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cywilizacji Zachodu panuje przekonanie, że wolny rynek i de-
mokracja to instytucje o szczególnym znaczeniu. Ten pierwszy 

chroni przed ubóstwem, ta druga przed utrwaleniem się najbardziej 
rażących form niesprawiedliwości. Wyrażając to samo w retoryce po-
zytywnej, powiemy, iż wolny rynek przynosi dostatek, demokracja zaś 
równe (w przybliżeniu) szanse dla wszystkich. 

Na gruncie tego przekonania brak dostatku oraz równości i spra-
wiedliwości tłumaczy się przez wskazanie na wady w funkcjonowa-
niu tych dwu instytucji. Dalej, wskazuje się, że w warunkach rynku 
i demokracji jedną z podstawowych powinności nauk społecznych 
(finansowanych przecież przez podatnika) jest rozpoznawanie zakłó-
ceń przeszkód w funkcjonowaniu tych dwóch głównych instytucji, 
a następnie formułowanie rekomendacji, jak działanie wolnego rynku 
i demokracji usprawniać. 

Dzięki czemu wolny rynek i demokracja przynoszą przypisywa-
ne im owoce? Czy istnieje jakaś głębsza, strukturalna zasada wspólna 
wolnemu rynkowi i demokracji, zasada leżąca u podstaw cywilizacyj-
nej efektywności tych dwu form organizacji życia społecznego? Wolny 
rynek dostarcza gospodarce mechanizm nieustającego napędu, demo-
kracja zaś daje polityce mechanizm chroniący przed ugruntowaniem 
się najbardziej rażących nadużyć władzy. Czy wspólną zasadą obu tych 
mechanizmów nie jest zinstytucjonalizowana konkurencja? Powiemy 
w uproszczeniu (czyż można inaczej?) tak: Producent, który wie, że 
to nie on sam będzie oceniał jakość swego wyrobu, ale uczyni to nie-
zależny konsument, bardziej się stara od producenta, który oczekuje, 
że produkt i tak zostanie sprzedany, gdyż konsument nie ma wyboru. 
Polityk, który wie, że nie może nadmiernie albo bez specjalnego uzasad-
nienia łamać oficjalnie zadeklarowanych reguł gry, gdyż utraci władzę 
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(a i wolność, gdy zbytnio narozrabia), będzie się bardziej sam kontro-
lował niż ten, który pozostaje w przekonaniu, że — jeśli tylko będzie 
dostatecznie sprytny — może pozwolić sobie na bardzo wiele. 

Wspólna obu sytuacjom — tej gospodarczej i tej politycznej — jest 
obecność „postaci", którą nazwiemy niezależnym kontrolerem. Raz jest 
nim konsument oceniający jakość towarów dostarczanych przez pro-
ducenta i w razie niezadowolenia kupujący je u konkurenta. Kiedy in-
dziej takim kontrolerem jest wyborca oceniający jakość pracy polityka 
i w razie niezadowolenia głosujący na inną partię. By tacy niezależni 
kontrolerzy w przestrzeni społecznej trwale istnieli, muszą jednak być 
dotrzymane pewne, wcale niełatwe do spełnienia, warunki struktural-
ne. W każdym społeczeństwie (bo jego istotą jest podział pracy) ludzie 
korzystają z owoców pracy innych, ale niezależni kontrolerzy są obecni 
tylko w niektórych typach społeczeństw. 

Od czego zależy istnienie i funkcjonowanie takich kontrolerów? 
Kiedy kontroler jest niezależny? Wtedy, gdy ma interes odmienny od 
interesu osoby, z owoców pracy której korzysta. Wszyscy członkowie 
społeczeństwa mają — w pewnym zakresie — wspólne interesy. Nie-
zależny kontroler może istnieć jednak tylko wtedy, gdy pewne interesy 
różnych podmiotów są przeciwstawne, to znaczy, gdy nie dają się jed-
nocześnie w maksymalnym stopniu zaspokoić. I w życiu społecznym 
zazwyczaj tak jest. Producent chce (upraszczamy, czyli modelujemy 
dalej) uzyskać jak najwyższą cenę za jak najmniejszą ilość swojej pra-
cy; konsument zaś pragnie dostać jak najwspanialszą rzecz za najniż-
szą cenę. Polityk chce cieszyć się splendorem władzy, jak najmniejszą 
część swego czasu poświęcając na rozwiązywanie problemów trudnych 
(te narażają go bowiem na konflikty); obywatel chciałby żyć w kraju 
bezpiecznym i sprawiedliwym, płacąc jak najniższe podatki (a najlepiej 
w ogóle!) i przy tym mieć najlepszych rządzących przy swoim mini-
malnym zaangażowaniu. 

Sama obecność odmiennych interesów nie prowadzi jednak do zaistnie-
nia niezależnego kontrolera. Interesy dziedzica i chłopa pańszczyźnianego 
są przeciwstawne, chłop jednak nie jest takim kontrolerem. By niezależny 
kontroler mógł działać, ludzie muszą mieć możliwość wyboru: producen-
ta, pracodawcy, rządzącego. I muszą się nie bać z tego wyboru korzystać. 
Słowem, musi być zagwarantowana przestrzeń wolności — w tym musi ist-
nieć kulturowo zakorzenione przekonanie, że wolność jest wartością — nie 



Strukturalny konflikt interesów jako fundament III RP 341 

tylko w sensie swobody jednostek, ale wolność publiczna, jest ona bowiem 
niezbędna do tego, by wolny rynek i demokracja działały. By przekona-
nie, że wolność jest wartością, się ostało (pamiętamy przecież, że wolność 
prowadzi też do okropnych nadużyć), potrzebne są instytucje stojące na 
straży wolności. A wolności najlepiej będą strzegły instytucje, które mają 
w tym interes. Zatem kluczem do dostatku i sprawiedliwości jest pluralizm 
konkurujących ze sobą interesów Nawet egoistyczna aktywność jednostek 
służy dobru wspólnemu, gdyż wolny rynek i demokracja są formami ładu 
społecznego, w których poza dziesiątkami różnych zasad obowiązuje też 
jedna nadrzędna: „nikt nie jest sędzią w swojej własnej sprawie". To kon-
sument określa jakość wyrobu, a nie jego wytwórca. To wyborca wystawia 
ocenę politykowi, a nie on sam ani jego klakierzy. To inny uczony musi 
potwierdzić moją hipotezę, a nie ja sam. 

Gdzie pluralizm konkurujących ze sobą interesów jest ograniczo-
ny, tam efektywność rynku i demokracji spada. Mamy mniej dostatku. 
Mamy więcej rażących niesprawiedliwości. Dostatek maleje, gdy biu-
rokratyczne przepisy utrudniające zakładane nowych firm ułatwiają 
tworzenie się monopoli. Sprawiedliwość staje się fikcją, gdy źle poin-
formowani, zmanipulowani wyborcy nie są w stanie odróżnić polityka 
kompetentnego i uczciwego od artysty bajeru. Gdy pluralizm konku-
rujących ze sobą interesów jest ograniczony, znikają niezależni kon-
trolerzy — wtedy producentom i politykom nie opłaca się starać. Kon-
sument, który nie ma wyboru, kupi gorszy towar; wyborca, który nie 
rozumie politycznej gry, nie jest w stanie działać na swoją korzyść. 

Powyższa opowieść, rekonstruująca pewne klasyczne motywy filo-
zofii politycznej, jest nam potrzebna jako kontekst dla uchwycenia zna-
czenia kluczowego pojęcia niniejszej rozprawki: „konfliktu interesów". 
We współczesnej naukowej refleksji nad mechanizmami życia społecz-
nego wskazuje się, że jedna z głównych tendencji grożących osłabieniem 
efektywności wolnego rynku i demokracji polega na występowaniu zja-
wiska celowo aranżowanego konfliktu interesów1. Tutaj pokażemy, że 
ład społeczny, który wyłonił się w Polsce od 1989 roku, z samej swej 
natury został skażony konfliktem interesów o takiej skali, iż możemy 

1 Zob. J. Wedel, Shadow Elite: How the World's  New Power Brokers Undermine De 
mocracy, Government, and the Free Market, New York: Basic Books 2009. 
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mówić o jego strukturalnym charakterze, czyli istotnie negatywnie mo-
dyfikującym funkcjonowanie wolnego rynku i demokracji. 

Główna teza niniejszego tekstu jest następująca: dla prawidłowe-
go rozpoznania natury przemian instytucjonalnych przebiegających 
w Polsce od roku 1989 niezbędne jest uwzględnienie zjawiska, które 
określamy tu jako „strukturalny konflikt interesów". 

Podstawowe założenia analizy 

Nawiązujemy do koncepcji jednego z przedstawicieli ekonomii 
neoinstytucjonalnej, Douglasa C. Northa, noblisty z 1993 roku. Przez 
instytucje rozumie on formalne oraz nieformalne reguły gry społecz-
nej2. Mówiąc o instytucjach, mamy zatem na myśli takie powtarzalne, 
w danej zbiorowości jakoś usankcjonowane wzory zachowań, według 
których podmioty faktycznie działają3. 

Nasze dalsze podstawowe założenia są następujące: 
1. Jakość organizacji — publicznych i prywatnych — zależy m.in. 

od tego, w jakim stopniu ich personel działa na rzecz zadań (misji) 
publicznie przypisanych tym organizacjom. 

2. Instrukcją obsługi organizacji, której stosowanie ma gwaran-
tować realizację ich misji, są oficjalnie deklarowane, formalne regu-
ły zapisane w statutach i regulaminach oraz elementy niespisanej, ale 
otwarcie głoszonej kultury organizacyjnej. 

3. Miarą jakości organizacji jest to, w jakim zakresie realizują one 
swoje misje. 

4. Gotowość personelu organizacji do działania na rzecz misji 
przypisanych organizacjom, w których ów personel pracuje, w istotnej 
mierze zależy od tego, czy i w jakim stopniu ów personel, zwłaszcza zaś 
kierownictwo tych organizacji, podlega konfliktowi interesów. 

Modelowo rzecz wygląda tak: 

2 D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance , Cam-
bridge: Cambridge University Press 1990. 

3 Mówiąc ściślej, należałoby powiedzieć, że chodzi o wzory, według których zacho-
wania ludzkie dają się opisać przez badaczy — niezależnie od tego, czy same pod-
mioty potrafiłyby reguły porządkujące ich zachowania świadomie wyartykułować, 
czy też nie. 
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Im więcej konfliktu  interesów w danej organizacji, 
tym niższa jakość jej pracy. 

Jeśli akceptujemy te założenia, to możemy powiedzieć, iż w społe-
czeństwie demokratycznym zadaniem państwowych instytucji kontrol-
nych, mediów występujących w roli czwartej władzy oraz utrzymywa-
nych z pieniędzy podatników nauk społecznych jest stałe rozpoznawanie 
zjawiska konfliktu interesów oraz przeciwdziałanie mu. 

Można mówić o występowaniu stałego związku między jakością de-
mokracji a skalą konfliktu interesów w organizacjach publicznych. Ale 
już teraz możemy powiedzieć coś więcej. Skoro przed chwilą mówili-
śmy o formalnych regułach, które w organizacjach są oficjalnie dekla-
rowane, to możemy też wysunąć ogólną, można rzec, ramową hipotezę, 
która mówi: 

Jakość  organizacji zależy od proporcji, w jakich układają się relacje 
między formalnymi  i nieformalnymi  regulatorami zachowań 

jednostek i organizacji. 

Jeśli proporcje te znacząco przechylają się w stronę reguł nieformal-
nych, możemy wtedy mówić, iż organizacja zaczyna działać według „pro-
gramu" innego od tego, który zapisany jest w jej misji4. W tym kontekście, 
chcąc określić jakość demokracji w danym kraju (jakość ta zależy od ja-
kości podstawowych agend tworzących maszynerię władzy państwowej), 
należy zwracać uwagę na faktyczny stosunek polityków, urzędników i oby-
wateli do oficjalnie komunikowanych i deklaratywnie akceptowanych re-
guł gry mających obowiązywać w różnych obszarach organizacyjnych. 

4 Zob. A. Zybertowicz, Demokracja jako fasada:  przypadek III  RP, w: E. Mokrzycki, 
A. Rychard, A. Zybertowicz, red., Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej 
demokracji, Warszawa: IFiS PAN 2002, s. 173-214; idem, Antyrozwojowe grupy 
interesów: zarys analizy, w: W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji 
i rodzaje tożsamości: Polska, Europa, świat, Warszawa: Scholar 2005, s. 299-324. 
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Kluczowe definicje 

Przystąpmy teraz do bliższego określenia podstawowych pojęć na-
szej analizy — niektóre rozumieliśmy powyżej w sposób intuicyjny 

Konflikt interesów 

W literaturze przedmiotu coraz częściej mówi się, iż: „Zapobiega-
nie i regulacja konfliktu interesów dotyczącego urzędników publicz-
nych stały się centralnym motywem w badaniach i praktyce demo-
kratycznej polityki". Zarazem wskazuje się, iż ten obszar zagadnień 
nadal jest słabo zbadany, zwłaszcza zaś gdy idzie o porównanie sytuacji 
w różnych kulturach i systemach rządzenia5. 

W przypadku pojęcia „konflikt interesów" przede wszystkim należy 
odróżniać rozumienie potoczne od badawczego. W pierwszym przypad-
ku często mamy na myśli sytuacje polegające na tym, że dwa lub więcej 
podmiotów rywalizuje o osiągnięcie tego samego celu (np. wygranie 
meczu, konkursu, przetargu, objęcie stanowiska). Konflikt interesów 
rozumiany potocznie rozgrywa się między różnymi podmiotami — np. 
grupą firm konkurujących ze sobą o większy udział w rynku sprzedaży 
danego produktu. W przypadku znaczenia przyjętego w naukach spo-
łecznych, zwłaszcza we współczesnej teorii demokracji, idzie o typ kon-
fliktu,  który przebiega w obrębie poszczególnego jednego podmiotu. 

O konflikcie  interesów mówimy, gdy podmiot (jednostka, grupa spo-
łeczna, organizacja formalna lub nieformalna) działa w warunkach co 
najmniej podwójnej lojalności, czyli znajduje się w sytuacji, w której 
należałoby realizować cele nie dające się jednocześnie osiągnąć6. Idzie 
zatem o konflikt między różnymi interesami (celami), w jakie zaanga-

5 A. Gash, C. Trost, Introduction,  w: C. Trost, A. Gash, red., Conflict  of  Interest and 
Public Life:  Cross-National  Perspectives, Cambridge: CUP 2008, s. 1 -2. 

6 A. Kojder, Mechanizmy zapobiegania konfliktom  interesów, w: Marek Zubik, red., 
Zapobieganie konfliktowi  interesów w III  RPt Warszawa: ISP 2003; A. Lewicka -
-Strzałecka, Teoretyczne  i praktyczne aspekty identyfikacji  i ograniczania konfliktu  in-
teresów, w: A. Węgrzecki, Konflikt  interesów — konflikt  wartości, Kraków: AE 2005, 
s. 7; J.P. Suwaj, Konflikt  interesów w administracji publicznej, Warszawa: Kluwer 2009, 
s. 41. 
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żowany jest jeden podmiot. Amerykański badacz Andrew Stark twier-
dzi, iż konflikt, o którym tu mówimy, całkowicie rozgrywa się w umyśle 
podmiotu7. Konflikt taki wywiera wpływ na kierunek i siłę zaangażo-
wania podmiotu w działania mające prowadzić do osiągania celów 
przez daną organizację. 

W szczególności z badań wynika, iż procesy poznawcze, w tym 
zwłaszcza decyzyjne, podmiotu uwikłanego w konflikt interesów, czyli 
znajdującego się pod presją podwójnej (a niekiedy zwielokrotnionej) 
lojalności, podlegają deformacji. Przebiegają inaczej w porównaniu 
z podmiotem, który takiej presji nie podlega8. Mówiąc prosto: osoby 
w konflikcie interesów mają pomniejszoną i tak już ograniczoną ludz-
ką zdolność do bezstronnej oceny zdarzeń — selekcjonują i interpre-
tują dostępne im informacje w sposób bardziej ułomny niż wtedy, gdy 
konfliktowi interesów nie podlegają. 

W przypadku badań nad jakością mechanizmów demokracji, pań-
stwa — lub poszczególnych agend państwa — powiemy, że konflikt 
interesów występuje wtedy, gdy jednostka, zabiegając o swój prywatny 
interes, czyni to ze szkodą dla interesu organizacji publicznej, za funkcjo-
nowanie której to organizacji dana jednostka w jakimś stopniu (zwłasz-
cza kierując nią) odpowiada9. Ów interes organizacji zazwyczaj zapisany 
jest w formalnych aktach prawnych: ustawach, rozporządzeniach, statu-
cie danej organizacji lub innych dokumentach określających jej misję. 

Dla naszych rozważań niezbędne jest przywołanie obecnego w li-
teraturze wyróżnienia dwu rodzajów konfliktu  interesów: rzeczywiste-
go i potencjalnego10. Z tym pierwszym mamy do czynienia wtedy, gdy 
podmiot podejmuje działania powodujące realizację interesu prywat-
nego kosztem publicznego. Konflikt potencjalny ma miejsce wtedy, 
gdy występuje sama sytuacja podwójnej lojalności, tworząca prawdo-
podobieństwo zaangażowania się podmiotu w działania prowadzące 
do uszczerbku interesu publicznego kosztem prywatnego. 

7 A. Stark, Conflict  of  Interest in American Public Life,  Cambridge, MA: Harvard 
University Press 2000, s. 4. 

8 D.A. Moore, G. Loewenstein, Self-interest,  Automaticity, and the Psychology of  Con-
flict  of  Interest,  „Social Justice Research", June 2004, Vol. 17, No. 2, s. 189-202. 

9 J.P. Suwaj, op. cit., s. 41-42. 
10 A. Lewicka-Strzałecka, op. cit., s. 9 i n. 
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Owej potencjalności konfliktu warto już teraz poświęcić nieco wię-
cej uwagi. Otóż weźmy pod uwagę sytuację (niestety, wcale nie wy-
myśloną), w której polityk pełniący funkcję ministra sprawiedliwości 
i jednocześnie prokuratora generalnego (tak się rzeczy miały w pol-
skim systemie prawnym od początku transformacji aż do zmiany prze-
prowadzonej w roku 2009 przez koalicję PO-PSL") przed objęciem 
tego urzędu wykonywał praktykę adwokacką. W ramach tej praktyki 
wykonywał usługi prawne na rzecz takich dużych graczy biznesowych, 
w stosunku do których prokuratura prowadziła postępowania. Postę-
powania te zostały zainicjowane w związku z podejrzeniami poważnych 
nieprawidłowości związanych z niektórymi operacjami biznesowy-
mi tych graczy. Zostając w listopadzie 2007 roku ministrem sprawie-
dliwości, jednocześnie pełniącym funkcję prokuratora generalnego, 
w chwili objęcia urzędu nasz podmiot wziął na siebie odpowiedzial-
ność za prawidłowy przebieg postępowania w stosunku do ludzi, któ-
rych dotychczas bronił12. 

Przyjmijmy teraz (nieco romantycznie, ale chociaż w III RP może 
brakować wielu potrzebnych rzeczy, to przecież nie brak nam wiary 
w człowieka), że widoczny tu konflikt interesów jest tylko potencjal-
ny, tzn. że prokurator generalny faktycznie nie podjął żadnych działań 
mających na celu udzielenie pomocy swoim byłym adwokackim klien-
tom, będącym jednocześnie „klientami" kierowanej przezeń proku-
ratury. Na przykład, nie wydał żadnych dyspozycji mogących prowa-
dzić do przedłużenia postępowania, nie zażądał informacji o tym, jak 
prokuratura prowadzi sprawy jego byłych klientów adwokackich, nie 
wysłał żadnych miękkich sygnałów wskazujących podwładnym, jaki 
wynik postępowań byłby przez niego mile widziany. 

Wiadomo jednak, iż wcześniejsze adwokackie usługi ministra były 
ogólnie znane jego podwładnym. Gdyby z pełnym zaangażowaniem 
prowadzili oni postępowanie, doprowadzając np. do skazania klientów 

11 Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 o zmianie ustawy o prokuraturze oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 27 października 2009, Nr 178, poz. 1375). Weto 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 18 września 2009 zostało odrzucone. 

12 I. Jankę, Minister z innego Krakowa, „Rzeczpospolita", 12 I 2008; R. Różycki, 
Coraz bardziej anty-Ziobro, (http://www.polskieradio.pl/publicystyka/artykul.  
aspx?id=37252). 

http://www.polskieradio.pl/publicystyka/artykul
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adwokata-ministra, to tym samym obniżyliby rynkową (adwokacką) 
wartość usług jego kancelarii. Znaczyłoby to bowiem, że sporządzo-
ne przez profesora-adwokata opinie nie stały się skutecznym instru-
mentem w grze prawnej prowadzonej przez biznesmenów z wymiarem 
sprawiedliwości. Zatem podwładni ministra wykonujący swoją pracę 
w sposób na tyle zaangażowany, iż prowadziłoby to do skazania owych 
biznesmenów, działaliby zarazem przeciwko interesom (materialnym, 
ale także i wizerunkowym) swojego przełożonego. Zaś o podwładnych, 
którzy w zhierarchizowanej organizacji świadomie szkodzą swojemu 
szefowi, nie powiemy, iż stosują racjonalną strategię postępowania. 

Widzimy zatem, iż już sama okoliczność znajdowania się przez sze-
fa organizacji w czysto potencjalnym konflikcie interesów wywiera ne-
gatywny wpływ na pracę organizacji jako całości — wytwarza bowiem 
w niej atmosferę różną od klimatu legalizmu i profesjonalizmu, tworzy 
aurę koniunkturalizmu i oportunizmu. Konflikt interesów przełożone-
go lub współpracowników, od których także jest się zależnym, ogranicza 
lojalność personelu wobec organizacji. Konflikt taki negatywnie wpływa 
na instytucjonalno-organizacyjną racjonalność  procesów poznawczych 
i decyzyjnych podmiotów. Podmioty nie przestają być jednak racjonal-
ne — gdy nieopłacalne okazuje się działanie na rzecz misji danej orga-
nizacji, działają, kierując się inną racjonalnością, np. unikając odpowie-
dzialności za trudne decyzje, angażują się w działania pozorowane. 

Warto podkreślić, że nie każdy potencjalny konflikt interesów musi 
prowadzić do nadużyć, każdy jednak taki konflikt — gdy jest dostrzega-
ny i tolerowany — wytwarza negatywne społeczne konsekwencje. Nawet 
jeśli wiedzę o takim konflikcie posiada nieduża grupa osób. Trwały kon-
flikt interesów przeprogramowuje bowiem organizacje, pogarsza jakość 
realizacji ich zadań, niekiedy może prowadzić do przechwycenia danej 
organizacji przez nieformalne grupy interesów i pełnienia przez daną 
agendę państwa zadań niezgodnych z interesem publicznym. 

Strukturalny konflikt interesów 

Zdefiniujmy teraz tytułowe pojęcie naszego opracowania. „Struk-
turalność" konfliktu interesów ma dwa powiązane ze sobą znaczenia: 
pierwsze dotyczy poszczególnych organizacji; drugie odnosi się do or-
ganizmu państwa jako pewnej całości. 
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W odniesieniu do danej organizacji o konflikcie interesów powie-
my, że ma strukturalny charakter, gdy organizacja ta funkcjonuje przy 
spełnieniu co najmniej jednego z poniższych warunków: 

1. Kierownictwo danej organizacji, ewentualnie inne osoby bardzo 
istotne dla jej działania, są w trwałym konflikcie interesów (konflikt 
trwały to taki, którego nie można łatwo usunąć, na przykład przez 
sprzedaż firmy, majątku posiadanego przez kierownictwo, drobną ko-
rektę zakresu uprawnień członków kierownictwa) i występuje prawdo-
podobieństwo, że nawet w razie zmiany kadrowej kolejne osoby także 
będą znajdowały się w konflikcie interesów. 

2. Konflikt interesów występuje w odniesieniu do szerszej grupy 
pracowników na niższych szczeblach — grupa ta jest przy tym na tyle 
liczna, iż jej usunięcie groziłoby poważnymi zaburzeniami w działaniu 
danej organizacji. 

W odniesieniu do państwa jako pewnej całości możemy mówić, iż 
państwo podlega strukturalnemu konfliktowi interesów wtedy, gdy taki 
konflikt występuje w organizacjach, które dla funkcjonowania państwa 
mają charakter strategiczny. Za strategiczne uznajemy te agendy pań-
stwa, które istotnie determinują funkcjonowanie innych agend państwa. 
Do ich grona należą: 
ii parlament: ustanawia ramy formalne, według których mają działać 

inne organizacje i instytucje społeczeństwa; 
il kierownictwo państwa i jego administracja: to działania tego podmio-

tu wyznaczają, w jakim zakresie formalne przepisy stają się faktyczną 
ramą regulującą zachowania jednostek i funkcjonowanie organizacji; 

il tajne służby (w tym wywiad zagraniczny): współdecydują, jakie 
trudno dostępne informacje wejdą na „radar" kierownictwa pań-
stwa, czyli zostaną uznane przez decydentów za godne uwagi13; 

il policja państwowa i prokuratura: z grupy zachowań formalnie zakaza-
nych selekcjonuje te, które faktycznie mają spotkać się z sankcjami; 

bl sądownictwo: współokreśla rzeczywistą efektywność formalnych 
reguł stanowionych przez parlament; jednocześnie sędziowie czę-
sto w praktyce pełnią też rolę quasi-ustawodawcy (tzw. aktywizm 

13 Pod tym kątem warto przestudiować rozprawę Z. Siemiątkowskiego, Wywiad 
a władza. Wywiad  cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej, Warszawa: 
Instytut Nauk Politycznych UW 2009. 
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sędziowski), konkretyzują bowiem i nadają sens ogólnym normom, 
często nieprecyzyjnie ustanowionym przez ustawodawcę; 
najbardziej wpływowe media publiczne: współwyznaczają ramy 
funkcjonowania innych organizacji i instytucji, aktywując jedne 
i przemilczając inne reguły formalne i nieformalne, redefiniując 
jeszcze inne; współcześnie media określają też społeczną „widzial-
ność" problemów społecznych, wyznaczając przestrzeń popraw-
ności w życiu zbiorowym. 
Każda z wymienionych organizacji posiada pewne środki wywiera-

nia wpływu — formalnego i nieformalnego, legalnego i nielegalnego — 
na sposoby działania organizacji innych: publicznych i prywatnych. 

Skoro każdy bardziej trwały konflikt interesów grozi „przesterowa-
niem" organizacji na inny od wyznaczonego program pracy, to konflikt 
strukturalny może niekiedy powodować przechwycenie organizacji 
przez nieformalną grupę interesów — może to dziać się na przykład 
w trybie mechanizmów tzw. kontroli trzeciego stopnia, sformułowanej 
przez Adama Podgóreckiego14, albo w trybie opisywanym przez kon-
cepcję tzw. przechwycenia państwa (state capture)15. 

Postaramy się niżej pokazać, iż strukturalny konflikt interesów 
skutkuje trwałymi, dobrze ufortyfikowanymi wobec prób reformy, 
dysfunkcjami państwa. Nie jest możliwa eliminacja lub choćby istot-
ne ograniczenie takiego konfliktu interesów bez głębokich przemian 
instytucjonalnych. 

Zasada unikania konfliktu interesów 

Powszechnie przyjmuje się, że w nowoczesnym demokratycznym 
państwie prawa obowiązuje zasada unikania konfliktu interesów. Za-
sada ta mówi, że funkcjonariusze publiczni powinni unikać sytuacji, 

14 A. Podgórecki, Kontrola społeczna trzeciego stopnia, w: „Prace IPSIR UW", tom 1: 
Problemy profilaktyki  społecznej i resocjalizacji, Warszawa: Wydawnictwa UW 1976, 
s. 15-28; A. Zybertowicz, Kontrola społeczna trzeciego stopnia, w: J. Kwaśniewski, 
J. Winczorek, red., Idee naukowe Adama Podgóreckiego, Warszawa: PTS, IPSiR 
UW 2009, s. 152-78. 

15 Ł. Afeltowicz, Zawłaszczone państwa, sieci społeczne i wyobraźnia socjologiczna: kry-
tyczna analiza koncepcji state capture, „Studia Socjologiczne", 2010, nr 1, s. 69-105. 
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w których ich prywatne interesy mogłyby być w konflikcie albo choćby 
tylko być postrzegane jako znajdujące się w konflikcie z bezstronnym 
wykonywaniem ich publicznych obowiązków oraz z interesem pu-
blicznym16. 

Zasada ta wyraża jeden z fundamentów demokratycznego ładu 
społecznego, którego istotę, jak się zdaje, najgłębiej wyraża idea plu-
ralizmu, czyli klasyczna zasada trójpodziału władz. Racją dla wprowa-
dzenia i utrzymywania trójpodziału władz jest m.in. unikanie właśnie 
sytuacji prowadzących do konfliktu interesów. Świadomość negatyw-
nych skutków tego konfliktu dla funkcjonowania organizacji publicz-
nych istnieje co najmniej od czasu prawa rzymskiego — to jego zasady 
później legły u podstaw nowożytnej koncepcji rządów prawa i państwa 
prawa. Nemo iudex in causa sua — ta starożytna formuła wyraża sam 
rdzeń problematyki konfliktu interesów. W wymiarze komunikacji 
społecznej chodzi m.in. o to, by sprawiedliwość nie tylko była czynio-
na. Niemniej ważne jest, by było widziane, iż jest ona czyniona. 

Wagę tego dostrzeżemy, gdy tylko przypomnimy sobie socjolo-
giczną zasadę definicji sytuacji. Zasada ta mówi, że poza obiektywnym 
wymiarem każda sytuacja ma swój aspekt społeczno-subiektywny, 
wyobrażony — jeśli ludzie definiują jakieś sytuacje jako rzeczywiste, 
to stają się one rzeczywiste w swoich konsekwencjach. Jeśli coś się lu-
dziom jawi jako realne, to będą to oni traktować jako realne nie tylko 
w swoich myślach, ale także działaniach oraz zaniechaniach. Znaczy to, 
że każda osoba pełniąca funkcje publiczne (na przykład prokurator ge-
neralny) winna brać pod uwagę, jakie społecznie utrwalone znaczenia 
są przez inne podmioty przypisywane sytuacjom, w których ta osoba 
się znajduje. By skutecznie działać, nie można ograniczać się do swo-
ich własnych wyobrażeń o świecie, trzeba brać pod uwagę subiektywne 
przekonania podzielane przez inne podmioty mogące wpływać na wa-
runki danego działania. 

W szczególności znaczy to, przypomnijmy, że fałszywe wyobraże-
nia na temat rzeczywistości społecznej, na przykład na temat kluczo-
wych organizacji lub osób publicznych, mogą wytwarzać rzeczywiste 

16 Nawiasem mówiąc, przywołany wcześniej minister sprawiedliwości prokurator 
generalny zasadę tę łamał; podobnie rzecz się miała, rzecz jasna, w przypadku 
premiera, który go na to stanowisko powołał. 
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skutki, choćby w postaci błędnych rozwiązań legislacyjnych albo para 
liżu całych agend państwa lub ich niektórych funkcji. 

Ludzie nie są powodowani przez fakty. 
Powoduje nimi to, co uznają za fakty. 

To siła definicji sytuacji powoduje, że oddziaływanie potencjalne-
go konfliktu interesów niejednokrotnie może być bardziej społecznie 
szkodliwe od skutków konfliktu rzeczywistego. Więcej szkody od fak-
tycznego „skręcenia" sprawy przez ministra może wywrzeć przekona-
nie jego podwładnych, że szefowi zależy na tym, by sprawa była pro-
wadzona w sposób inny, niż to wynikałoby z samych procedur i oceny 
stanu faktycznego. To siła definicji sytuacji leży u podstaw zasady uni-
kania nawet czysto potencjalnego konfliktu interesów przez osoby od-
powiedzialne za funkcjonowanie zespołów ludzkich. 

W literaturze przedmiotu17 opisane są różne sposoby ograniczania 
konfliktu interesów; pojedynczo sposoby te cechują się zróżnicowaną 
skutecznością, przy ich kompleksowym zastosowaniu rzecz wygląda 
korzystniej. Jako główne sposoby występują: 
il Instytucja niepołączalności, czyli zakaz jednoczesnego pełnienia 

pewnych typów stanowisk, np. mandatu parlamentarnego z man-
datem radnego lub zakaz podejmowania pewnych typów działal-
ności, np. gospodarczej, przez funkcjonariuszy publicznych, 

il Ujawnianie źródeł dochodów osób publicznych, 
ił Ograniczanie zjawiska „drzwi obrotowych" (revolving doors) między 

biznesem a polityką czy utrudnienia w obejmowaniu przez polityków 
lub wysokich przedstawicieli administracji stanowisk w tych obsza-
rach biznesu, w stosunku do których wcześniej podejmowali decyzje. 

17 Zob. np. C. Trost, A.L. Gash, red., Conflict  of  Interest and Public Life:  Cross-Na-  
tional Perspectives, Cambridge: CUP 2008; M. Zubik, Analiza aktów prawnych 
regulujących kwestię zapobiegania konfliktowi  interesów, w: idem, red., Zapobie-
ganie konfliktowi  interesów w III  RP, Warszawa: ISP 2003, s. 29-98. Por. Ustawa 
z dnia 21 sierpnia 1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne, Dz.U. 1997., Nr 106 poz. 679 z późn. zm. 
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ii Rotacja na placówkach dyplomatycznych — w celu uniknięcia nad-
miernego przywiązania się dyplomatów wobec środowiska kraju 
pobytu. 

ił Ujawnienie konfliktu interesów, gdy jego uniknięcie jest niemożliwe. 
Zarządzanie konfliktem interesów — np. odsunięcie osoby znajdu-
jącej się w konflikcie interesów od wykonywania pewnych zadań 
leżących w zakresie jej funkcji publicznej. 
Czy tego typu narzędzia ograniczania konfliktu interesów, jak te 

wskazane powyżej, wystarczają, gdy konflikt ma charakter struktural-
ny? Przyjrzyjmy się sytuacji, w jakiej wraz z rozpoczęciem transforma-
cji znalazły się kluczowe ogniwa naszego państwa. 

Elementy transformacyjnej empirii 

Zmiana instytucjonalna 
jako sedno transformacji ustrojowej 

Tak złożony proces jak transformacja ustrojowa można interpreto-
wać na różne sposoby. Wśród licznych ujęć są i takie, które patrzą na 
transformację jako na wiązkę procesów przekształcania podstawowych 
reguł gry w społeczeństwie, czyli przekształcania instytucji18. Owo prze-
kształcanie instytucji było procesem częściowo spontanicznym, ale od 
okresu, gdy okazało się, że zmiany nie będą miały charakteru jedynie 
kosmetycznego i symbolicznego — przyjmijmy, że stało się to jasne od 
powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego — wiele zmian było świa-
domie projektowanych i inicjowanych. Tak było np. z pakietem reform 
ministra finansów Leszka Balcerowicza — świadomie obmyślonym 
i planowo wcielanym w życie. 

Owocem procesu instytucjonalnej zmiany ustrojowej miało być 
powstanie społeczeństwa pluralistycznego, rynkowego, otwartego, 
regulowanego przez zasady rządów prawa. W Polsce pod pewnymi 
względami takie społeczeństwo powstało. Jednocześnie jednak pewne 

18 M. Federowicz, Różnorodność kapitalizmu: Instytucjonalizm i doświadczenie zmia 
ny ustrojowej po komunizmie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2004; M. Lis 
sowska, Instytucjonalne wymiary procesu transformacji  w Polsce, Warszawa: Ofi 
cyna Wydawnicza SGH 2004. 
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obszary życia społecznego są na konkurencyjny pluralizm i rządy pra-
wa w dużym stopniu impregnowane. Istnieją obszary gdzie niezależni 
kontrolerzy nie mają dostępu. Jest tak, gdyż proces przemian instytu-
cjonalnych cechował się tym, iż od samego początku III RP najważ-
niejsze agendy państwa działały w warunkach strukturalnego konflik-
tu interesów. 

Dlaczego tak się działo? W okresie gdy rozpoczęła się budowa de-
mokratycznego państwa prawa i gospodarki rynkowej, reformy objęły 
także oczywiście parlament, administrację rządową, wymiar sprawie-
dliwości, policję i tajne służby. Jednak instytucje te — co w warunkach 
pokojowej, odgórnie negocjowanej rewolucji było w pewnym stopniu 
naturalne — pozostały w większości obsadzone przez kadry uformo-
wane w PRL. Nie jest odkrywcze twierdzenie, iż interesy poszczegól-
nych osób oraz wielu grup tworzących owe kadry w różnych agendach 
państwa były odmienne od interesu publicznego deklarowanego wraz 
z rozpoczęciem budowy podstaw nowego ładu. Można zatem powie-
dzieć, iż bieg reform był w pewnym sensie moderowany czy mody-
fikowany przez mechanizm strukturalnego konfliktu interesów. Ale 
powiedzieć to jedynie, to powiedzieć o wiele za mało. Nie tylko proces 
wcielania reform w życie był przez ten konflikt interesów „korygo-
wany" — sam proces planowania reform strukturalnemu konfliktowi 
interesów podlegał. Zwlekanie z pewnymi reformami i nieprzeprowa-
dzenie niektórych w ogóle (tu mamy na myśli przede wszystkim brak 
reprywatyzacji) także było warunkowane przez matrycę strukturalne-
go konfliktu interesów. 

Kluczowe pola zmiany instytucjonalnej 
i konflikt interesów 

Te odmienności interesów rozwoju kraju oraz partykularnych inte-
resów poszczególnych osób i środowisk zarysujemy teraz poprzez serię 
pytań dotyczących prokuratury, tajnych służb, sądownictwa i mediów. 

Prokuratura. Jak mogła w pełni skutecznie działać zgodnie z zasa-
dami państwa prawa, skoro na wszystkich jej szczeblach, w tym wśród 
jej kadr kierowniczych, były liczne osoby, które — na gruncie zasad 
praworządności — winny zostać objęte ściganiem za przestępstwa 
popełnione w okresie PRL? Wystarczy dla ilustracji przypomnieć, jak 
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mozolnie i nieefektywnie prowadzone były sprawy niewyjaśnionych 
śmierci zidentyfikowane przez tzw. Komisję Rokity19. 

Tajne służby. Jak funkcjonariusze UOP (a później ABW) mogli 
efektywnie rozpracowywać wielkie afery gospodarcze, w tym prywaty-
zacyjne, skoro wśród „konstruktorów" tych afer znajdowali się ich ko-
ledzy (przyjaciele, dawni przełożeni) ze służb tajnych PRL zatrudnieni 
w krajowych i zagranicznych podmiotach gospodarczych20? Omówmy 
nieco bliżej przypadek szczególny — kontrwywiadu (wojskowego i cy-
wilnego). 

Na ile skuteczną działalność kontrwywiadowczą mogła prowadzić 
organizacja podlegająca osobom, które na gruncie abecadła tajnych 
służb winny zostać poddane kontrwywiadowczemu rozpracowaniu 
w pierwszej kolejności? Wymownej ilustracji dostarcza tu pochodzą-
ca z 1996 roku wypowiedź Krzysztofa Bondaryka, odwołanego w tym 
samym roku z funkcji szefa Delegatury UOP w Białymstoku. Już po 
odejściu z Urzędu mówi on „Gazecie Wyborczej": 

„Od początku zakładaliśmy, że nasz Urząd może być dla Rosjan 
przejrzysty. Rosjanie dzięki swoim starym kontaktom towarzy-
skim i aktywom operacyjnym mogli kontrolować większość 
operacji naszego kontrwywiadu. (...) UOP był obiektem wielu 
agresywnych akcji ze strony służb rosyjskich, ukraińskich, bia-
łoruskich. Nasza reakcja była najczęściej taka: nie prowokować 
bez potrzeby, tylko obserwować i uniemożliwiać działanie. Aby 
to było skuteczne, szczególnie kiedy nasz wywiad jest sparaliżo-
wany, potrzebujemy wiedzy o tym, co tu się działo przez ostat-
nie 25 lat. Kim i czym KGB się interesował w Polsce i do jakich 
spraw potrzebował pomocy SB? Jakie działania podejmował wo-
bec polskich obywateli w kraju i za granicą? Problem ten doty-
czy nie tylko SB. Także wojskowych służb specjalnych i struktur 
PZPR. Nikt tego dotychczas nie zrobił. A przecież współpraca 
ze służbami ZSRR przed 1989 r. nie dotyczyła paru osób, to były 

19 J. Rokita, A. Dudek, Raport Rokity. Sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej 
do Zbadania Działalności MSW,  Kraków: Arcana 2005. 

2 0 Zob. K. Pietrowicz, 20 afer  gospodarczych na 20 lat III  RP, „Obywatel", 2010, 
nr l,s. 70-78. 



Strukturalny konflikt interesów jako fundament III RP 355 

statystycznie ogromne liczby. Czy to jest kontynuowane? Mimo 
zniszczeń archiwów SB i służb wojskowych odtworzenie tej wie-
dzy jest możliwe. Na tej podstawie kontrwywiad mógłby ocenić, 
w jakim zakresie służby rosyjskie wracają do starych wpływów, 
operacji i kontaktów. Nie chodzi mi więc o to, by kogoś rozliczać 
bez powodu, ale ze względu na bezpieczeństwo państwa. Musi-
my to wiedzieć" („Gazeta Wyborcza", 22 października 1996). 

Były szef jednej z Delegatur UOP ujawnił publicznie ważną lukę 
w systemie bezpieczeństwa państwa. Zaniedbanie, za które ktoś był od-
powiedzialny — i w sensie prawno-organizacyjnym, i politycznym. Gdy 
uznamy relację Bondaryka za wiarygodną, wyjaśnienia domagają się 
dwie sytuacje. Pierwsza to wyjaśnienie przyczyn istnienia w systemie 
kontrwywiadowczego bezpieczeństwa państwa tak poważnej luki, którą 
wskazał Bondaryk. Drugą sytuacją jest to, co nastąpiło po publicznym 
ujawnieniu tej luki. Od razu dodajmy, że — w świetle poszukiwań in-
ternetowych (realizowanych 12-14 listopada 2009) — nie nastąpiła żad-
na reakcja. Jedyny odnaleziony ślad to tekst Piotra Woyciechowskiego 
i Antoniego Podolskiego (w 1992 roku obaj pracowali w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych w zespole ministra Antoniego Macierewicza przy-
gotowującym lustrację) opublikowany po 9 miesiącach od wypowiedzi 
Bondaryka w dzienniku „Rzeczpospolita"21. 

W naszej ocenie obie sytuacje — kontrwywiadowcze zaniechanie 
i brak publicznej reakcji na ujawnienie tego zaniechania — mają wspólne 
przyczyny. Wyjaśnienie owego poważnego zaniedbania, jak i wyjaśnienie 
tej niepokojącej okoliczności, że po publicznym ujawnieniu luki w syste-
mie bezpieczeństwa państwa sprawa nie została w ogóle podjęta ani przez 
media, ani też — o ile wiemy — przez odpowiednie agendy państwa, wy-
daje się proste. Przez cały czas od roku 1989 aż do wygrania wyborów 
przez PiS w roku 2005 osoby i środowiska (polityczne, biznesowe, me-
dialne), które miały interes w tym, aby inwentarz form współpracy funk-
cjonariuszy służb PRL ze służbami Moskwy nie został w wolnej Polsce 
sporządzony, były w naszym kraju na tyle wpływowe, iż blokowały wy-
konanie jednego z elementarnych zadań kontrwywiadowczego abecadła. 

21 P. Woyciechowski, A. Podolski, Tylko nowy początek, „Rzeczpospolita", 24 VI 1997. 
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To właśnie z perspektywy ograniczania strukturalnego konfliktu in-
teresów w strategicznych organizacjach państwa należy oceniać zasad-
ność rozwiązania Wojskowych Służb Informacyjnych oraz powołania 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w roku 2006. Te pierwsze należa-
ło zlikwidować już choćby z tego powodu, że ich liczni szkoleni w ZSRR 
oficerowie znajdowali się w klasycznym konflikcie interesów, a służba 
ta przez kilkanaście lat sama problemu tego rozwiązać nie umiała. Do 
ustawy powołującej CBA wpisano zasadę, iż w służbie tej nie mogą być 
zatrudniane osoby będące funkcjonariuszami i (lub) tajnymi współpra-
cownikami tajnych służb PRL. Celem takiego zapisu było rozerwanie 
lojalności koleżeńskich istotnie zmniejszających skuteczność realizacji 
zadań przez Urząd Ochrony Państwa, a potem organizacje, które go za-
stąpiły po rozwiązaniu w 2002 roku (były to Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Agencja Wywiadu). 

Sądownictwo. Rozpocznijmy od uwag badaczki brytyjskiej: 

„Latem 1997 r. jakość kadr sądownictwa znowu stanęła w cen-
trum uwagi. Prawo lustracyjne z tego roku nakazało, by kadry 
administracji wyższych szczebli, osoby pełniące funkcje z wy-
borów lub na funkcje takie kandydujące wypełniały oświadcze-
nia stwierdzające, czy współpracowały z organami bezpieczeń-
stwa lub w nich pracowały w okresie 1944-1990. Prawdziwość 
oświadczeń miała być weryfikowana przez Sąd Lustracyjny. Nie 
udało się jednak sądu takiego z powodu niechęci sędziów po-
wołać, jak zakładała ustawa, do października [1997 — A.Z.]. 
(...) Podawano różne powody tej niechęci sędziów do podjęcia 
się orzekania w sprawach lustracyjnych. Sprawy te traktowano 
jako silnie upolitycznione, wymagające interpretowania wysoce 
kontrowersyjnych danych na podstawie podlegających mani-
pulacjom dokumentów tajnej policji22. Sędziowie byli także po-

2 2 W istocie, w świetle obecnego stanu badań przyjmuje się, że wśród dokumentów 
wytworzonych na wewnętrzne potrzeby tajnych służb liczba dokumentów manipu-
lowanych jest szczątkowa. Niemniej jednak mit masowego fałszowania dokumentów 
archiwalnych tajnych służb jest nadal podtrzymywany przez lobby antylustra-
cyjne — zob. R. Graczyk, Gdy „człowiek honoru"jest autorytetem, „Rzeczpospolita", 
15 I 2009. 
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strzegani jako niechętni do zajmowania się lustracją swoich ko-
legów w sądownictwie i prokuraturze w sytuacji braku założenia 
o domniemaniu niewinności i bez jasnych kryteriów "Współpra-
cy ze służbami specjalnymi«. Tym niemniej u podłoża tej sytuacji 
leżało odczucie, iż sędziowie byli przeciwko lustracji, ponieważ 
ich korporacja (profession ) była skażona przez swoje związki ze 
starym reżimem"23. 

Skoncentrujemy się teraz na przypadku szczególnej wagi, na in-
stytucji współwyznaczającej kontury ładu prawnego w naszym kraju 
— Trybunale Konstytucyjnym. W 1998 roku sąd ten sformułował obo-
wiązkowe wytyczne dla sądów lustracyjnych wskazujące, jakie rodzaje 
dowodów muszą być przedłożone, by ktokolwiek mógł zostać uznany 
za tajnego współpracownika służb PRL. Dzisiaj wiemy, że gdy Trybu-
nał formułował te wytyczne, część jego członków była w konflikcie in-
teresów. 

„Co najmniej pięciu z czternastu członków TK orzekających 
21 października 1998 r. w sprawie zgodności ustawy lustracyj-
nej z konstytucją łamało fundamentalną zasadę prawa rzymskie-
go nemo iudex in causa sua. Przypadek wieloletniego agenta SB 
sędziego Zdzisława Czeszejko-Sochackiego został już opisany 
w prasie. Inny sędzia, profesor Błażej Wierzbowski z Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (...), został w 2003 r. wska-
zany jako TW ps. »Henryk«. Profesor Wierzbowski zrezygnował 
z funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego po wejściu w życie 
ustawy lustracyjnej w 1998 r. Wcześniej jednak obaj — B. Wierz-
bowski i Z. Czeszejko-Sochacki — złożyli zdanie odrębne do wy-
roku z 21 października 1998 r. uznającego ustawę lustracyjną za 
zgodną z konstytucją. W IPN znajdują się także akta archiwalne 
Departamentu I MSW dotyczące sędziego Lecha Garlickiego, 
który w latach 1983-1984 pozostawał w ewidencji operacyjnej 
SB jako kontakt operacyjny Wydziału I Departamentu I MSW 
(...). Sędzia Andrzej Mączyński pozostawał w ewidencji opera-

2 3 F. Millard, Polish Politics and Society, London: Routledge 1999. 
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cyjnej SB w latach 1985-1990 jako kontakt operacyjny Wydziału 
III-1 WUSW w Krakowie. Ferdynand Rymarz, obecnie przewod-
niczący Państwowej Komisji Wyborczej, po raz pierwszy został 
zarejestrowany przez WSW w Krakowie w czasie pełnienia służ-
by wojskowej w latach 1961-1962 jako informator o pseudoni-
mie »Czarny«. (...) Zachowane materiały archiwalne pozwalają 
na ustalenie, że F. Rymarz został ponownie zarejestrowany przez 
Wydział II KW MO w Lublinie w 1965 r. pod nr. 5008 jako TW 
ps. »Fred«. (...) Ponowne zarejestrowanie, tym razem jako KO 
ps. »R.F. «, nastąpiło w 1985 r. W tym wypadku można założyć, 
że KO był wykorzystywany do kontroli operacyjnej adwokatu-
ry. (...) W wypadku F. Rymarza sądowi [lustracyjnemu — A.Z.] 
przedłożono nie mniej niż kilkanaście dokumentów dotyczących 
jego wcześniejszej działalności, brakowało jednak dowodów tzw. 
materializacji współpracy, czyli doniesień. Takich informacji bra-
kowało też w sprawie Andrzeja Mączyńskiego. Obaj wspomniani 
sędziowie »oczyścili się« z publicznie pojawiających się zarzutów 
współpracy z komunistycznymi organami bezpieczeństwa pań-
stwa według reguł prawa, które wcześniej ustanowili. W toczą-
cych się później procesach lustracyjnych zaangażowanie wielu 
sędziów w ustalenie prawdy można zdefiniować jako niewielkie. 
Naprzeciw nich na sali sądowej stawali znacznie bardziej zaan-
gażowani i kompetentni adwokaci. Motywację niektórych mógł 
tylko wzmacniać fakt, że kwestionując w sądzie wartość zacho-
wanej dokumentacji SB, nie tylko bronili swoich klientów, lecz 
także, w jakiejś mierze, działali we własnej sprawie"24. 

Z kolei 11 maja 2007 roku orzeczenie Trybunału znacząco zawęziło 
skalę nowego prawa lustracyjnego, m.in. wyłączając spod lustracji śro-
dowisko dziennikarskie oraz sporą część środowiska akademickiego25. 
Nie są jednak znane żadne publiczne oświadczenia Trybunału jako 
organizacji publicznej, w których odniósłby się on do swoich orzeczeń 
wydawanych w warunkach konfliktu interesów części członków Try-

2 4 S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa:  Przyczynek do biografii,  War 
szawa: IPN 2008, s. 238-240. 

2 5 Zob. www.trybunal.gov.pl. 

http://www.trybunal.gov.pl
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bunalu po tym, jak konflikt interesów jego członków stał się publicznie 
znany. 

Media. Jak media III RP (publiczne i prywatne) mogły na przykład 
bezstronnie informować o problemach lustracji i dekomunizacji, skoro 
wśród właścicieli mediów (na przykład stacji telewizyjnych26), osób kie-
rujących mediami oraz dziennikarzy były liczne osoby w wolnej Polsce 
ukrywające swoje związki z tajnymi służbami PRL? Czy mogły angażo-
wać się w pogłębioną debatę na temat polskiego interesu narodowego, 
skoro ich istotna część jest uzależniona od kapitału zagranicznego? Czy 
w tym kontekście można mówić o pełnej suwerenności naszego dyskur-
su publicznego27? 

Strukturalny konflikt interesów 
w polskich naukach społecznych 

„Komunizm zmuszał do kompromisów tych, którzy byli wyżej. 
Po 1956 roku nasza inteligencja, a przynajmniej znaczna jej część, 
zaczęła się zachowywać przyzwoicie, w ograniczony sposób prze-
ciwstawiać władzy, ale coś tam przecież na sumieniu miała. I po 
upadku komunizmu zamiast spojrzeć prawdzie w oczy, zakłama-
ła się po raz wtóry"28. 

Zacytowane wyżej słowa Bronisława Wildsteina wskazują na dy-
sonans poznawczy, jakiemu podlegała i podlega nadal spora część 
polskiej inteligencji. To dlatego zjawiska bliskie temu, co określiliśmy 
tu jako strukturalny konflikt interesów, rzadko stają w centrum uwagi 
badaczy naszej transformacji ustrojowej29. Nawet badacze zajmujący 
się konfliktem interesów nie docierają do tego jego wymiaru, który 

2 6 Zob. np. A. Zybertowicz, Przemoc „układu". O peerelowskich korzeniach sieci 
biznesowej Zygmunta Solorza, w: R. Sojak i idem, red., Transformacja  podszyta 
przemocą, Toruń: UMK 2008, 187-266. 

2 7 Autorem określenia „suwerenność dyskursu publicznego" jest Tomasz Żukowski. 
2 8 B. Wildstein, rozmowa K. Masłonia, „Rzeczpospolita", 7 XI 2009, s. A25. 
2 9 Zob. np. M. Federowicz, op. cit.-, T. Kowalik, www.polskatransformacja.pl , War-

szawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA 2009; E. Wnuk-Lipiński, 
M. Ziółkowski, Pierwsza dekada niepodległości: Próba socjologicznej analizy, War-
szawa: ISP PAN 2001. 

http://www.polskatransformacja.pl
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określiliśmy jako strukturalny30. Chodzi nam przy tym o samo zjawi-
sko strukturalnego konfliktu interesów, nie zaś jedynie o takie lub inne 
jego językowe określenie. Badaczem, którego myślenie podążało tora-
mi najbardziej może zbliżonymi do naszego podejścia, był nieodżało-
wany Edmund Mokrzycki. Główną tezę swej książki wydanej w roku 
2001 zarysował on tak: 

„...rozwój każdego kraju ma swoją logikę, którą »rewolucyjne 
zmiany« i »wielkie transformacje« mogą modyfikować, zwłasz-
cza poprzez zmiany instytucjonalne, ale jeśli takie zmiany ude-
rzają w istniejący układ interesów (a to jest z konieczności regu-
łą w rewolucjach odgórnych), to zostaną one prędzej czy później 
»oswojone«, tzn. nastąpi takie wzajemne dostosowanie, że stary 
układ interesów może zostać osłabiony i zmodyfikowany, ale 
w zasadzie wraca na scenę, w innym już oczywiście kontekście 
systemowym"31. 

W kontekście tych słów wskażmy, iż tłem, podglebiem ułatwiającym 
owo oswojenie zmian, czyli pewną neutralizację treści reform (w naszej 
ocenie proces taki trwa nadal — tekst niniejszy powstał w lipcu 2010), 
jest właśnie strukturalny konflikt interesów. Dodajmy też, iż konkretne 
wywody Mokrzyckiego szkicujące „istniejący układ interesów", chociaż 
bardzo inspirujące, nie sięgały, w naszej ocenie, do tej ważnej części tych 
pól interesów, które okazały się najsilniejsze, które bodaj najmocniej 
warunkowały procesy tworzenia nowych organizacji i instytucji. Mamy 
na myśli zwłaszcza grupy interesów korzystające z zasobów tajnych 
służb32. 

Poniżej naszkicujemy argumenty na rzecz hipotezy, iż jedną z istot-
niejszych przyczyn pominięcia zjawiska strukturalnego konfliktu inte-

3 0 P. Suwaj, op. cit.; A. Węgrzecki, red., Konflikt  interesów — konflikt  wartości, Kraków: 
AE 2005; Marek Zubik, red., Zapobieganie konfliktowi  interesów w III  RP, War-
szawa: ISP 2003. 

31 E. Mokrzycki, Bilans niesentymentalny, Warszawa: IFiS PAN 2001, s. 7-8; por. 
J. Staniszkis, Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2001. 

3 2 Próbę rekonstrukcji jednej z takich grup zawiera tekst A. Zybertowicza, Przemoc 
„układu", op. cit.; zob. też cenną analizę R. Matyi, Ukryte sprężyny, „Tygodnik 
Powszechny", 2009, nr 33. 
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resów przez nasze nauki społeczne jest to, iż można mówić, że ważna 
część polskiego środowiska akademickiego działa w warunkach takiego 
rozgałęzionego konfliktu interesów, iż nie ma ona interesu, by wspierać 
systematyczne badania strukturalnego konfliktu interesu jako istotnego 
fenomenu transformacji. Słowem, twierdzimy, że jednym z powodów 
zignorowania przez polskie nauki społeczne strukturalnego konfliktu 
interesów jest występowanie takiego właśnie konfliktu w samej Akade-
mii. Wiąże się to z tym, iż spora część środowiska akademickiego nauk 
społecznych funkcjonuje w otoczeniu instytucjonalnym, które oddziały-
waniu strukturalnego konfliktu interesów podlega. 

Nasze uwagi o badawczym zaniedbaniu tego pola problemowego 
dotyczą przy tym nie tylko zjawiska i pojęcia strukturalnego konflik-
tu interesów, ale także bardziej podstawowego pojęcia „interes" i przy 
tym odnoszą się również do innych niż socjologia nauk społecznych. 
Tytułem ilustracji przywołamy opinię Patrycji Suwaj mówiącej, że „za-
gadnienia »interesu« w naukach prawnych należą do rzadko podejmo-
wanych przez badaczy, a jeśli tak się dzieje, to zazwyczaj są to badania 
dokonywane niejako przy okazji"33. 

Jest wielu poważnych badaczy społecznych, których biografiom -
tak politycznym, jak i akademickim — nie można nic istotnego zarzu-
cić, którzy w okresie PRL zachowywali się z godnością i po koleżeńsku. 
Nie powiemy zatem, iż badacze ci mają osobisty interes biograficzny 
w tym, by w taki, a nie inny sposób przebiegały badania nad PRL, nad me-
chanizmami wychodzenia z komunizmu, by tak, a nie inaczej wyglądał 
w III RP publiczny dyskurs np. o lustracji. Ani nie wszyscy, ani nawet nie 
większość badaczy społecznych było tajnymi współpracownikami służb, 
aktywnymi członkami PZPR lub osobami na inne sposoby związanymi 
z dawnym aparatem władzy. Jednakże chcąc rekonstruować strukturę 
interesów i motywacji podmiotów działających w danym polu społecz-
nym, należy wziąć pod uwagę, jakie sieci klientystyczne i towarzyskie 
tworzą osoby, które taką niechlubną przeszłość mają. 

Niezbędne dla rozwojowego funkcjonowania w przestrzeni aka-
demickiej jest korzystanie ze środowiskowych form współpracy przy 
recenzowaniu rozpraw na stopień, publikacji, projektów badawczych, 

3 3 P. Suwaj, op. cit., s. 24. 
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opiniowaniu wniosków awansowych etc. Te codzienne, nader liczne 
formy współpracy w kontekście silnego w polskiej nauce quasi-feuda- 
lizmu, tworzą złożone, wielowymiarowe i wielopiętrowe akademickie 
sieci klientystyczne. Działanie takich sieci wytwarza swoiste efekty 
mnożnikowe — w niektórych dyscyplinach i (lub) uczelniach stosun-
kowo niewielka liczba profesorów, byłych członków nomenklatury 
i (lub) tajnych współpracowników służb, wywiera dość silny wpływ 
na postawy innych badaczy. Jest to wpływ tak natury ekonomicznej 
(dostęp do środków na badania), jak i kulturowej (poprawność środo-
wiskowa) — jednym z rezultatów tego wpływu jest ślepota środowiska 
naukowego na wiele wymiarów transformacji ustrojowej, w tym na ta-
kie zjawiska jak strukturalny konflikt interesów34. 

Zatem niebranie pod uwagę strukturalnego konfliktu interesów 
występującego w administracji publicznej jako podłoża, a niekiedy „pa-
liwa" części zjawisk korupcyjnych przez polskie nauki społeczne, wy-
jaśniamy, wskazując na konflikty interesów, w jakie uwikłani są liczni, 
w tym środowiskowo wpływowi, badacze. Wymieńmy główne z tych 
uwikłań: 
ił związki z aparatem władzy w PRL, w tym kontakty z tajnymi służ-

bami; 
udział pewnej wpływowej grupy badaczy społecznych w budowaniu 
podstaw instytucjonalnych ładu III RP na początku transformacji; 
chociaż udział ten nie był niczym zdrożnym (wprost przeciwnie!), 
badacze ci nie potrafią spojrzeć na „swoje dziecko", system instytu-
cjonalny wolnej Polski, analitycznym chłodnym okiem; 

ił związki sporej części inteligencji twórczej, nie tylko akademickiej, 
z pozaakademickimi grupami interesów oraz środowiskami popraw-
ności politycznej (mamy na myśli zwłaszcza tych intelektualistów, dla 
których istotnym punktem orientacyjnym kulturowym i finansowym 
jest szeroko rozumiane środowisko „Gazety Wyborczej"); 

ił wreszcie chodzi o te grupy i poszczególne osoby, które, znajdując 
się w sieciach klientelistycznch powiązań z którąś z grup wymie-
nionych powyżej, potrzebują wymiany przysług dla siebie, dla swo-

3 4 Por. R. Sojak, D. Wicenty, Zagubiona rzeczywistość: O społecznym konstruowa-
niu niewiedzy, Warszawa: Oficyna Naukowa 2005. 
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ich współpracowników łub uczniów, którzy występują o granty, 
awanse, zabiegają o etaty, publikacje, nagrody etc. 

Specyfika konfliktu interesów 
w krajach postkomunistycznych 

Specyfikę tę określamy, zwracając uwagę na dwa wymiary transfor-
macji ustrojowej. Po pierwsze, miała ona charakter bezkrwawej, odgór-
nie negocjowanej rewolucji. W listopadzie 1994 roku były wicepremier 
i minister finansów Leszek Balcerowicz gościł na otwarciu Ośrodka Stu-
diów Europejskich w Krakowie. Oto fragment relacji „Gazety Wybor-
czej" z tego spotkania: 

„Leszek Balcerowicz mówił też o cenie, jaką zapłaciliśmy od 1989 
roku za bezkrwawy przebieg naszej rewolucji. Było nią zostawie-
nie w spokoju komunistycznej nomenklatury, która przejmowa-
ła majątek państwowy przed 1989 rokiem. Rząd Mazowieckiego 
zahamował tę »prywatyzację« rozpoczętą przez rząd Rakowskie-
go. Mimo to — dodał Balcerowicz — uwłaszczenia nie dało się 
do końca uniknąć"35. 

Wypowiedź Balcerowicza to dobry punkt wyjścia do naświetlenia 
przyczyn obecności i trwałości konfliktu interesów nie tylko w naszym 
kraju. Dlaczego transformacja ustrojowa od socjalizmu (komunizmu) 
do demokratycznego kapitalizmu była obciążona zjawiskiem konfliktu 
interesów w sposób strukturalny? Zasadnicza odpowiedź na to pytanie 
ma charakter dwuwarstwowy. Pierwsza warstwa dotyczy natury stare-
go systemu; warstwa druga sposobu wychodzenia z niego. 

W przypadku pierwszej wychodzimy od tezy mówiącej, iż system 
władzy w PRL nosił liczne cechy państwa policyjnego36. W takim pań-
stwie jednym z podstawowych mechanizmów rządzenia jest regulacja 
przez infiltrację, czyli za pośrednictwem rozbudowanej sieci agentury. 
Ponieważ mieliśmy do czynienia nie tylko z autorytarnym państwem 

3 5 D. Wielowieyska, Koalicja przeciw koalicji, „Gazeta Wyborcza", 14 XI 1994, s. 3. 
3 6 M. Łoś, A. Zybertowicz, Privatizng the Police-State: The case of  Poland, London: 

Macmillan 2000. 
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policyjnym, ale z systemem o ambicjach totalitarnych, takim, w któ-
rym państwo bezpośrednio zarządzało gospodarką, to tajne służby od-
grywały istotną rolę także przy regulacji procesów gospodarczych. 

Druga warstwa już bezpośrednio wiąże się z wypowiedzią Leszka 
Balcerowicza. Proces przekazywania władzy odbył się w sposób poko-
jowy, co było możliwe m.in. dzięki rozgrywającemu się w tle procesowi 
przejmowania części majątku państwowego przez komunistyczną no-
menklaturę. Była to cena za zmianę systemu. Być może cenę tę warto 
było zapłacić (ta kwestia pozostaje poza obszarem naszych dociekań). 
Jednak okoliczności i konsekwencje wiążące się z tą „transakcją" na-
leży poznać i wyciągnąć wnioski. Poza toczącym się — daleko dłużej, 
niż trwał sam rząd Mazowieckiego, tu z sugestią Balcerowicza się nie 
zgadzamy — procesem uwłaszczania nomenklatury, pokojowy cha-
rakter zmiany ustrojowej wiązał się z pozostawieniem większości kadr 
uformowanych w starym systemie w podstawowych ogniwach państwa, 
w tym często na stanowiskach kierowniczych. Występowało w tym sa-
mym czasie inne zjawisko o strukturalnym znaczeniu dla systemu spo-
łecznego: uzyskiwanie pozycji właścicielskich w tworzącej się gospodar-
ce kapitalistycznej przez byłych funkcjonariuszy starego reżimu było 
połączone z obecnością towarzyszy (towarzyszy w sensie dosłownym: 
prawno-partyjnym oraz socjologicznym, tj. społeczno-środowiskowym) 
owych funkcjonariuszy w kluczowych ogniwach demokratyzującego 
się państwa. W tym w organizacjach publicznych odpowiadających za 
prawne oprzyrządowanie tworzonej gospodarki wolnokonkurencyjnej. 

Na to strukturalnie ważkie zjawisko trzeba nałożyć inne: obecność 
w życiu gospodarczym i społecznym osób, których związki ze starym 
ładem społecznym nie były tak widoczne, jak miało to miejsce w przy-
padku członków aparatu partyjnego oraz państwowego PRL. Idzie o setki 
tysięcy osób, które w różnych okresach po II wojnie światowej należały 
do sieci agenturalnej tajnych służb. Ważne znaczenie, nie do przecenienia 
w perspektywie późniejszego strukturalnego konfliktu interesów, pełniły 
w tej sieci osoby związane z ruchami opozycyjnymi, w tym takie, które od 
roku 1989 zaczęły obejmować istotne funkcje w ogniwach nowego pań-
stwa. Łącznie powodowało to tworzenie się wielopiętrowych konfiguracji 
interesów świadomie oddziałujących na proces reform ustrojowych. 

Dopiero gdy takie konfiguracje sobie uprzytomnimy, zrozumiemy, 
iż z punktu widzenia wypracowanych w nowoczesnych demokracjach 
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metod ograniczania i neutralizowania negatywnych skutków konfliktu 
interesów konflikt o wymiarze strukturalnym ma wymiar specjalny — 
oporny wobec standardowych sposobów przeciwdziałania. „Normalne" 
konflikty interesów zazwyczaj mogą być wykrywane przez media, przez 
policję, przez organizacje kontrolne takie jak NIK, przez prokuraturę, 
przez podmioty trzeciego sektora (tego typu jak działający w ramach 
Fundacji Batorego program antykorupcyjny37 albo Stowarzyszenie Stop 
Korupcji38), wreszcie w ramach badań naukowych. Tymczasem konflikt 
interesów powodowany przez zależności o charakterze agenturalnym 
(lub postagenturalnym — w przypadku sieci służb PRL, które już formal-
nie nie funkcjonują) cechuje się daleko posuniętą niewidocznością. Lo-
jalności ufundowane na relacjach z tajnymi służbami i na powiązaniach 
w ich obrębie (obecność w ważnych agendach publicznych pewnej liczby 
tzw. funkcjonariuszy pod przykryciem, tj. na etatach niejawnych) albo 
też relacje quasi-towarzyskie na obrzeżach służb są nie do wykrycia w ra-
mach standardowych procedur kontrolnych systemu demokratycznego. 
Tymczasem lojalności te mogą wywierać silny wpływ na kierunki zaan-
gażowania działających podmiotów i niekiedy prowadzić do długotrwa-
łego funkcjonowania agend publicznych w niezgodzie z ich misją. 

Teoretycznie formą ujawniania konfliktu interesów mogłyby być 
oświadczenia lustracyjne, nie znamy jednak ani badań tego wymiaru 
skutków lustracji, ani prób systematycznego wykorzystania danych lu-
stracyjnych w celu ujawniania konfliktu interesów. Nawet jednak, gdy-
by lustracja była potraktowana jako jeden z instrumentów ujawniania 
i ograniczania takiego konfliktu, to i tak jej ustawowo określony potencjał 
byłby w tym zakresie niepełny. Otóż oświadczenia lustracyjne dają opi-
nii publicznej informacje o związkach poszczególnych osób, pełniących 
funkcje publiczne, z tajnymi służbami PRL, nie dają jednak wglądu w sieci 
agenturalne lub w szersze, bardziej rozgałęzione nieformalne powiązania 
biznesowe wokół sieci takich utkane39. Dopiero systematyczne, całościo-
we konfrontowanie danych lustracyjnych np. z konkretnymi zjawiskami 
z zakresu zamówień publicznych mogłoby takie sieci odsłaniać. 

Pamiętać też należy, że nawet w najbardziej demokratycznych, naj-

3 7 Zob. http://www.batory.org.pl/korupcja/aktual.htm 
3 8 Zob. http://stopkorupcji.pl. 
3 9 Zob. A. Zybertowicz, Przemoc..., op. cit. 

http://www.batory.org.pl/korupcja/aktual.htm
http://stopkorupcji.pl
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zdrowszych systemach władzy tajność tajnych służb może być wykorzy-
stana jako przestrzeń dla ukrywania konfliktów interesów Zagrożenie 
takie narasta, gdy w okresie przechodzenia od jednego (ładu instytucjo-
nalnego) ustroju do innego ma miejsce naturalne dla okresu między-
epoki rozchwianie społecznych norm i form ich sankcjonowania. 

„Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr" 

To znane porzekadło jest słuszne. Warto się nim kierować w sporach 
o stosunek do przeszłości. Kłopot w tym, iż w przypadku PRL o wielu 
sprawach nie wiemy, czy i jakie były. Nie mniej trudne jest ustalenie, czy 
coś z przeszłości — na przykład powiązania, nawyki, lojalności — jeszcze 
jest, trwa czy też już odeszło. Sądzimy, iż zarysowane w niniejszym tekście 
podejście do problematyki konfliktu interesów dostarcza także pewnych 
argumentów w sporze o wagę przeszłości. Pomińmy wymiar (skądinąd 
ważny) tego sporu polegający na tym, że każda tradycja polityczno-ide-
ologiczna, każdy obóz władzy stosuje selektywną politykę historyczną -
jednoczesnego pomijania i eksponowania informacji dla siebie korzyst-
nych i niekorzystnych. Pomińmy to, że przeszłość i jej badania mają wagę 
symboliczno-komunikacyjną oraz strategiczną w grach społecznych40. 
Interesuje nas to, że właśnie pola interesów leżące u podstaw struktu-
ralnego konfliktu interesów są jednym z mechanizmów uzależniających 
trajektorię dzisiejszego rozwoju społecznego od przeszłości systemu. 
A w wielu obszarach problemowych sposób tego uzależniania jest daleki 
od adekwatnego rozpoznania. Warto w tym kontekście przytoczyć uwagę 
historyka Andrzeja Friszke mówiącego o kłopotach źródłowych badaczy 
na kanwie jednej z książek poświęconych Lechowi Wałęsie: 

„W czasie, który jest opisywany, odbywały się bardziej i mniej 
tajne narady, konwentykle, dyskusje. Do 1989 r. mamy to zapisa-
ne w papierach, po 1989 r. dysponujemy jedynie prasą. Ostatnio 
otwierają się niektóre archiwa, ale to wszystko dzieje się jeszcze 

4 0 Zob. S. Karstedt, red., Legal Institutions and Collective Memories, Oxford: Hart 
Publishing 2009, s. 341-354; A. Zybertowicz, The Art of  Forgetting: The Commu-
nist Police State as a Non-reality,  w: S. Kardstedt, red., Legal Institutions and Col-
lective Memories, Oxford: Hart Publishing 2009, s. 341-354. 
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nieoficjalnie. Pisząc o historii po roku 1989, mamy do czynienia 
z epoką kompletnie nieprzebadaną. Można sądzić, że znamy ją 
dużo lepiej niż PRL, bo to wszystko działo się przy otwartej kur-
tynie, ale to są tylko pozory"41. 

To trafna wypowiedź. Pewne aktywne typy interesów, pewne grupy 
interesów i powiązania między nimi są bowiem tak skutecznie chro-
nione, że ich obserwowanie w czasie rzeczywistym jest niekiedy nie-
możliwe. Alexandre de Marenches, arystokrata, były szef francuskiego 
wywiadu i kontrwywiadu zauważył: „Istnieją powiązania interesów tak 
przemożne, że nikt nie ma ochoty ich tknąć"42. Spostrzeżenie postaci 
o takim doświadczeniu jak de Marenches godne jest pogłębionego na-
mysłu badaczy społecznych. Dlaczego? De Marenches mówi bowiem 
nie mniej i nie więcej to, że nawet w demokracji są obszary, które regu-
łom demokracji nie całkiem podlegają. Nie podlegają, bo w pewnych 
obszarach życia społecznego uformowały się układy interesów — za-
pewne skomponowane przez podmioty działające w organizacjach for-
malnych i nieformalnych — które uzyskały w systemie władzy pozycję 
hegemoniczną. Na gruncie standardów demokracji nieprawomocną, 
ale bardzo trudną do podważenia. W przypadku hegemona potencjal-
ne koszty „tknięcia", czyli podjęcia prób naruszania, a niekiedy samego 
tylko rozpoznania niektórych interesów, są tak wysokie, że brakuje pod-
miotu gotowego do podjęcia ryzyka konfrontacji. Hegemon ma bowiem 
przewagę nad innymi podmiotami i z tego powodu, iż jako hegemon 
właśnie jest rozpoznawany (znów widać siłę definicji sytuacji). 

Przyjmijmy teraz, że pozycję hegemoniczną posiada się wtedy, gdy 
między konkurentami w jakiejś grze społecznej występuje tak znaczą-
ca asymetria zasobów, iż jedna ze stron w ten sposób potrafi oddziały-
wać na koszty działania innych podmiotów, by w dłuższym przedziale 
czasu podmioty te uznawały, iż rzucenie wyzwania hegemonowi jest 
nie tylko wysoce kosztowne, zbyt mało potencjalnie opłacalne, ale 
wprost bez sensu. Taka definicja sytuacji wiąże się zazwyczaj ze zja-

41 A. Friszke, Głos w dyskusji „Polski problem z Wałęsą",  „Więź", 2010, nr 7, s. 112-113. 
4 2 C. Ockrent, A. de Marenches, Sekrety książąt i szpiegów, przeł. Z. Jeżewska, War 

szawa: Editions Spotkania 1992, s. 115. 
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wiskiem, które francuski socjolog Pierre Bourdieu43 określa mianem 
przemocy symbolicznej. Jest to taka forma kulturowej dominacji, 
w której podmioty z góry zakładają niecelowość, nieracjonalność an-
gażowania się w pewne działania, które skądinąd (tj. na gruncie ofi-
cjalnie obowiązującego systemu norm) jawią się jako działania zgod-
ne z prawem. Hegemon wytwarza bowiem u swoich potencjalnych 
konkurentów definicję sytuacji, którą można określić jako zinstytu-
cjonalizowany defetyzm. 

Z naszego punktu widzenia ważnym poznawczym efektem takiego 
defetyzmu może być praktyczna niemożliwość uzyskania wiarygod-
nych informacji o funkcjonowaniu skrytych grup (często równie skry-
tych) interesów. Posiadacze informacji, na przykład insiderzy pewnych 
gier biznesowych, mogą bardzo wysoko szacować ryzyko wiążące się 
z odsłonięciem przez nich kulisów gier, w których uczestniczyli — na-
wet po opuszczeniu przestrzeni tych gier. 

Ponieważ, historycznie, głównym źródłem strukturalnego konfliktu 
interesów było zaangażowanie starych/nowych elit władzy publicznej 
oraz środowisk opiniotwórczych w moralnie wątpliwe praktyki starego 
systemu władzy, wydaje się, iż standardowe sposoby zwalczania kon-
fliktu interesów (np. jawność dochodów funkcjonariuszy publicznych) 
nie są wystarczające. Rzeczywiste radzenie sobie z tym konfliktem wy-
magałoby podważenia wpływu silnie ufortyfikowanych nieformalnych 
grup interesów, co wydaje się niemożliwe do przeprowadzenia bez ja-
kiejś formy politycznej mobilizacji. 

Podsumowanie 

Staraliśmy się pokazać, że jednym z fundamentów, na których budu-
jemy nowy rynkowy i demokratyczny ład społeczny, jest zjawisko struk-
turalnego konfliktu interesów. Próby systematycznego ograniczania 
konfliktu interesów przez państwo nie kończą się powodzeniem, gdyż 
instytucje formalnie posiadające instrumenty do regulacji konfliktu inte-
resów same często podlegają strukturalnemu konfliktowi interesów. Co 
więcej, słabe rozpoznanie tego zjawiska i, przeto, mało skuteczne przeciw-

4 3 P. Bourdieu, Language and Symbolic Power, Harvard University Press 1991. 
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działanie mu obniża skuteczność reform i zwiększa ich społeczne koszty. 
Różne — odziedziczone po starym ustroju — strefy konfliktu interesów 
tworzą warunki dla rozwoju nieformalnych powiązań niekorzystnie 
wpływających na funkcjonowanie państwa (w tym agend bezpośred-
nio odpowiadających za jego bezpieczeństwo). To właśnie strukturalny 
konflikt interesów istotnie ogranicza zdolność systemu społecznego do 
samopoznania, na przykład podsystem władzy jest nieprzejrzysty dla 
samego siebie, do czego przyczynia się strukturalny konflikt interesów 
w mediach i w naukach społecznych. Występuje „jałowy pluralizm"44 — 
sytuacja, w której dyskurs publiczny nie prowadzi do konsensusu wo-
kół podstawowych standardów funkcjonowania państwa, a pewne typy 
związków przyczynowych między poważnymi problemami społecznymi 
albo nie są w ogóle badane, albo też — gdy już zbadane zostały — nie są 
dostatecznie publicznie eksponowane. Nie na tyle przynajmniej, by mu-
siały być brane pod uwagę w projektach reform podejmowanych przez 
podmioty posiadające polityczne moce sprawcze, na przykład przez ak-
tualną koalicję rządzącą. To plan poznawczy naszego tekstu. 

W planie praktycznym idzie o to, by politycy i administratorzy ko-
rzystali z rady, jakiej w nowoczesnych korporacjach udziela się me-
nedżerom obejmującym stanowiska kierownicze w organizacjach, 
w których wcześniej nie pracowali: Zanim rozpoczniesz reformę dział-
ki, za której funkcjonowanie podejmiesz odpowiedzialność, narysuj 
mapę istniejących tam relacji formalnych oraz nieformalnych, pola in-
teresów różnych podmiotów, odczytaj te reguły gry, które faktycznie 
są przestrzegane — niezależnie od tego, czy są sformalizowane, czy też 
nie. Bez takiej mapy twoje wysiłki będą nieskuteczne. 

Sposób interpretacji transformacji, jaki tu zaproponowaliśmy, pro-
wadzi do następującej hipotezy: 

Im szerszy zakres strukturalnego konfliktu  interesów, 
tym wyższe społeczne koszty reform  instytucjonalnych. 

4 4 T. Carothers, The end of  the transition paradigm, „Journal of Democracy", 2002  
nrl (13), s. 5-21. 
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Przyjąwszy, że we współczesnym dynamicznym świecie stałe pona-
wianie reform instytucjonalnych jest niezbędne dla korygowania jako-
ści wolnego rynku i demokracji, powiemy, że obecność strukturalnego 
konfliktu interesów bardzo podwyższa koszty reform — niekiedy tak 
wysoko, iż wiele z nich kończy się niepowodzeniem, a część bardzo 
potrzebnych reform w ogóle nie jest podejmowana. Brak poprawnej 
wiedzy o rozkładzie interesów w społeczeństwie nie tylko prowadzi do 
nieskutecznych, źle zaprogramowanych reform. Niekiedy strach ma 
wielkie oczy, a wyobrażone przeszkody (tj. możliwe, ale często wcale 
nie tak silne, powiązania interesów) pozbawiają kierownictwo państwa 
gotowości do reform w ogóle. 

Tekst niniejszy stanowi kontynuację opracowania A. Zybertowicza Bezpieczeństwo 
państwa: Konflikt  interesów a skuteczność instytucji publicznych 
(w druku w czasopiśmie „Racja Stanu"). Obydwa opracowania powstały w ramach 
tematu: „Typologia powiązań nieformalnych z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa" realizowanego przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
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