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OD AUTORÓW

Gruntowna nowelizacja polskiego prawa o szkolnictwie wyższym, wprowadzona
w 2011 r., zmieniła zasady i sposoby prowadzenia kształcenia w polskich szkołach wyż-
szych. Nastąpiło odejście od standardów wyznaczających w kilku ostatnich latach cha-
rakter nauczania na studiach wyższych (z nielicznymi wyjątkami). Obszary kształcenia,
dziedziny i dyscypliny naukowe stały się ogólnymi ramami wyznaczającymi – w zakresie
określonym efektami kształcenia dotyczącymi wiedzy, umiejętności i kompetencji spo-
łecznych – proces kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Zmiany te objęły także nauki społeczne oraz odpowiadający im obszar edukacji wyż-
szej wraz z wieloma kierunkami studiów odwołujących się, przynajmniej częściowo, do
problematyki państwa i prawa. W obszarze nauk społecznych obok tradycyjnych kie-
runków studiów (takich jak ekonomia, zarządzanie, politologia, pedagogika, socjologia,
psychologia czy prawo i administracja) oraz niedawno ukształtowanych (takich jak bez-
pieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne czy medioznawstwo) zaczęły po-
jawiać się kierunki nowatorskie, łączące efekty nauczania z różnych dziedzin i dyscyplin
nauk społecznych, a nierzadko także z innych obszarów nauki i kształcenia (jak bezpie-
czeństwo publiczne, administracja bezpieczeństwa publicznego, prawo w biznesie itp.).
Projektowane dla tych kierunków efekty kształcenia często odwołują się do wybranych
efektów kształcenia właściwych dla studiów prawniczych lub studiów administracyj-
nych, ale dostosowanych do tożsamości i specyfiki danego kierunku.

Ambicją autorów oddawanego do rąk Czytelników podręcznika jest sprostanie wy-
maganiom kształcenia w zakresie państwa i prawa w nowej sytuacji wywołanej noweli-
zacją prawa o szkolnictwie wyższym. Efekty nauczania dla tych dotychczasowych i no-
wych kierunków studiów zakładają z reguły przekazanie podstawowej wiedzy o dzie-
dzinach i dyscyplinach istotnych dla problematyki państwa i prawa, wiedzy o zasadach
i instytucjach administracyjnych i prawnych związanych z wykonywaniem władzy pub-
licznej w państwie, wiedzy o procesach integracji europejskiej oraz ich prawno-instytu-
cjonalnych podstawach, wiedzy z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności prze-
mysłowej czy wiedzy o prawnoinstytucjonalnych podstawach i formach przedsiębior-
czości. Efekty dotyczące umiejętności odwołują się zaś m.in. do wykorzystania wiedzy
o państwie i prawie do interpretacji poszczególnych zjawisk i procesów społecznych,
przygotowania procesu decyzyjnego i podejmowania legalnych decyzji, prognozowania
przebiegu procesów społecznych w obowiązujących ramach instytucjonalno-prawnych.
Zarówno dobór zagadnień objętych wykładem, jak też sposób ich ujęcia zostały określone
ustalonymi – w wyniku nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym – ramami kwalifikacji
oraz efektami nauczania dla obszaru kształcenia odpowiadającego naukom społecznym.
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Od Autorów

Z uwagi na zbieżność tych treści z częścią efektów nauczania zaprojektowanych dla
kształcenia w obszarze nauk humanistycznych, podręcznik może być także przydatny
dla studentów kierunków mieszczących się w tym obszarze (w tym takich kierunków,
jak filozofia, historia, kulturoznawstwo czy nauki o zarządzaniu).

Istotną cechą podręcznika jest dążenie do ukazania postępujących, wzajemnych za-
leżności i oddziaływań między strukturami instytucjonalno-organizacyjnymi i porząd-
kiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Autorzy korzystali z do-
świadczeń związanych z wykorzystywaniem w praktyce dydaktycznej wcześniejszej
publikacji akademickiej, w której teza o związkach między polskim porządkiem praw-
nym i porządkiem prawnym Unii Europejskiej również została potraktowana jako fun-
damentalna teza wykładu dotyczącego wiedzy o współczesnym państwie i jego porządku
prawnym (por. A. Korybski (red.), Podstawy wiedzy o państwie i prawie, Bydgoszcz 2012).

Autorzy są przekonani, że funkcjonujące obecnie na rynku kompendia wiedzy o pań-
stwie i prawie, programowo ograniczone do opracowań propedeutycznych wprowa-
dzających do teorii i filozofii prawa bądź do przeglądu obowiązujących gałęzi polskiego
porządku prawnego, bez wykazania związku z instytucjami i porządkiem prawnym Unii
Europejskiej, są w stanie jedynie częściowo sprostać wszystkim wymaganiom kształcenia
odpowiadającego krajowym ramom kwalifikacji oraz efektom kształcenia zaprojekto-
wanym dla obszaru nauk społecznych. Należy je modyfikować pod kątem wiedzy i umie-
jętności niezbędnych absolwentom kierunków studiów społecznych oraz humanistycz-
nych i określonych w obowiązującym prawie o szkolnictwie wyższym. Podręcznik ten
należy traktować jako taką właśnie próbę modyfikacji dotychczasowych treści wprowa-
dzających w problematykę państwa i prawa na wstępnym etapie kształcenia, w odnie-
sieniu do wielu kierunków studiów ulokowanych w obszarach nauk społecznych i hu-
manistycznych.
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Część pierwsza

PODSTAWY NAUKI O PAŃSTWIE





Rozdział I

PAŃSTWO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUKOWYCH

1. Problematyka państwa w historii myśli politycznej i prawnej

Pierwsze poglądy na temat państwa były z reguły odbiciem wierzeń religijnych.
Władca był uznawany za boga, bożego syna lub wybrańca. Takie uzasadnienie rządów
skutkowało znacznym ograniczeniem możliwości przewrotu lub rewolucji. Każdy sprze-
ciw wobec panującego był traktowany jako naruszenie świętości. Ujęcie to skutkowało
nierównościami społecznymi. Wokół władcy pojawiała się grupa osób twierdzących, że
mają specjalne prawa związane z oddawaniem czci i strzeżeniem doktryny religijnej.
Ludzie ci uważali, że należą im się specjalne przywileje, w szczególności zaś, że pozostali
członkowie społeczeństwa powinni ich utrzymywać, podobnie jak samego władcę. W ten
sposób w większości państw starożytnych (w szczególności na Wschodzie) wykształciły
się podobne struktury: władca, kapłani, reszta społeczeństwa. Rolą kapłanów było głów-
nie uzasadnianie roli władcy oraz – co za tym idzie – swojej. W związku z tym pierwsza
myśl polityczna i prawna była odbiciem wierzeń. Skutkowało to pewnymi prawidłowoś-
ciami w funkcjonowaniu państw. Przede wszystkim nie było możliwości prawnie uza-
sadnionego usunięcia władcy, jeżeli był on uznawany za boga. Jedynym sposobem było
wykazanie, że osoba sprawująca rządy tylko udaje boga, a nie jest nim w rzeczywistości.
Wymagało to silnego oparcia wśród kapłaństwa. Jeżeli jednak władca był jedynie bożym
wybrańcem, to de facto jego pozycja była zależna od woli duchowieństwa. Tego typu
uzasadnienia władzy przetrwały wieki. Aktualnie przykładem państwa, gdzie władca
traktowany jest jako wybraniec siły wyższej, jest Watykan.

W starożytnej Grecji poglądy na państwo kształtowały się nieco inaczej. Dominowało
ujęcie państwa i władzy jako zjawisk czysto ludzkich. Można wyróżnić generalnie dwa
obozy filozoficzne w tej kwestii: zwolenników demokracji oraz jej przeciwników. Do
pierwszej grupy można zaliczyć sofistów, którzy głosili, że państwo jest tworem ludzkim,
w związku z czym jego zadaniem jest służenie ludziom. Twórca tej szkoły, Protagoras
z Abdery, twierdził, że ludzie w dawnych czasach zdecydowali, że powołają organizację
wyższego rzędu, czyli państwo. W ten sposób filozof ten stworzył podwaliny idei znanej
obecnie jako „umowa społeczna”. Wśród myślicieli chwalących demokrację należy także
wskazać Peryklesa i Demostenesa, działaczy politycznych z Aten. Do grupy krytyków tej
formy władzy należał m.in. Platon. Twierdził on, że w idealnym państwie rządzić powinni
najmądrzejsi, a nie wszyscy. W jego koncepcji widać ponadto wyraźnie dominację orga-
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Część pierwsza. Podstawy nauki o państwie

nizacji nad jednostką. Społeczeństwo jest zhierarchizowane i kierowane według wskazań
rozumu. Przeciwnikiem demokracji był również Arystoteles, według którego dobrymi
ustrojami były: monarchia (rządy jednostki), arystokracja (rządy ludzi należących do eli-
tarnej warstwy społecznej) oraz politea (rządy klasy średniej), złymi zaś: tyrania (niele-
galne rządy jednostki), oligarchia (rządy najbogatszych) i właśnie demokracja (rządy tłu-
mu). Trzy ostatnie ustroje miały służyć tylko rządzącym, a nie wszystkim. Państwo było,
w rozumieniu Arystotelesa, samowystarczalną organizacją pomniejszych organizacji (ro-
dzin, wiejskich). Jej celem było zapewnienie materialnego i duchowego rozwoju ludzi.
Myśli starożytnych Greków wywarły duży wpływ na Rzymian. Wybitny filozof tamtych
czasów Cycero uważał na przykład, że podstawą dobrego państwa jest zgoda stanów,
a najlepszym ustrojem jest tzw. ustrój mieszany, złożony z elementów monarchii, arys-
tokracji i demokracji. Jako zagrożenie dla stabilności postrzegał zbytnią dominację warstw
ubogich. W myśli starożytnych widać więc obawę przed demokracją rozumianą jako
rządy tłumu, gdzie nie ma miejsca na głębszą refleksję.

Rozpowszechnienie chrześcijaństwa zaowocowało dalszym rozwojem myśli na temat
państwa. Augustyn z Hippony, jeden z najbardziej wpływowych filozofów czasów sta-
rożytnych, uważał, że rolą państwa jest represjonowanie grzeszników. Ludzie powinni
być posłuszni władzy nawet wtedy, gdy jest nielegalna. Jedynym uzasadnieniem dla
oporu jest naruszanie przez rządzących praw bożych. Dalszy rozwój religii chrześcijań-
skiej doprowadził do wykreowania tzw. papizmu czyli doktryny, według której władza
państwowa i państwo mają swe źródło w grzechu. W związku z tym Kościół musi stać
na straży zgodności z naukami bożymi, co daje mu prawo do uznawania władzy za
legalną. Przeciwieństwem tej idei był uniwersalizm cesarski, zgodnie z którym to cesarz
(tytuł władców niemieckich), jako pomazaniec boży, nie podlegał papieżowi. Szersze
spojrzenie można spotkać w pismach Tomasza z Akwinu. Głosił on, odchodząc od myśli
Augustyna, że wprawdzie zasada władzy ma pochodzenie boże, lecz to ludzie wybierają
sobie rządy. Celem państwa powinno być zapewnienie ludziom zbawienia, co można
osiągnąć przez pokój i porządek. Tomasz uznawał nierówności społeczne za normę
i przyjmował podział ludności według majątku. Za najlepszą formę rządów uważał mo-
narchię, pod warunkiem że władca przestrzega zarówno prawa bożego, jak i (zgodnego
z nim) prawa ludzkiego. Dopuszczał prawo oporu wobec rządzących łamiących te reguły.
Papieżowi przysługiwała władza najwyższa, jednak powinna być wykorzystywana
wstrzemięźliwie. Na szczególną uwagę zasługuje myśl Marsyliusza z Padwy. Według
tego filozofa państwo jest wytworem ludzkim o charakterze doskonałym, dysponującym
środkami do zaspokojenia wszystkich potrzeb człowieka. Władza powinna należeć do
silnego rządu podlegającego jednak prawu tworzonemu przez społeczeństwo. W ten
sposób została wysłowiona zasada suwerenności ludu, stojąca u podstaw wszystkich
współczesnych ustrojów demokratycznych.

Okres odrodzenia zaowocował nowymi poglądami na państwo. Francuski myśliciel
Jean Bodin sformułował teorię suwerenności władzy państwowej. Według niego suwe-
renność stanowi główne znamię państwa i oznacza absolutną i nieustającą jego władzę
oraz niezależność od kogokolwiek z zewnątrz lub wewnątrz, w tym ludności. Za najbar-
dziej naturalny ustrój uznawał monarchię. Przejawem suwerenności jest możliwość swo-
bodnego tworzenia prawa. Z kolei w doktrynach reformacji można odnaleźć powrót do
idei Augustyna z Hippony z dominującym państwem strzegącym praw bożych. Postulaty
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Rozdział I. Państwo jako przedmiot badań naukowych

wzmocnienia władzy były obecne również u polskich filozofów. Jan Ostroróg uważał, że
należy wzmocnić pozycję króla jako niezależnego twórcy prawa. Andrzej Frycz-Mo-
drzewski podkreślał konieczność złagodzenia podziałów społecznych i ograniczenia wy-
zysku chłopów. Miało to doprowadzić do utożsamienia się z państwem całej ludności,
a nie tylko szlachty. Dodatkowo postulował również wzmocnienie władzy królewskiej.

W późniejszych latach coraz większą popularność zaczęła zdobywać teoria umowy
społecznej, zgodnie z którą państwo powstało w wyniku porozumienia. Mogło być ono
zawarte przez każdego z każdym lub przez ludność z władcą. Filozof angielski Thomas
Hobbes twierdził, że wszyscy umówili się, iż przekażą prawo rządzenia sobą określonej
osobie lub grupie osób, pod warunkiem że wszyscy tak postąpią. Nieco inaczej widział
tę kwestię John Locke, według którego narodziny państwa nastąpiły w dwóch etapach.
Najpierw ludność umówiła się między sobą, że stworzy społeczeństwo. W drugim etapie
społeczeństwo umawiało się z władzą. Możliwe jest więc rozwiązanie drugiej umowy
bez niweczenia pierwszej. Filozof ten jest także twórcą idei trójpodziału władzy, zmo-
dyfikowanej później przez Charlesa Montesquieu. Myśliciel ten dokonał systematyki
ustrojów państwowych. Uznał, że istnieją trzy ich rodzaje: republikański, monarchis-
tyczny i despotyczny. Demokracja, rozumiana jako rządy wszystkich, jest niedobra, gdyż
dopuszczenie do administracji biedaków może doprowadzić do upadku. Lepszym roz-
wiązaniem jest republika arystokratyczna, gdzie władza jest sprawowana przez część
ludności. Monarchia i despocja różnią się tym, że w tej pierwszej zasadą są honorowe
rządy zgodne z prawem, a w drugiej władza opiera się na zastraszeniu społeczeństwa.
Najlepszym rozwiązaniem jest więc monarchia, lecz z podziałem władzy. Odmiennie
zapatrywał się na tę kwestię inny wielki myśliciel Jean Jacques Rousseau, który rozbu-
dował i upowszechnił ideę umowy społecznej. Uważał, że państwo powstało w celu
ochrony słabych przed uciskiem. Podkreślał, że umowa obejmuje wszystkich w jedna-
kowym zakresie, każdy członek społeczeństwa jest więc równy innym. Idealnym ustro-
jem miała być demokracja bezpośrednia, gdyż wtedy faktyczny suweren, czyli lud, może
realnie rządzić. Suwerenność ludu jest niepodzielna, a co za tym idzie niepodzielna jest
także władza.

Wiek XIX zaowocował nowymi poglądami na istotę państwa. Niemiecki myśliciel
Georg Hegel twierdził, że każdy naród ma do spełnienia dziejową misję, polegającą na
realizacji interesów ducha światowego. Funkcjonuje on jako państwo (państwo-naród)
i przeżywa swoją młodość, dojrzałość, starość i w końcu śmierć. Państwo nie służy ja-
kimkolwiek celom, gdyż samo w sobie stanowi właśnie cel. Hegel aprobował ideę po-
działu władz, jednak nie ich równowagi, gdyż uważał, że najważniejszy powinien być
monarcha. W tym czasie popularność zaczęła zyskiwać także filozofia liberalna. Jeden
z jej przedstawicieli, John Stuart Mill twierdził, że najważniejsza jest ochrona interesu
jednostki. Uważał, że zagrożeniem dla indywidualizmu jest tyrania większości. Należy
więc chronić państwo przed zdominowaniem przez te warstwy, które nie są zaintereso-
wane ochroną indywidualizmu. Funkcją państwa powinna być przede wszystkim ochro-
na interesów jednostek. Jest to słynna koncepcja państwa jako „stróża nocnego”, który
nie wtrąca się, jeżeli nie jest to naprawdę konieczne. Zupełnie odmienne było podejście
przedstawicieli socjalizmu naukowego. Czołowy przedstawiciel tego prądu filozoficzne-
go Karol Marks twierdził, że państwo jest zjawiskiem historycznym i stanowi instrument
służący dominacji jednej klasy nad innymi. Uważał, że z reguły władza w państwie należy
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