo wyższe dochody  niż  pracownicy  najemni,  a  nawet  –  w pewnym 
stopniu  –  kojarzeni  byli  z  osobami  prowadzącymi  zmagania  ze  znienawidzonymi  władzami 
politycznymi,  prowadzeniu samodzielnej  działalności  gospodarczej  nadal jest przypisywany, dość 
często, wyższy prestiż, niż pracy najemnej. Poza tym chodzi o niezależność, brak podporządkowania 
przełożonemu,  co  jest  w  Polsce  wysoko  cenione.  Wreszcie,  osiągany  z  tytułu  prowadzenia 
działalności  gospodarczej  dochód  daje  możliwość  nabycia  dóbr  służących  nie  tylko  utrzymaniu 
przedsiębiorcy i jego bliskich, ale i zamanifestowaniu swojego powodzenia przed innymi (dochód 
ten  nie  jest  limitowany  przez  zwierzchnika,  a  zatem  istnieje  stale  otwarta  opcja  na  jego 
powiększenie).  Kwestie  te  nie  rzutują  bezpośrednio  na  wynik  gospodarczy,  ale  są  ważnymi 
elementami  określającymi  wypłatę  za  zastosowanie  schematu  działania,  czyli  istotnymi 
pozytywnymi sankcjami nieformalnymi, pozwalają na osiągnięcie korzyści (dóbr niematerialnych) w 
postaci uznania, prestiżu i akceptacji. Mogą przesądzić o wyborze takiego sposobu zarabiania na 
życie i odrzuceniu oferty utrzymywania się z pracy najemnej, nawet jeżeli przynosi ona podobny, a 
nawet większy dochód.

                                    

Oczywiście, powyższy przykład wnioskowania jest dalece uproszczony i ma 
jedynie  służyć  wyeksponowaniu  znaczenia   czynności  badawczych, 
podejmowanych w obrębie omawianych faz badań. Nawiasem mówiąc, gdyby do 
omawianego schematu włączyć korzystanie z usług najemnego pracownika, razem 
z  całą  sferą  reguł  interakcji  w  miejscu  pracy,  ilość  reguł,  pochodzących  ze 
wszystkich trzech zasobów, znacznie by wzrosła. Na przykład pojawia się kolejna 
przesłanka  do  podniesienia  samooceny:  status  zwierzchnika,  lidera  lokalnej 
hierarchii.  Opcja ta mocno stymuluje  do zastosowania przykładowego schematu 
działania.

Po wytypowaniu reguł odnoszących się do badanej instytucji należy, jak już 
wspomniano, dokonać szczegółowej oceny znaczenia każdej reguły dla osiągnięcia 
zakładanego celu działania.   

4.5. Uwagi do fazy 6-8 

Jak już wspomniano,  faza 6 ma na celu niezbędną weryfikację wstępnych 
założeń  co  do  kategorii  podmiotów,  których  dotyczy  działanie  wybranej  –  jako 
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przedmiot  badań  –  instytucji,  co  do  kategorii  wypłat  (korzyści),  jakie  mogą 
podmioty  te  osiągnąć  w  związku  z  działaniem  przedmiotowej  instytucji,  co  do 
kategorii  kosztów  (obciążeń,  dolegliwości),  jakie  wiążą  się  z  przedmiotową 
instytucją  dla  poszczególnych  podmiotów  oraz  co  do  celów  działania,  jakie 
poszczególne podmioty mogą formułować w związku z przedmiotową instytucją. 
Weryfikacja  ta  staje  się  możliwa  dzięki  szczegółowej  identyfikacji  powiązań 
pomiędzy  instytucjami  formalnymi  i  nieformalnymi,  jaka  została  dokonana  w 
ramach faz 4 i 5. 

Warto poruszyć w tym miejscu problem relacji badanych instytucji do reguł, 
które  rządzą  zachowaniami  niekooperacyjnymi,  w  tym  prowadzącymi  do 
naruszenia  reguł  sformalizowanych.  Przykładowo,  czy  należy  rozważać  opcję 
obejścia  reguł  sformalizowanych  dotyczących  składania  zamówień  publicznych, 
poprzez wręczenie łapówki urzędnikowi? Czy należy rozważać znaczenie tej opcji 
dla  określenia  wypłat  i  kosztów  działania?  Czy  rozpoznanie  reguł  tego  rodzaju 
należy do zakreślonego, na wstępie, pola badawczego? Na pierwszy rzut oka, mogą 
co  do  tego  pojawić  się  wątpliwości.  Mianowicie,  skoro  badamy  relacje  reguł 
budujących  ład  aksjonormatywny  danej  zbiorowości,  czyli  system  oparty  na 
zachowaniach  kooperacyjnych,  to  czy  reguły  rządzące  zachowaniami 
niekooperacyjnymi, powinny być w ogóle brane pod uwagę? Otóż, wydaje się, iż 
rozpatrzenie oddziaływania reguł zachowań niekooperacyjnych, jest jednak wysoce 
uzasadnione. 

Należy  zacząć  od  tego,  iż  badania  nad  materialnymi  źródłami  prawa 
wymagają  zerwania  z  klasyfikowaniem  rzeczywistości  według  kodu 
„legalne/nielegalne”.  Jest  to  szczególnie  trudne  dla  prawników,  którzy  z  racji 
wykształcenia  i  profesji  mają  bardzo  silnie  przyswojony  nawyk  klasyfikowania 
interakcji według w/w kodu. Tymczasem, w badaniach nad źródłami pochodzenia 
prawa nie pytamy, czy interakcja przebiega według opisu zawartego w normach 
prawnych („zgodnie z  prawem”),  ale  jakie  przesłanki  stoją  za istnieniem samej 
normy? Inaczej: na czym polegają interakcje, które doprowadziły do pojawienia się 
owej  normy?  A,  w  tym  wypadku,  istotne  stają  się  zupełnie  inne  przesłanki 
wnioskowania  niż  te,  które  stanowią  podstawę  wnioskowania  w  wypadku 
klasyfikacji  według  kodu  „legalne/nielegalne”.  Skoro  interesuje  nas  mechanizm 
powstawania  normy  prawnej,  to  konieczne  jest  rozważenie  presji  płynącej  z 
każdego rodzaju zachowania człowieka, zarówno typu kooperacyjnego, jak i typu 
niekooperacyjnego. Mimo, iż typowe mechanizmy psychologiczne silnie skłaniają 
do  podejmowania  decyzji  kooperacyjnych,  to  jednak  człowiek  niejednokrotnie 
znajduje  się  w  sytuacjach,  które  zmuszają  do  rozważenia  wyboru  pomiędzy 
działaniem  zgodnym  ze  schematami  upowszechnianymi  i  chronionymi  przez 
zbiorowość  i  działaniem  niezgodnym  z  tym  schematem  (albo  –  co  najmniej  – 
pomijającym jego stosowanie). Do podjęcia decyzji o odstąpieniu od aprobowanego 
przez zbiorowość schematu skłaniają różne czynniki, takie jak spodziewana korzyść 
związana z niezastosowaniem się do popieranego schematu działania, niewielkie 
ryzyko  związane  z  możliwymi  kosztami  takiego  zachowania,  wysoka  ocena 
własnych możliwości  (w tym zdolności  do projekcji  siły) i  wiele  innych bodźców 
płynących  z  psychiki  człowieka  oraz  od  strony  jego  otoczenia.  Eksperymenty 
psychologiczne  wskazują,  że  mając  do  wyboru:  1)  zachowanie  lojalne 
(kooperacyjne) wiążące się z mniejszą wypłatą i ryzykiem poniesienia niewielkiej 
dolegliwości, 2) zachowania lojalnego wiążącego się z większą wypłatą i większą 
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dolegliwością oraz 3) zachowania nielojalnego wiążącego się z większą wypłatą i 
mniejszą  dolegliwością  ludzie  najchętniej  wybierają  ten  trzeci  wariant  decyzji.29 

Oznacza  to,  że  zachowanie  „etyczne”,  „moralne”  czy  –  po  prostu  –  każde 
zachowanie kooperacyjne, które wiąże się z ponoszeniem kosztów możliwych do 
uniknięcia  w  sytuacji  wyboru  niekooperacyjnego  jest  zachowaniem  –  w  dużym 
stopniu – wyuczonym w procesie socjalizacji, możliwym do odrzucenia.30 

Niewątpliwie,  najkorzystniejsza sytuacja zachodzi wtedy, gdy możliwe jest 
narzucenie  własnych  standardów  działania,  innym.  Decyzja  o  naruszeniu  reguł 
chronionych  przez  zbiorowość  zależy  jednak  od  wielu  czynników.  Skłonność  do 
wykorzystania własnej przewagi i zachowania niekooperacyjnego zależy od oceny, 
czy  warunki  wewnętrzne  (leżące  po  stronie  podmiotu  dokonującego  wyboru)  i 
warunki zewnętrzne (leżące po stronie innych podmiotów) umożliwiają przełamanie 
„zabezpieczeń” stworzonych przez społeczeństwo, jednostronne pominięcie reguł 
gry,  albo  –  nawet,  jeżeli  korzyść   wydaje  się  szczególnie  tego  warta  – 
zaangażowanie się  w stworzenie  nowych reguł  i  narzucenie  ich  innym.  Tak  jak 
racjonalna może być – w pewnych warunkach – decyzja o udziale w grze według 
znanych reguł, tak samo racjonalna może być – w innych warunkach – decyzja o 
zmianie dotychczasowych „planszy i figur” - na własne. Już R. Merton wykazał 31, iż 
błędem jest  traktowanie każdego odstępstwa od reguł  działania akceptowanych 
przez społeczeństwo jako niezrozumiałej  aberracji.  W rzeczywistości  zachowania 
„dewiacyjne”, jak budowa struktur zorganizowanej przestępczości,  często polega 
na  budowie  alternatywnego  ładu,  alternatywnych  (wobec  chronionych  przez 
struktury  państwa)  schematów  działania  i  ochronie  ich  siłami  grupy,  w  której 
lansowane są nawet odrębne wzory zachowań „etycznych” i „moralnych”. Niekiedy 
schematy  działań  stosowanych  przez  takie  grupy  okazują  się  tak  efektywne,  a 
chronione  przez  zbiorowość  tak  nieefektywne,  że  –  mimo  ochrony  oficjalnych 
wzorów wysokimi sankcjami negatywnymi – dochodzi do odwrócenia sytuacji:  to 
alternatywny,  niedozwolony  sposób  działania  staje  się  formalnie  zabezpieczoną 
normą. Sięgając do historii gospodarczej świata można odnaleźć przykłady działań 
gospodarczych, które były piętnowane jako nieetyczne, a nawet zakazane prawnie, 
aby później stać się powszechnie akceptowanym sposobem osiągania zysku (np. 
udzielanie pożyczek na procent w okresie średniowiecza).32   

Reasumując,  rezygnacja  z  rozpoznania  znaczenia  presji  wynikającej  ze 
stosowania reguł zachowań niekooperacyjnych oznaczałaby rezygnację z poznania 
materialnych źródeł prawa w ogóle.      

Faza 7 (ocena charakteru presji  na formalizację reguły działania)  dotyczy 
sformułowania  wniosków  co  do  przesłanek  sformalizowania  reguł,  jakie  zostały 
zidentyfikowane  w  ramach  poprzedzających  czynności  badawczych.  W 
szczególności, chodzi o dokonanie oceny, które z rozpoznanych czynników mają 
znaczenie przeważające nad innymi. Mówiąc potocznie, chodzi o wskazanie, jakie 
relacje  i  pomiędzy  którymi,  wziętymi  pod  uwagę,  regułami  ładu 
29 Z  większości  badań  psychologicznych  wynika,  że  stając  wobec  „dylematu  więźnia”  ludzie  w 
zasadzie  częściej  wybierają  strategie  niekooperacyjne,  niż  kooperacyjne.  J.  Kozielecki  Konflikt,  
teoria gier i psychologia, Warszawa 1970, s. 59.
30 Por. C. Tavris, C. Wade Psychologia. Podejście oraz koncepcje, Poznań 1999, s. 231 – 238.
31 Szerzej na temat teorii dewiacji zob. A. Pieniążek, M. Stefaniuk Socjologia prawa, Kraków 2005, s. 
224-234.
32 T. Manteuffel Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1994, s. 269.
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aksjonormatywnego, mają decydujące znaczenie dla ustanowienia normy prawnej. 
Oczywiście,  argumentacja  będzie  musiała  dotyczyć  porównania  oddziaływania 
bodźców o bardzo zróżnicowanym charakterze, materialnych i niematerialnych. Nie 
należy więc dążyć do ustalenia bezwzględnej wartości  zjawisk i  dóbr o zupełnie 
odmiennym  charakterze,  także  takim,  który  wyklucza  takie  oszacowanie  (np. 
nieporównywalność matematycznie mierzalnych walorów finansowo – rzeczowych i 
niewymiernych  korzyści  niematerialnych).  Chodzi  o  ustalenie  psychologicznej 
przewagi jednej presji, wobec innej. 

Ustalenie  to  jest  możliwe  albo  na  drodze  wykorzystania  profesjonalnej 
wiedzy osób uczestniczących w projekcie (np. specjalistów w zakresie politologii, 
albo psychologii  ekonomicznej),  lub  (również)  na  drodze zebrania  dodatkowych 
danych empirycznych przy wykorzystaniu instrumentarium  badawczego socjologii, 
np. poprzez przeprowadzenie badania ankietowego. 

Niżej Czytelnik może zapoznać się z przykładem wnioskowania adekwatnego 
do  omawianej  fazy  badań,  którego  kanwą  jest  hipotetyczny  przebieg  projektu 
badawczego dotyczącego jednej ze znanych instytucji prawnych.    

PRZYKŁAD: Ocena charakteru presji na ustanowienie norm prawnych 

Załóżmy, że przedmiotem badań jest instytucja prawna zaliczana do instrumentów polityki 
społecznej,  jaka  jest  tzw.  „becikowe”.  Kwerenda  danych  (faza  2)  pozwoliła  na  zgromadzenie 
szeregu  wypowiedzi  na  temat  przesłanek  ustanowienia  i  celów  tej  instytucji.  Według  nich, 
publicznie  zadeklarowanym  powodem  jej  ustanowienia  było  zachęcenie  do  zachowań 
prokreacyjnych, wsparcie instytucji rodziny i poprawa sytuacji demograficznej kraju. Zebrano także 
dane na temat przyrostu naturalnego w Polsce,  na przestrzeni  lat  poprzedzających formalizację 
badanych reguł oraz w okresie po ich wprowadzeniu do obiegu prawnego, a także dane na temat 
kwot wydatków z budżetu państwa na wypłaty z tytułu becikowego. Pozyskano wypowiedzi rodzin 
korzystających z becikowego, na temat znaczenia motywacyjnego omawianej instytucji dla podjęcia 
decyzji o posiadaniu dziecka, a także dane na temat sytuacji materialnej tych rodzin. Zebrano opnie 
specjalistów  w  zakresie  psychologii,  politologii  i  ekonomii,  na  temat  politycznego  znaczenia 
omawianej instytucji oraz jej wpływu na gospodarkę kraju i stan stosunków społeczno-politycznych. 
Na podstawie danych zebranych w ramach kwerendy przyjęto,  iż źródłem instytucji  są osoby o 
konserwatywnych  poglądach  na  rolę  rodziny,  kościoła,  i  państwa,  przywiązane  do  wartości 
tradycyjnych, skupione wokół pewnych ugrupowań politycznych, głównymi beneficjentami – rodzice 
dzieci narodzonych po wejściu w życie badanych norm prawnych, zaś użytkownikami – w/w rodzice 
oraz pracownicy aparatu administracyjnego odpowiedzialnego za wypłatę świadczenia. Postawiono 
hipotezy co do korzyści i kosztów związanych z badaną instytucją, a to: korzyści ekonomicznych po 
stronie  rodziców  (pozyskanie  dodatkowych  środków  na  zakup  potrzebnych  dóbr),  korzyści 
psychologicznych  po  stronie  rodziców  (stymulowanie  decyzji  o  urodzeniu  dziecka  w  związku  z 
poprawą  sytuacji  materialnej,  podniesienie  samooceny  w  związku  z  urodzeniem  dziecka,  itp.), 
korzyści  społeczno  –  gospodarczych  po  stronie  państwa  i  społeczeństwa  w  związku  z 
wygenerowaniem  korzystnej  tendencji  demograficznej  (zahamowanie  procesu  starzenia  się 
społeczeństwa),  korzyści  politycznych  po  stronie  osób  lansujących  wprowadzenie  instytucji  do 
obiegu prawnego (uzyskanie poparcia politycznego u osób pragnących posiadać dziecko, poprzez 
wykazanie się troską o ich sytuację materialną), kosztów po stronie Skarbu Państwa związanych ze 
wzrostem wydatków budżetowych na wypłatę świadczeń i wydatków na obsługę administracyjną 
wypłaty  świadczenia.  Postawiono  hipotezę  odnośnie  głównego  celu  instytucji:  zahamowanie 
starzenia  się  społeczeństwa.  Rekonstrukcja  relacji  pomiędzy  regułami,  dokonana  w  fazie  4  i  5 
przyniosła  ustalenie,  iż  obok  reguł  formalnych,  istotne  znaczenie  odgrywają  reguły  marketingu 
politycznego  i  taktyki,  których  zastosowanie  pozwoliło  znacząco  zwiększyć  korzyść  w  postaci 
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poparcia politycznego ze strony określonej części wyborców. Ustalono nadto, iż instytucja wykazuje 
ważne powiązanie z regułami zaspokajania potrzeb za pomocą wymiany towarowo – pieniężnej, 
gdyż  wedle  nich  zbyt  niska  wysokość  świadczenia  nie  może  znacząco  wpłynąć  na  decyzje 
zdecydowanej  większości  gospodarstw  domowych  (kwota  świadczenia  nie  zmienia,  w  żaden 
odczuwalny sposób, bilansu wydatków i  przychodów budżetu domowego),  a jedynie u nielicznej 
populacji  osób  najbiedniejszych  może  odgrywać  rolę  pozytywnego  bodźca  motywującego,  co  – 
jednakże  –  pociąga  za  sobą  konsekwencje  w  postaci  zwiększenia  wydatków  budżetowych 
związanych z koniecznością świadczenia pomocy społecznej dla rodzin nie mogących utrzymać się 
samodzielnie  (odniesienie  do  reguł  pozyskiwania  dóbr  z  tytułu  przynależności  do  zbiorowości). 
Weryfikacja  hipotez  roboczych  dokonana  w  fazie  6  przynosi  deprecjację  znaczenia  korzyści  w 
postaci  zahamowanie  tendencji  do  starzenia  się  społeczeństwa,  gdyż  przeprowadzone 
wnioskowanie  wykazało  minimalny  wpływ  instytucji  na  decyzje  o  posiadaniu  dziecka.  Ocena 
charakteru  presji  na  formalizację  reguł  (faza  7)  prowadzi  do  wniosków,  iż  główną  presją 
(materialnym źródłem prawa)  była  chęć  utrwalenia  i  poszerzenia  wpływów u  określonej  części 
wyborców. Jednak, wbrew hipotezie wyjściowej, nie chodzi o zdobycie poparcia młodych rodziców, 
gdyż odnieśli oni tylko niewielką korzyść materialną, nie mająca większego wpływu na bilansowanie 
budżetu domowego i decyzję o posiadaniu dziecka,  a nawet – w przypadku osób posiadających 
wiedzę  na temat  wysokości  analogicznego  świadczenia  wypłacanego  poprzednio  przez  niektóre 
gminy polskie (świadczenie 2-4 krotnie wyższej wartości), a także w innych krajach należących do 
Unii  Europejskiej  (np.  Niemcy  –  nominalna  wysokość  świadczenia  ok.  40-krotnie  wyższa,  niż  w 
Polsce), niska wysokość świadczenia może wywołać reakcje negatywne w stosunku do polityków 
lansujących instytucję (reakcja na zasadzie: „to pozory, a nie pomoc”). Uzyskanie lub poszerzenie 
poparcia  jest  natomiast  wyraźnie  odczuwalne  w  przypadku  wyborców  starszych,  o 
konserwatywnych poglądach na rolę rodziny, państwa i kościoła, którzy nie podejmują decyzji  o 
posiadaniu  dziecka,  ale  doceniają  troskę  o  ochronę  wartości  stanowiących  podstawę  ich 
światopoglądu,  itp.  A  zatem  końcowa  konkluzja  wykazuje  zasadniczą  różnicę  pomiędzy 
przesłankami  i  celami  instytucji  zgłoszonymi  oficjalnie  i  przesłankami  i  celami  realnymi 
(materialnymi źródłami badanej  instytucji).  Okazuje się,  że głównym beneficjentem instytucji  są 
określone ugrupowania polityczne. Jako materialne źródło prawa zostają zidentyfikowane: reguły 
marketingu  politycznego  i  wola  ich  wykorzystania  w  celu  powiększenia  poparcia  ze  strony 
określonej  populacji  wyborców.  W fazie  8  formułowana  jest  prognoza,  iż  wydatki  publiczne  na 
funkcjonowanie  badanej  instytucji  nie  osiągną  deklarowanego  oficjalnie  celu  w  postaci 
zahamowania niekorzystnej tendencji  demograficznej,  w związku z powyższym formułowane jest 
zalecenie.  Należy:  albo  radykalnie  zwiększyć  kwotę  świadczenia,  tak  aby  miała  ona  istotne 
znaczenie  dla  bilansowania  budżetu  gospodarstw domowych,  albo  wycofać badaną instytucję  z 
systemu prawa i zwolnić środki kierowane dotąd na jej funkcjonowanie, na inne cele.

Powyższy  przykład,  rzecz  jasna,  dotyczy  bardzo  prostej  sytuacji,  którą 
Czytelnik  może  łatwo  (i  poprawnie)  zdiagnozować  intuicyjnie  (właśnie  dlatego 
została  wybrana  jako  przykład)  i  ma  na  celu  jedynie  wyeksponowanie  istoty 
wnioskowania badawczego, o które chodzi w omawianej fazie badań. 

Ostatnia faza (8) obejmuje prognozowanie i formułowanie zaleceń. Dotyczy 
porównania wyników poprzedzających czynności badawczych z dostępną wcześniej 
wiedzą na  temat  istoty  przedmiotowej  instytucji  i  charakteru  jej  oddziaływania. 
Przykład adekwatnego wnioskowania został podany wyżej. 
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5. Prezentacja wyników badań  

Wydaje się,  iż  optymalną formą prezentacji  wyników badań byłaby forma 
mieszana, zawierająca część graficzną i opisową. Część graficzna eksponowałaby 
istnienie  relacji  pomiędzy  poszczególnymi  regułami  (instytucjami),  korzyściami, 
kosztami  i  celami  działania.  Mogłaby  ona  być  sporządzana  przy  wykorzystaniu 
metod  stosowanych  w  nauce  zarządzania  i  organizacji.  Cześć  opisowa 
obejmowałaby  m.in.  objaśnienie  poszczególnych  elementów  ujętych  w  części 
graficznej,  a  ponadto  wnioski  odnoszące  się  do  przesłanek  formalizacji  reguły 
(materialnych źródeł prawa), prognozy i zalecenia.

Wyniki  badań  winny  być  szeroko  uspołeczniane,  zarówno  w  postaci 
artykułów  i  monografii  naukowych,  jak  i  raportów  z  badań  udostępnianych 
podmiotom  władzy  publicznej,  jak  również  organizacjom  społeczeństwa 
obywatelskiego, zajmującym się monitorowaniem procesu legislacyjnego.               
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