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Wprowadzenie

Na gruncie antropologii, zarówno chrześcijańskiej, jak i niechrześcijań-
skiej, człowiek na ogół postrzegany jest jako istota dialogiczna. Wynika 
to z intuicyjnego przekonania, że każdy człowiek z natury swej potrze-
buje drugiego człowieka, aby wejść z nim w relację i w ten sposób urze-
czywistnić swoje człowieczeństwo. Personalizm jest pod tym względem 
jeszcze bardziej klarowny. Jego podstawowe tezy wskazują na koniecz-
ność relacji człowieka z człowiekiem. Albowiem człowiek może uświa-
domić sobie to, że jest osobą jedynie wówczas, gdy rozpozna osobę 
w drugim człowieku.

Owa relacja z drugim człowiekiem przyjmuje kształt dialogu. Dla-
tego istota dialogu, jego rola i znaczenie należą do kluczowych katego-
rii prawdy o człowieku. Nic więc dziwnego, że tak wiele miejsca poświę-
cają mu nauki humanistyczne, w szczególności filozoficzne, społeczne 
czy polityczne. Pewnym uznaniem cieszy się nawet rozwijana w niektó-
rych ośrodkach akademickich oddzielna dyscyplina o nazwie: dialogi-
ka (gr. dia – przez; lógos – słowo, nauka; diálogos – rozmowa), czyli na-
uka o dialogu.

Jednakże szczególny status nadaje dialogowi myśl chrześcijańska, 
ponieważ widzi w  nim nie tylko relację człowieka z  człowiekiem, ale 
także, a może przede wszystkim, stosunek człowieka do Boga, i odwrot-
nie – Boga do człowieka. Zważywszy na chrześcijańską perspektywę ni-
niejszej publikacji, warto na wstępie przywołać słowa papieża Benedyk-
ta XVI, który napisał:

Miłość (caritas) jest pełna prawdy i dlatego człowiek może ją pojąć z ca-
łym jej bogactwem wartości, może się nią dzielić i ją przekazywać. Prawda 
to bowiem „lógos”, który tworzy „diálogos”, a więc komunikację i komunię. 
Prawda, dzięki której ludzie wychodzą poza subiektywne opinie i odczu-
cia, pozwala im wznosić się ponad uwarunkowania kulturowe i historyczne 
oraz spotykać na płaszczyźnie oceny wartości i istoty rzeczy. Prawda otwie-
ra i jednoczy umysły w lógos miłości: oto chrześcijańskie orędzie i świadec-
two miłości. W dzisiejszym kontekście społecznym i kulturowym, w któ-
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rym jest rozpowszechniona tendencja do relatywizowania prawdy, przeży-
wanie miłości w prawdzie prowadzi do zrozumienia, że przyjęcie wartości 
chrześcijańskich jest elementem nie tylko użytecznym, ale koniecznym dla 
zbudowania dobrego społeczeństwa oraz prawdziwego, integralnego roz-
woju ludzkiego. […] [Albowiem] miłość bez prawdy zostaje zamknięta 
w ścisłym kręgu prywatnych relacji. Nie jest brana pod uwagę w projektach 
i procesach budowy ludzkiego rozwoju o uniwersalnym zasięgu, w dialogu 
wiedzy i działania (Encyklika Caritas in veritate, 4).

Przywołane słowa są niezwykle istotne dla integralnego spojrzenia 
na rolę i znaczenie dialogu w życiu człowieka i społeczeństwa. Jak wia-
domo, w  chrześcijaństwie najważniejszą, centralną wartością i  zasadą 
jest miłość, która wyraża się także w dialogu miłości. Każdy dialog po-
winien być ukierunkowany na prawdę, owszem, ma być przeniknięty 
miłością, będąc –  wedle słów Benedykta XVI –  rodzajem komunika-
cji i komunii.

Rzeczywistość dialogu można ujmować jako metodę dochodzenia 
do prawdy, proces wzajemnej komunikacji i wymiany myśli, jak rów-
nież postawę społeczną. W konsekwencji dialog jawi się jako styl, spo-
sób życia człowieka. Wyraża się w poznawaniu i kształtowaniu rzeczy-
wistości na miarę odkrytej prawdy. Jest to rola niezwykle ważna, gdyż 
prowadzi (powinna prowadzić) do realizacji dobra, do którego dążą po-
szczególne strony dialogu.

W gruncie rzeczy dialog jest wspólnym poszukiwaniem warto-
ści, będąc rozmową, dzięki której możliwe jest poszukiwanie, odkry-
wanie i zgłębianie prawdy o człowieku i społeczeństwie, prawdy wska-
zującej na określone społeczne, wspólne dobro. Dlatego dialog zakłada 
spotkanie człowieka z człowiekiem w rozmaitych układach, wymiarach 
i aspektach.

Dialog ma zatem wymiar psychologiczny, społeczny, kulturowy i re-
ligijny. Wpisuje się nie tylko w  najbardziej podstawową relację inter-
personalną „ja–ty”, ale także w rozliczne relacje społeczne, obejmując 
całe grupy społeczne, zawodowe, polityczne, narodowe, międzynarodo-
we, począwszy od podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina 
(oparta na naturalnym związku mężczyzny i kobiety). Najbardziej stra-
tegiczne wydają się cele kulturowe dialogu. Można doń zaliczyć perso-
nalizację, socjalizację i progresję.

Analizując fenomen dialogu, jego skuteczność, nie sposób nie zwró-
cić uwagi na etyczną postawę grup i osób, które są jego stronami. Pod 
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tym względem interlokutorzy muszą odznaczać się: prawością umy-
słu, dobrą wolą, szczerością wypowiedzi, poszanowaniem cudzej i wła-
snej godności, uczciwością i  rzetelnością, autentyzmem i  lojalnością, 
roztropnością i łagodnością, cierpliwością i odwagą. Nie bez znaczenia 
jest postawa wynikająca ze stosunku do takich podstawowych wartości, 
jak wolność i równość (partnerstwo), oraz zdroworozsądkowo interpre-
towana i  wolna od indyferentyzmu tolerancja. Analizując skuteczność 
dialogu, trzeba również zwrócić uwagę na fakt pluralizmu, który szcze-
gólnie charakteryzuje ponowoczesne społeczeństwo. Dialog w tego ro-
dzaju społeczeństwie niejako z konieczności zakłada postawę otwarto-
ści i zdrowego krytycyzmu, której powinna towarzyszyć kompetencja.

Mając to wszystko na uwadze, nie można zapomnieć o  religijnym 
aspekcie dialogu. W perspektywie chrześcijańskiej przyjmuje on charak-
ter natury egzystencjalnej. Może przyjąć postać dialogu „o Bogu”, „z Bo-
giem” i „w Bogu”. Rozmawiać „o Bogu” można z drugim człowiekiem, 
z innymi ludźmi, ale ten aspekt bynajmniej nie jest najistotniejszy. Dużo 
ważniejszy dla ludzkiej egzystencji jest dialog „z Bogiem”, zwykle ujaw-
niający się jako modlitwa. Głębszym jego wymiarem jest wsłuchiwanie 
się w głos sumienia, w którym Bóg mówi do człowieka, wskazując na do-
bro i ostrzegając przed złem. Niejako szczytem dialogu religijnego jest 
dialog „w Bogu”, w  którym uczestniczy nie tylko poszczególna osoba, 
ale cała społeczność ludzi zjednoczonych z Bogiem w Jego uprzedzającej 
miłości. Dialog „w Bogu” czyni dialog między ludźmi nie tylko wspól-
nym odkrywaniem prawdy, ale też wspólną jej kontemplacją.

Owa mistyka dialogu nie pozostaje obojętna wobec dialogu społecz-
nego, w który zaangażowana jest społeczność chrześcijan, a więc ludzie 
wspólnie inspirowani wiarą w  Trójjedynego Boga i  dążący do defini-
tywnego zjednoczenia w  Chrystusie. W  tej perspektywie troska o  do-
bro wspólne łączy się z wizją dobra postrzeganego integralnie, mającego 
ostateczne uzasadnienie w stwórczym i zbawczym zamyśle Boga. Jest to 
wszakże dobro, którego realizacja zakłada poszanowanie wolności osoby 
ludzkiej i szczere poszukiwanie antropologicznej i „społecznej” prawdy. 
Właśnie jej poszukiwaniu służy dialog pomiędzy ludźmi.

Takie spojrzenie na dialog, w  szczególności na dialog społeczny 
i obywatelski, stanowi przedmiot niniejszej książki, będącej materiałem 
edukacyjnym dla studentów nauk społecznych, którzy studiują w Uni-
wersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ukazuje ona teoretycz-
ne i praktyczne podstawy dialogu społecznego właśnie w perspektywie 
chrześcijańskiej. Można mieć nadzieję, że będzie ona szczególnie przy-
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datna w studiowaniu na kierunkach: praca socjalna i nauki o rodzinie. 
Nie oznacza to, że nie mogą z niej skorzystać studenci innych kierun-
ków, także spoza uczelni papieskiej, albowiem prezentowana koncep-
cja dialogu odwołuje się przede wszystkim do personalizmu Jana Paw-
ła II. Jest to wszakże fundament, na którym możliwe jest porozumienie 
różnych opcji światopoglądowych, o ile towarzyszy im szczery respekt 
dla godności osobowej człowieka i  jego praw wolnościowych, solidar-
nościowych, socjalnych (społecznych) i politycznych.

Z uwagi na fakt, że prezentowana książka ma charakter skryp-
tu, rozważania w  znacznej mierze stanowią rodzaj syntezy treści za-
wartych w  podstawowej literaturze przedmiotu. W  części teoretycz-
nej wykorzystana została analiza dialogu dokonana przez ks. Jana Wala 
w jego dwóch pozycjach książkowych: Kultura dialogu (2012) i Duch 
dialogu (2013), wydanych przez krakowskie Wydawnictwo „Czuwaj-
my”. Odnośnie do dialogu społecznego (czy szerzej: obywatelskiego), 
który pojmowany jest jako zasada ustrojowa, a  także instytucja spo-
łeczna, wiele treści zaczerpniętych zostało z  pracy zbiorowej: Dialog 
społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje. Jest to rodzaj kompendium 
wiedzy na ten temat, które ukazało się pod redakcją Rafała Towalskie-
go staraniem Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bącz-
kowskiego (Warszawa 2007). Oczywiście wielce pomocne okazały się 
także inne pozycje książkowe, między innymi: Juliusza Gardawskie-
go pt. Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka (Warszawa 
2009) czy Wojciecha Misztala pt. Dialog obywatelski we współczesnej 
Polsce (Lublin 2011). 

Ponadto w opracowaniu niniejszym posłużono się zastanym mate-
riałem źródłowym, który zaczerpnięty został ze stron internetowych 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwłaszcza Departamentu Dia-
logu i Partnerstwa Społecznego, jak również organizacji pozarządowych 
(NGO) czy rozmaitych portali informacyjnych, dla których krzewienie 
dialogu stanowi ważny obszar aktywności. Ważną rolę materiału źró-
dłowego w kwestii rozeznania dialogu instytucjonalnego odegrał kwar-
talnik: „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” – wydawany nieregular-
nie od 2006 roku przez wspomniane Centrum Partnerstwa Społecznego 
„Dialog” na zlecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ze względów edukacyjnych do tekstu książki zostały dołączone anek-
sy dwojakiego rodzaju. Pierwszy z  nich zawiera wybrane wypowiedzi 
Kościoła na temat dialogu. Są to fragmenty encykliki Pawła VI Eccle-
siam suam z 6 sierpnia 1964 roku oraz posynodalnej adhortacji apostol-
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skiej papieża Franciszka Evangelii gaudium z 23 listopada 2013 roku, któ-
re kryją w sobie ducha dialogu podejmowanego w świetle Ewangelii.

Natomiast drugi aneks prezentuje jakby literę dialogu wyrażoną 
w ustawie sejmowej i jednym z dokumentów rządowych o dialogu in-
stytucjonalnym. Chodzi konkretnie o stan prawny dialogu społeczne-
go i obywatelskiego w Ustawie o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-
łeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego 
z 6 lipca 2001 roku oraz o założenia ogólne odnośnie do celów i zasad 
tego dialogu, zawarte w specjalnym dokumencie programowym przyję-
tym przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 roku.

Oby zawarty w książce materiał edukacyjny przyczynił się do oży-
wienia kultury i  ducha dialogu w  relacjach społecznych! Wiele racji 
mają ci, którzy widzą w dialogu podstawowy sposób bytowania człowie-
ka. Trzeba przyznać, że jest to sposób niemający wystarczająco uzasad-
nionej alternatywy, wszak ludzka egzystencja ma naturę dialogalną (re-
lacyjną). Dialog pozwala dokonać wglądu w rzeczywistość, by poznać ją 
taką, jaka jest ona naprawdę, wedle intuicji kryjącej się w łacińskim ty-
tule książki: Per dialogum ad veritatem.

Daj Boże, aby niejeden Czytelnik, wnikając w treść prezentowanych 
rozważań, zapragnął uczynić ze sztuki dialogu rodzaj mądrości życio-
wej, która stałaby się komunikacją i świadectwem prawdy, spotkaniem 
z  drugim człowiekiem i  społeczeństwem w  trosce o  realizację dobra 
wspólnego!

Wprowadzenie
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1. Teoretyczny wymiar dialogu

Podejmując temat dialogu jako takiego, nie sposób nie rozpocząć od 
wyjaśnienia kwestii terminologicznych. Rozumienie słowa „dialog” sta-
nowi bowiem klucz, który otwiera drogę do prezentowanych rozważań. 
Ze znaczeniem owego słowa związane są zagadnienia szczegółowe doty-
czące celu dialogu, jego podmiotów i przedmiotu, rodzajów, jak również 
społecznych, psychologicznych czy kulturowych uwarunkowań. Waż-
ną rolę odgrywają również uwarunkowania religijne. Od razu trzeba za-
znaczyć, że dialog zajmuje szczególne miejsce w katolickiej nauce spo-
łecznej.

1.1. Pojęcie dialogu

Ogólnie przyjmuje się, że dialog oznacza rozmowę, której celem jest 
wymiana myśli i poglądów. Podstawowe znaczenie tego słowa wypły-
wa z  jego greckiej etymologii, na którą składają się dwa wyrazy: diá 
– przez, za sprawą, dzięki; lógos – słowo, nauka. Jednakże słowo lógos 
może oznaczać także „rozum”, „mowę” czy „język-mowę”. Zatem diá ló-
gos w  dosłownym polskim tłumaczeniu brzmi „przez rozum”, „dzięki 
rozumowi”, względnie „po rozumie”, co w gruncie rzeczy można wyra-
zić jako „porozumienie”. Niemniej jednak współczesne słowniki słowo 
dialog wyprowadzają z greckiego rzeczownika diálogos (rozmowa) lub 
czasownika w formie bezokolicznikowej dialégein (rozmawiać).

Można roboczo przyjąć, że dialog oznacza rozmowę polegającą na 
dobrowolnej wymianie zazwyczaj różniących się poglądów dotyczą-
cych ważnych spraw, z  zamiarem osiągnięcia porozumienia. Chodzi 
więc o  specyficzny proces zachodzący w  trakcie spotkania interper-
sonalnego; proces opierający się na wzajemnej komunikacji i wymia-
nie myśli celem odkrycia, względnie pogłębienia, jakiejś ważnej praw-
dy dotyczącej dobra wspólnego czy spraw społecznych (interesujących 
obie strony). Rozmowie na temat prawdy musi towarzyszyć świado-
mość wzajemnych powiązań współrozmówców, która w  gruncie rze-
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czy prowadzi do odpowiednich ustaleń w sprawie zasad współdziałania 
dla realizacji jakiegoś dobra (identyfikowanego przynajmniej po części 
jako wspólne).

Podmiotami dialogu są osoby lub grupy, zespoły osób, które zwykle 
określa się mianem partnerów dialogu, czyli interlokutorów (współro-
zmówców). Przedmiotem dialogu mogą być określone prawdy lub war-
tości. Prawdy występują na ogół w doktrynach, zaś wartości związane są 
z praktyką społeczną, konkretnym życiem. Dlatego nie bez racji mówi 
się o  dialogu teoretycznym, doktrynalnym (prowadzonym w  oparciu 
o  teorie czy doktryny), jak również o  dialogu praktycznym, pragma-
tycznym (prowadzonym na kanwie wartości).

Tak więc dialog jest rozmową mającą na celu wymianę myśli i poglą-
dów. Specyfiką tej wymiany jest wzajemna konfrontacja, poznanie czy 
zrozumienie prezentowanych poglądów, co w  konsekwencji powinno 
sprowadzać się do współdziałania w zakresie wspólnego poszukiwania 
prawdy, obrony wartości i promocji sprawiedliwości i pokoju w kontek-
ście dobra wspólnego. Zatem do podstawowych funkcji dialogu moż-
na zaliczyć:

1. porozumienie między jego partnerami;
2. konfrontowanie poglądów;
3. poszukiwanie prawdy;
4. współdziałanie na rzecz dobra wspólnego i w szczególności dobra 

poszczególnych stron dialogu.
Można wyszczególnić cztery najważniejsze, najbardziej istotne ele-

menty dialogu, częściowo pokrywające się z  jego funkcjami. Tworzą 
one logiczną całość, która stanowi jakby definicję opisową, dającą wy-
obrażenie tego, czym jest dialog. Pierwszy element to nawiązanie kon-
taktu przez uczestników dialogu. Kontakt ów przejawia się we wzajem-
nym zbliżeniu i spotkaniu. Drugi element sprowadza się do wspólnego 
poszukiwania i dochodzenia do prawdy, jej zgłębiania czy odkrywania. 
W gruncie rzeczy chodzi o dzielenie się własnymi przemyśleniami, opi-
niami, przekonaniami czy doświadczeniami, by w  rezultacie nastąpi-
ła możliwa do przyjęcia przez obie strony przemiana punktów widze-
nia. Trzecim elementem jest gotowość do kompromisu, który niejako 
z  konieczności ma swoje granice wyznaczone przez wartości podsta-
wowe. Trzeba jasno stwierdzić, że musi to być kompromis uczciwy, nie 
„za wszelką cenę”. Ostatnim – czwartym – elementem, będącym konse-
kwencją elementów wcześniejszych, jest konsensus, czyli porozumienie. 
Stanowi ono owoc dialogu, wpisujący się w realizację jego celów. 

1. Teoretyczny wymiar dialogu
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Jeśli chodzi o cel czy cele dialogu, to w literaturze przedmiotu ujmu-
je się je w ramach następujących punktów: 

1. wzajemna informacja o treści przyjmowanych stanowisk, pozna-
nie ich uzasadnień oraz przyczyn rozbieżności;

2. poszukiwanie zasad współżycia w zakresie tego, co zostało uzna-
ne za dobro wspólne, przy jednoczesnym poszanowaniu suwerenności 
poglądów;

3. dociekanie, poszukiwanie, odkrywanie lub zgłębianie prawdy do-
tyczącej określonego aspektu ludzkiego życia , by na jej kanwie współ-
działać we wspólnym, niepodzielnym dobru.

Najbardziej podstawowym, humanistycznym celem dialogu jest do-
skonalenie życia osób ludzkich, ich rodzin i całych społeczeństw przez 
budowanie jedności i pokoju, wspólne wzrastanie w miłości i sprawie-
dliwości oraz twórcze współdziałanie. Owe elementy nie mogą być po-
minięte ani też zlekceważone, gdyż brak któregoś z nich powoduje znie-
kształcenie dialogu, a nawet jego unicestwienie.

Cel dialogu realizowany jest nie przez dialog jako taki, ale przez 
konkretnych ludzi tworzących strony dialogu, będących jego partnera-
mi. Ważna jest ich postawa, która warunkuje owoce dialogu. Pod tym 
względem interlokutorzy muszą odznaczać się: prawością umysłu, do-
brą wolą, szczerością wypowiedzi, poszanowaniem cudzej i  własnej 
godności, uczciwością i  rzetelnością, otwartością i  zdrowym krytycy-
zmem, autentyzmem i lojalnością, roztropnością i łagodnością, odwagą, 
cierpliwością i  systematycznością, a  nade wszystko kompetencją. Nie 
bez znaczenia jest postawa wynikająca ze stosunku do takich podstawo-
wych wartości, jak wolność, równość, tolerancja i pluralizm.

W postmodernistycznym świecie istnieje niebezpieczeństwo fałszywe-
go postrzegania wartości będących treścią dialogu. Otóż widać wyraźnie, 
że poddawane są one redefinicjom przez ideologie neomarksistowskie 
(np. genderyzm) czy skrajnie liberalne. Wydaje się, iż nie służy dialogo-
wi interpretacja: 1. wolności jako „dowolności”, w oderwaniu od prawdy 
i dobra; 2. równości jako swego rodzaju identyczności, bez uwzględnia-
nia naturalnych różnic, które należą do istoty człowieka i społeczeństwa; 
3. tolerancji jako zgody na równorzędne traktowanie wartości i antywar-
tości, której rozumienie sprowadza się do indyferentyzmu1; 4. pluralizmu 

1 Niemal cała dotychczasowa tradycja myśli ludzkiej, łącznie z chrześcijańską, po-
strzegała tolerancję jako rodzaj wyrozumiałości dla postaw naznaczonych ułomnością 
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jako zasady w praktyce destrukcyjnej, stanowiącej zagrożenie dla jedno-
ści, gdyż antagonizuje ona ludzi i burzy porządek i ład społeczny2.

Reasumując zagadnienie definicji dialogu, trzeba z uznaniem przy-
jąć określenie wyłaniające się z nauczania pastoralnego św. Jana Paw-
ła II. Zdaniem papieża dialog stanowi sposób komunikacji międzyludz-
kiej, w której podmioty – bądź to pojedyncze, bądź zbiorowe – dążą, 
w  szczególny sposób przez słowo, do wzajemnego zbliżenia się (spo-
tkania), zrozumienia i współdziałania, aby wspólnie dojść do prawdy3.

Dialog z uwagi na swoją społeczną naturę stanowi fundament wszel-
kich relacji społecznych. W cywilizacji łacińskiej można mówić o za-
korzenieniu trzech rodzajów warunków dialogu, które jednocześnie 
uzasadniają jego celowość i niezbędność. Są to warunki czy założenia: 
antropologiczne, poznawcze i pragmatyczno-psychologiczne.

Założeniem (warunkiem) antropologicznym dialogu (i jednocześnie 
celem) jest dobro człowieka jako osoby. Natomiast warunkiem poznaw-
czym (logicznym) jest konieczność prowadzenia rozmowy (dyskursu) 
w  perspektywie prawdy. Z  kolei założeniem pragmatyczno-psycholo-
gicznym jest dobra wola uczestników dialogu, wyrażająca się  w posta-
wie cierpliwości, otwartości, szczerości, zaufania oraz wyrozumiałości 
wobec błędów partnera.

Rozważając problem tego, co najistotniejsze w pojęciu dialogu, trze-
ba zwrócić uwagę na pojęcie prawdy. Albowiem dialog jawi się, i to chy-
ba przede wszystkim, jako metoda poznawania prawdy.

natury ludzkiej, co oznacza przede wszystkim cierpliwe znoszenie uciążliwości do-
świadczanych ze strony innych ludzi; cierpliwości motywowanej przede wszystkim re-
spektem dla godności człowieka i poszanowaniem jego praw. Natomiast oświeceniowa, 
a jeszcze bardziej postmodernistyczna koncepcja tolerancji, ma charakter afirmatywny 
i represywny, promując aktywne sprzyjanie wszelkim formom „ekscentryczności”. Stała 
się już nie tylko postawą czy ustalonym przez nawyk obyczajem, ale światopoglądem 
oraz szczególnym projektem tzw. społeczeństwa pluralistycznego. Por. J. Bartyzel, Tole-
rancja, [w:] Encyklopedia „Białych Plam”, t. 17, Radom 2006, s. 158–164.

2 Odpowiedzią na pluralizm destrukcyjny powinna być idea pluralizmu kon-
struktywnego, która stanowi urzeczywistnienie jedności w  różnorodności. Na 
gruncie społecznym wyrazem tego rodzaju pluralizmu jest wielostopniowa organi-
zacja (struktura) społeczeństwa. Por. J. Wal, Kultura dialogu, Kraków 2012, s. 82.

3 Cyt. za: H. Skorowski, Dialog, [w:] Wielka encyklopedia nauczania Jana Paw-
ła II, Radom 2014, s. 735.

1. Teoretyczny wymiar dialogu
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1.2. Dialog a prawda

Ujmując dialog w  perspektywie chrześcijańskiej niepodobna, aby nie 
dostrzec jego głębokiej inspiracji płynącej z  Ewangelii. W  tym miej-
scu wystarczy zwrócić uwagę chociażby na dialog pomiędzy Mistrzem 
z Nazaretu, Jezusem Chrystusem, a Poncjuszem Piłatem. Św. Jan Ewan-
gelista zanotował następujące słowa:

Piłat wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: „Czy Ty 
jesteś Królem Żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „[…] Królestwo moje nie 
jest z  tego świata. Gdyby królestwo moje było z  tego świata, słudzy moi 
biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest 
stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?”. Odpowie-
dział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem 
na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z  prawdy, słucha 
mojego głosu’. Rzekł do Niego Piłat: „Cóż to jest prawda?”. To powiedziaw-
szy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: : Ja nie znajduję w Nim 
żadnej winy» (J 18, 33. 36–38).

Przytoczony passus wyraźnie wskazuje na problem rozejścia się sa-
mej praktyki dialogu z realizacją jego najważniejszej funkcji, jaką jest 
wspólne poszukiwanie prawdy. Piłat dał wyraz przekonaniu, że prawda 
jest czymś nieuchwytnym, wobec czego można tylko wzruszyć ramio-
nami, bo bardziej liczą się jej polityczne konsekwencje czy interpretacje. 
Pomimo  iż namiestnik Judei nie znalazł w Chrystusie żadnej winy, to 
jednak w ogłoszonym wyroku obiektywna prawda ostatecznie przegrała 
z „prawdą” przyniesioną do rzymskiego trybunału przez arcykapłanów 
żydowskich. Owa rezygnacja z woli poszukiwania prawdy sprawiła, że 
dialog stał się nieprawdziwy.

Wydaje się, że ów syndrom oderwania dialogu od prawdy nie jest 
„wynalazkiem” oświecenia czy ponowoczesności, ale towarzyszy ludz-
kości od zarania dziejów. Piękno dialogu greckiego, nieobce także kul-
turom całej starożytności, jest tylko ideą, która w praktyce napotyka-
ła na trudności już w  czasach antycznych. Dla ludzkości, pogrążonej 
wszakże w  grzechu pierworodnym, proces przezwyciężania tego syn-
dromu jest wciąż aktualnym wyzwaniem i zadaniem. Postęp w tego ro-
dzaju wysiłkach oznacza przywracanie prawdzie jej należnego miejsca 
w życiu społecznym, w czym istotną rolę może i powinien odegrać dia-
log międzyludzki. Musi to być jednak dialog prawdziwy!

Per dialogum ad veritatem…
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Rozważając kwestię prawdziwości dialogu, warto odwołać się do 
podstawowego założenia personalizmu chrześcijańskiego, wedle które-
go człowiek jako osoba jest zdolny nie tylko do miłości (także miłości 
społecznej, czyli solidarności z drugimi) czy wyboru dobra w ramach 
wolności, ale także do poznania prawdy, będącej zasadniczym celem 
ludzkiego myślenia. Natomiast dialog –  trzeba to powtórzyć raz jesz-
cze – jest dyskursem dokonującym się w perspektywie prawdy, jak rów-
nież metodą jej poznawania. Z tej racji stanowi ważny element w spo-
sobie myślenia. 

Spoglądając na problem nieco szerzej, można odnotować różne spo-
soby myślenia. Starożytność uznawała przede wszystkim przedmiotowy 
charakter myślenia wedle zasady: „jestem, więc myślę”. Kartezjusz usiło-
wał jakby odwrócić tę zasadę, przyjmując odwrotną kolejność: „myślę, 
więc jestem” (cogito ergo sum). Wedle tej koncepcji myślenie ma cha-
rakter podmiotowy4. Nie są to wszakże jedyne ujęcia. Interesujące pod 
tym względem jest stwierdzenie Martina Bubera. Jego zdaniem myśle-
nie ludzkie ma charakter dialogowy. Cóż to oznacza? Otóż jest ono jak-
by trzecim wymiarem ludzkiego myślenia, gdyż jest myśleniem „z kimś” 
(dialog) w ramach myślenia „czyjegoś” (podmiot) i myślenia „o czymś” 
(przedmiot).

Myślenie dialogiczne ukierunkowane jest na prawdę, zaś sam dialog 
jest metodą poznawania prawdy. Niestety, trzeba w tym miejscu skon-
statować, że współczesny kryzys pojęcia prawdy nie służy sprawie dia-
logu. Kwestionowana jest klasyczna definicja prawdy, jak również jej 

4 W tym miejscu warto uświadomić sobie, że argument cogito odkrył Karte-
zjusz w wyniku procesu metodycznego powątpiewania o wszelkich świadectwach 
zmysłów. Trzeba zauważyć, że jest to zdanie nader kontrowersyjne. Dla niektórych 
myślicieli jest ono sylogizmem, w którym brakuje przesłanki większej (Pierre Gas-
sendi), dla innych zaś tautologią –  kartezjańskie „myślenie” oznacza „istnienie” 
i jako takie nie może samo siebie potwierdzać (Immanuel Kant). Natomiast Da-
vid Hume kwestionując ów argument, podkreślił, że istnienia ludzkiego „ja” nie 
można stwierdzić z całą pewnością; „ja” jest postrzegającym siebie postrzeganiem, 
a nie istniejącą substancją, jak chciałby tego Kartezjusz. Por. M. Żarowski, Tożsa-
motność. Problem skażenia natury ludzkiej w filozofii Kartezjusza, Wrocław 1994; 
J. Kopania, Descartes i Kant o użyteczności poznawczej języka naturalnego, War-
szawa 1996; Kartezjusz. W czterechsetlecie urodzin filozofa, red. Cz. Głąbik, praca 
zbiorowa, Katowice 1998.

1. Teoretyczny wymiar dialogu
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integralny związek z wolnością i dobrem. Tymczasem wydaje się, że kla-
syczna definicja prawdy, która pochodzi od Arystotelesa, nadal cieszy 
się pewną niezawodnością. Można kojarzyć ją z cechą wypowiadanych 
zdań, określającą ich zgodność z  rzeczywistością. Oznacza po prostu 
zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy 
(łac. veritas est adaequatio intellectus et rei). 

Klasyczną koncepcję prawdy najlepiej wyraził św. Tomasz z Akwinu, 
który wyszczególnił w niej aspekt metafizyczny, teoriopoznawczy i  lo-
giczny. Z metafizycznego punktu widzenia verum est id quod est (praw-
dą jest to, co jest). Innymi słowy, prawdziwe jest to, co istnieje. Praw-
da jest zamienna z  bytem. Każda rzecz, o  ile istnieje, jest prawdziwa. 
W  aspekcie teoriopoznawczym verum est adaequatio intellectus et rei 
(prawda zachodzi wówczas, jeżeli to, co jest w ludzkim intelekcie, zgod-
ne jest z rzeczywistością). Natomiast w sensie logicznym verum est ma-
nifestativum et declarativum esse. Oznacza to, że wszystko, co wskazuje 
na prawdę, ukazuje ją, prowadzi do niej.

W oświeceniowej czy postmodernistycznej mentalności dominuje 
inne niż klasyczne rozumienie prawdy, o ile w ogóle przyznaje się jej ja-
kieś istotne znacznie. Nierzadko można spotkać koherencyjne lub kon-
sensualne rozumienie prawdy, które powodują jej zafałszowanie bądź 
deformację.

Koherencyjna idea prawdy (łac. cohaerentia – spójność, spoistość, 
łączność) akcentuje rozumowanie zgodne z przyjętymi wcześniej regu-
łami logiki. U jej podstaw leży założenie, że wierność prawidłom logi-
ki gwarantuje prawdziwość wyniku. Prawdziwość sądu polega na jego 
niesprzeczności względem sądów uprzednio przyjętych. Jeśli rozumo-
wanie jest poprawne pod względem logicznym, to jego wynik zawsze 
będzie prawdziwy. Nietrudno jednak zauważyć, że ta wizja prawdy jest 
bezkrytyczna wobec przesłanek wyjściowych (aksjomatów), które wca-
le nie muszą być zgodne z rzeczywistością. Jeśli aksjomaty są błędne, to 
czy sama logiczna poprawność myślenia zapewnia poznanie prawdy?

Jeśli chodzi o konsensualne rozumienie prawdy (łac. consensus – zgo-
da powszechna między członkami danej społeczności), to polega ono na 
uznaniu za prawdę opinii większości. Jeśli ludzie w większości są zgodni 
w danej kwestii, będąc w stosunku do niej kompetentni, to należy uznać 
ją za prawdę. Jednak ludzie mogą się mylić! Wszak niekiedy zdarza się to 
fizykom, astronomom, lekarzom, historykom, wychowawcom…

Wydaje się, iż w dialogu jako metodzie poznawania prawdy powin-
no się liczyć nade wszystko jej klasyczne, logiczne rozumienie. Ale nie 
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tylko to. Ważne jest również rozumienie moralne. Na czym ono pole-
ga? Otóż nie wystarczy ujmowanie rzeczywistości tak, jak ona wygląda 
(myśleć zgodnie z rzeczywistością), ale trzeba chcieć i umieć przekazy-
wać tę prawdę innym. Pod tym względem zasadniczą rolę odgrywa cno-
ta prawdomówności. Chodzi o sprawność moralną, dzięki której możli-
wa jest prawda wypowiedzi. 

Prawdy wypowiedzi nie powinno się mylić z  racją, gdyż powodu-
je to deformację dialogu. W każdym dialogu niejako priorytetem, choć 
niekoniecznie jedynym, powinna być wola wyrażenia (poznania) ja-
kiejś prawdy, a nie forsowana za wszelką cenę taktyka przekonania ko-
goś o swojej racji czy słuszności. Oczywiście, należy pamiętać, że praw-
da wypowiedzi musi być pojmowana w  sensie moralnym. Trzeba ją 
przekazywać zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, umiejętnie. W praktyce 
oznacza to między innymi ukierunkowanie jej na dobro. Przykładowo 
nie może być tak, że prawdy używa się wprost do eliminacji, zniszczenia 
czy choćby tylko do upokorzenia partnera dialogu.

Rzeczywistość prawdy, której obecność w dialogu jest niejako impe-
ratywem, ma charakter osobowy, przedmiotowy i egzystencjalny. Ktoś, 
kto poznał prawdę choćby tylko subiektywnie, gotów jest jej bronić. 
Wysiłek związany z  jej poznaniem powoduje emocjonalne przylgnię-
cie do niej. Często ze względu na tego rodzaju emocje trudno przekonać 
partnera dialogu, że istnieje błąd w obiektywnym rozpoznaniu prawdy. 
Charakter osobowy prawdy wpisany jest jakby w jej naturę. Rozpozna-
wana, zgłębiana, odkrywana czy przekazywana jest w dialogu jako świa-
dectwo partnerów, czyli konkretnych ludzi, pozostających w relacjach 
osobowych. Jeśli chodzi o charakter przedmiotowy prawdy, to wyraża 
się on w jej treści. Treść, przedmiot prawdy, kryje się w niej samej. Nato-
miast charakter egzystencjalny prawdy polega na znaczeniu, jakie ma 
ona w ludzkim życiu; na roli, jaką w tym życiu pełni czy odgrywa.

Spoglądając całościowo na zagadnienie prawdy w  dialogu, trzeba 
zauważyć, że ma ona zwykle charakter komplementarny i  korelacyj-
ny. Większość prawd szczegółowych występuje w powiązaniu z innymi 
prawdami, wzajemnie się uzupełniając czy dopełniając. Często tworzą 
one rodzaj łańcucha prawd. W sumie poszukiwanie prawdy w dialogu 
jest wyzwaniem niełatwym.

Z uwagi na fundamentalne znaczenie prawdy partnerzy muszą pamię-
tać o pewnych zasadach praktycznych. Aby dialog rzeczywiście mógł speł-
nić wiązane z nim oczekiwania, konieczne jest takie rozpoznanie prawdy, 
które uwzględnia jej charakter osobowy, przedmiotowy i egzystencjalny.

1. Teoretyczny wymiar dialogu
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Owe uwagi praktyczne można by sprowadzić przynajmniej do nastę-
pujących spraw: 

1. Nie należy koncentrować całego wysiłku wyłącznie na przedsta-
wianiu własnych prawd, gdyż ważne jest także słuchanie tego, co partner 
ma do powiedzenia. W dialogu wsłuchanie się w prawdę prezentowaną 
przez partnera też jest ważne. Chodzi w sumie o wierne odczytanie my-
śli drugiego. Jednakże z psychologicznego punktu widzenia wsłuchiwa-
nie się w prawdę drugiego jest znacznie trudniejsze niż przekazywanie 
czy nawet obrona własnej prawdy;

2. W dialogu trzeba unikać nie tylko wypowiedzi będących czystym 
kłamstwem, ale także takich, które kryją w sobie półprawdy, względnie 
podają prawdy wybiórczo lub ukrywają ich części. Zwykle posługiwanie 
się półprawdami lub prawdami w sposób wybiórczy ma na celu mani-
pulację. Prowadzi bowiem do ukazania zafałszowanego obrazu rzeczy-
wistości;

3. Prawdy w dialogu należy szukać z szacunkiem dla partnera i samej 
prawdy. Dla chrześcijanina stosunek do prawdy stanowi wyzwanie pły-
nące z wiary. Niepodobna, aby szukał on prawdy bez miłości, wszak mi-
łość jest znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa. Zdaniem papieża 
Benedykta XVI łączenie prawdy z miłością stanowi dziś naglącą potrze-
bę, zważywszy na to, że sama miłość bywa często narażana na „opaczne 
jej rozumienie”, jest „ogałacana z sensu” i „pozbawiana etycznej treści”5;

4. Konieczny jest należny respekt dla prawdy czy w ogóle spraw, któ-
re są przedmiotem dialogu. W praktyce może bowiem dojść do umniej-
szenia czy negacji prawdy, nie mówiąc już o jej profanacji, kiedy rozmo-
wa dotyczy na przykład prawdy religijnej. Dlatego wydaje się, że dialog 
z „prawdziwymi” agnostykami nie jest możliwy, gdyż negują oni samą 
możliwość poznania obiektywnej rzeczywistości. Wedle ich przekonań 
prawda leży zawsze gdzieś „pośrodku”, nie można jej wyraźnie określić 
czy zidentyfikować.

Na szczęście trudno spotkać stuprocentowego agnostyka, stąd dialog 
z kimś, kto deklaruje się jako agnostyk, nie wydaje się czymś niemożli-
wym. Mimo wszystko można z nim wejść w dialog, by wspólnie odkryć 
prawdę, którą on nie tyle wyklucza, ile raczej „niechętnie” jej poszuku-
je. Dla drugiej strony dialogu jest to dobra okazja do dania świadectwa 
prawdzie, i to prawdzie niekoniecznie religijnej. Dialog bowiem ma to 

5 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, 2.
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do siebie, że pozwala na odkrycie, poznanie, zgłębienie czy przekazanie 
prawdy głównie przez świadectwo innych ludzi.

1.3. Kontekst personalistyczny

Gdy dochodzi do spotkania człowieka z człowiekiem, to najgłębszym wy-
razem tego spotkania wydaje się komunikacja (łac. communicatio – wy-
miana, łączność, rozmowa). Wywiera ona wpływ nie tylko na życie fi-
zyczne, ale także moralne i duchowe człowieka. Jest istotnym przejawem 
ludzkiego życia. Więcej, stoi na straży osobowej i społecznej tożsamości 
człowieka. Autentyczny dialog zakłada komunikację. Trzeba jednak za-
wsze mieć świadomość, że jest to komunikacja między osobami. 

Każdy dialog ma kontekst personalistyczny, gdyż jego partnerzy to 
osoby lub grupy osób. Jawią się we wzajemnych relacjach jako „indywi-
dualne substancje natury rozumnej” (Boecjusz), jako „relacje substan-
cjalne” (Karol Wojtyła). Jednakże człowiek jako osoba to nade wszystko 
„ktoś”, kto jest jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, odznaczający 
się rozumnością i wolnością, zdolny do miłości, mający swoją godność 
ze względu na samego siebie. Wedle personalizmu chrześcijańskiego ta-
jemnica człowieka jako osoby dosięga niejako szczytu. Jest on wszak-
że obrazem i podobieństwem Boga i przedmiotem odkupieńczej miło-
ści Chrystusa.

Wobec powyższego każdy dialog, który można by określić jako per-
sonalistyczny, musi być naznaczony również postawami wrażliwymi 
na tajemnicę człowieka jako osoby. Wśród tego rodzaju postaw trze-
ba wymienić przynajmniej te najważniejsze: nadzieję, miłość, wolność, 
równość, godność, autentyzm, otwartość, zdrowy krytycyzm, lojalność, 
uczciwość, roztropność, łagodność, odwagę czy wreszcie kompetencję. 
Należy wszakże pamiętać, że wymienione postawy jawią się także jako 
wartości i zasady. Niektóre z nich występują jako sprawności moralne 
(cnoty), które uzdalniają do wyzwalania dobra w procesie dialogu. 

Nadzieja
Nie sposób nie przyznać, że autentyczny dialog powinien być przenik-
nięty nadzieją, gdyż nadzieja zawsze ma swoje odniesienie do prawdy 
i niejako wypływa z prawdy. Nadzieja leży u początku każdego dialogu. 
W praktyce najczęściej chodzi nie tylko o nadzieję będącą cnotą teolo-
galną, ale przede wszystkim o nadzieję naturalną. 
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Prawdziwa nadzieja naturalna nie jest przysłowiową „matką głu-
pich”, lecz pozytywnym stosunkiem do świata, afirmatywną postawą 
wobec ludzi, jak również wobec miejsca, w którym się przebywa, i cza-
su, który się przeżywa. Innymi słowy, nadzieja jest jakimś zasadniczym 
życiowym oczekiwaniem, rodzajem czujności pomagającymnie prze-
oczyć tego, co jest przedmiotem oczekiwania.

Nie bez racji można widzieć w  nadziei perspektywiczne myślenie 
i działanie, aby w ten sposób przygotować się na spodziewany optymi-
styczny scenariusz wydarzeń. Jest to zarazem realistyczna tęsknota za 
takim scenariuszem. Jednak musi jej towarzyszyć pewien stopień ży-
ciowego zaufania, zwłaszcza dotyczącego relacji z drugim człowiekiem. 
W praktyce oznacza to przyjęcie założenia, że drugi człowiek – partner 
dialogu – ma dobrą wolę.

Często podczas dialogu uzasadnione jest ograniczone zaufanie. Może 
istnieć słuszna obawa, że drugi człowiek zawiedzie, nie dotrzyma słowa, 
względnie powie nieprawdę. Wynika to choćby z niedoskonałości człowie-
ka, jego słabości i grzeszności, będącej skutkiem obciążenia grzechem pier-
worodnym. Tego rodzaju obawa, aczkolwiek uzasadniona, nie powinna 
przekreślać zaufania, bo wtedy prowadzi do nieufności rodzącej pesymizm. 
W dialogu może to przyjąć nawet postać chorobliwej podejrzliwości.

Skoro mowa o nadziei w dialogu, trzeba uświadomić sobie, że może 
dojść do jej klęski. Poważne niepowodzenia w dialogu prowadzą do bo-
lesnych doświadczeń i stanów, m.in. do awersji (łac. aversio – niechęć, 
wstręt, odraza), apatii (gr. apátheia – nieczułość, zobojętnienie, brak za-
interesowań, niezdolność do odczuwania wzruszeń) czy śmierci psy-
chologicznej. Szczególnie uciążliwy jest stan śmierci psychologicznej, 
gdyż człowiek w nim pogrążony wprawdzie żyje, ale za niczym nie tęsk-
ni, niczego się od innych nie spodziewa (przynajmniej nie oczekuje od 
nich niczego dobrego), nikomu (nawet sobie samemu) nie ufa. Można 
powiedzieć, że w skrajnych przypadkach klęska nadziei grozi popadnię-
ciem w stan faktycznej ucieczki od rzeczywistości6.

Nadzieja w dialogu może być jednak całkowicie unicestwiona przez 
postawy wynaturzone, do których należy zaliczyć m.in. rozpacz, zu-

6 Ludzie będący w  stanie śmierci psychologicznej, którzy podejmują niejako 
ucieczkę od rzeczywistości, są szczególnie narażeni na destrukcyjne oddziaływanie 
ze strony sekt. Najczęściej stosują one prosty mechanizm: ich wysłannicy obiecują 
głównie to, co jest poza doświadczaną rzeczywistością. 
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chwalstwo i  zwątpienie. Rozpacz zasadniczo jest elementem śmier-
ci psychologicznej. Najczęściej bywa skutkiem wygórowanych ambicji, 
które zostały nagle przekreślone. Przeciwieństwem rozpaczy jest zu-
chwalstwo, które również unicestwia nadzieję. Polega na przecenianiu 
własnych sił, spowodowanym głupotą lub pychą. 

Poważnym zagrożeniem nadziei w dialogu jest postawa zwątpienia, 
czyli chwilowe zachwianie nadziei. Często powodem takiego zachwia-
nia jest lęk przez ryzykiem, które kryje w  sobie niemal każdy dialog. 
Jednakże ryzyka nie należy się obawiać, gdyż z psychologicznego punk-
tu widzenia jest ono nie do uniknięcia. Potrzeba ryzyka pojawia się 
szczególnie w przypadku „tęsknoty za czymś” lub „zaufania komuś”. Tę-
sknota skłania do ryzyka związanego ze skutkami działalności drugiego 
człowieka – strony dialogu, zaś zaufanie przynagla do tego, by ryzyko-
wać drugim człowiekiem.

Miłość
Chociaż postawa nadziei w dialogu jest ogromnie ważna, to jednak jego 
czynnikiem inspirującym jest postawa miłości. Z  personalistycznego 
punktu widzenia jest ona wymogiem koniecznym dialogu. Wedle my-
śli chrześcijańskiej nawet trudno wyobrazić sobie dialog bez miłości. 
W tym miejscu nie sposób odmówić słuszności przekonaniu, ujętemu 
w formę adagium: Jak nie ma miłości bez dialogu, tak nie ma dialogu 
bez miłości.

Zasadniczo miłość w dialogu spełnia trzy bardzo ważne funkcje (za-
dania):

1. inicjuje przekaz informacji;
2. kryje w sobie element świadectwa;
3. rodzi więź osobową między partnerami dialogu.
Postulatem myśli chrześcijańskiej jest, aby dialog stawał się relacją 

miłości. W tym miejscu chodzi o miłość ewangeliczną, a więc wpisaną 
w treść słynnego Hymnu o miłości (1 Kor 13, 1–13), który w odniesie-
niu do dialogu może wydawać się czymś paradoksalnym. Jednak chrze-
ścijaństwo mimo wszystko jest przesłaniem wewnętrznie spójnym. Sens 
miłości zawsze ma odniesienie nadprzyrodzone. Nie jest abstrakcją czy 
koncepcją, ale dotyczy realnej relacji człowieka z  Bogiem i  człowieka 
z człowiekiem. 

Rozważając wymóg miłości w dialogu, warto zwrócić uwagę na myśl 
św. Jana Pawła  II, zawartą w  jego Liście do rodzin (Gratissimam sane) 
z 2 lutego 1994 roku. Wedle papieża człowiek jako osoba nie może zreali-
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zować się inaczej, jak tylko przez „bezinteresowny dar z samego siebie” (n. 
14), i to dar dla drugiego, dla innych. Tego rodzaju nastawienie leży u pod-
staw papieskiej idei cywilizacji miłości, stanowi jej najważniejszy wymiar.

Od razu rodzi się pytanie o to, jak podczas dialogu, nierzadko po-
dejmującego sprawy sporne, dochować wierności chrześcijańskiej po-
stawie miłości i konsekwentnie być „bezinteresownym darem”? Oczy-
wiście, bycie darem dla drugiego nie oznacza rezygnacji z  własnych 
poglądów czy interesów, ale spór o przedmiot dialogu może uniemoż-
liwić świadectwo daru. Czy na płaszczyźnie miłości możliwe jest prak-
tyczne rozróżnienie między przedmiotem dialogu a  jego podmiotem? 
Ewangelia daje na to odpowiedź twierdzącą.

Możliwa, a nawet w pewnym sensie konieczna jest postawa, wedle 
której partnera dialogu należy otaczać ewangeliczną miłością, nawet 
jeśli jego roszczenia, poglądy, interesy czy postawy słusznie mogą bu-
dzić zdecydowany sprzeciw czy potępienie. Jednakże z emocjonalnego 
punktu widzenia odróżnienie osoby ludzkiej od jej postawy czy wyra-
żanych poglądów nie jest czymś łatwym. Wymaga to pewnej dojrzałości 
psychicznej, moralnej, a także duchowej.

Dojrzałość ludzka, jak się wydaje, to przede wszystkim realny kon-
takt z otaczającą rzeczywistością. W szczególności dojrzałość moralna 
i duchowa to właściwy stosunek do świata zasad i wartości, jak również 
właściwy kontakt z rzeczywistością duchową, nadprzyrodzoną. Dojrza-
łość tego rodzaju warunkuje autentyczny kontakt, w szczególności dia-
log z  drugim człowiekiem. Pozwala spojrzeć na drugą osobę właśnie 
przez pryzmat miłości – miłości, która powinna przenikać każdy auten-
tyczny dialog. W tej perspektywie nietrudno uświadomić sobie, że dla 
chrześcijanina nie ma innej miłości aniżeli ta, na którą wskazuje Pierw-
szy List św. Pawła Apostoła do Koryntian (13, 1–13).

Warto zauważyć, że w dialogu może występować miłość wewnętrz-
na (łac. caritas affectiva) i miłość zewnętrzna (łac. caritas effectiva). Mi-
łość wewnętrzna jest umiłowaniem prawdy, która jest przedmiotem dia-
logu, a więc tej, która jest wspólnie poszukiwana, zgłębiana, rozważana, 
względnie odkrywana. Chodzi szczególnie o prawdę dotyczącą człowieka 
i jego spraw, prawdę, która jest dostępna ludzkiemu doświadczeniu. Nato-
miast miłość zewnętrzna jest umiłowaniem samego człowieka – partne-
ra dialogu. Przeważnie wyraża się ona w mowie, okazywanych gestach czy 
zewnętrznych znakach, które komunikują wzajemny stosunek stron dia-
logu. Oba rodzaje miłości mają charakter jakby komplementarny. Powin-
ny występować łącznie, co stanowi oczywiście sytuację idealną. 
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W świetle miłości zewnętrznej człowiek będący stroną dialogu naj-
pierw jawi się jako bliźni (łac. proximus – sąsiad, ktoś najbliższy), a na-
stępnie jako członek społeczności (łac. socius – towarzysz). Otóż „ko-
chać człowieka jako bliźniego” oznacza tyle, co docierać do niego aktami 
miłości bezpośredniej. Natomiast kochać człowieka jako członka spo-
łeczności, to docierać do niego z miłością pośrednio, poprzez struktury 
życia społecznego, instytucje, społeczności, wspólnoty czy grupy.

Należy uświadomić sobie, że w  dialogu relacja miłości z  zasady 
przyjmuje dwoisty charakter. Jest „świadectwem miłości” i  „miłością 
świadectwa”. W tym układzie niezwykle ważne jest odpowiednie rozło-
żenie akcentów. Świadectwo miłości jest niczym innym jak umiłowa-
niem człowieka – partnera dialogu, zaś miłość świadectwa jest jakby 
umiłowaniem samej miłości. Oba te elementy muszą ze sobą harmoni-
zować. Jeśli bowiem w dialogu występuje tylko „umiłowanie człowieka”, 
to miłość będzie jakimś poświęceniem się, altruizmem czy altruistycz-
nym poświęceniem, i niczym więcej. Z kolei położenie akcentu wyłącz-
nie na „umiłowaniu miłości” (ktoś kocha dla samego kochania, bo lubi 
kochać) powoduje, że miłość staje się instrumentalizacją drugiego czło-
wieka. Jest jakby okazją do praktykowania miłości. W  rzeczywistości 
może być tak, że bardziej miłowana jest miłość jako idea czy praktyka 
(np. dzieło miłosierdzia) aniżeli sam człowiek7.

W dialogu świadectwo miłości i miłość świadectwa muszą być kom-
plementarne. Wtedy dialog ma szansę, aby stać się prawdziwą relacją 
miłości; miłości, która jest darem osoby dla osoby. W tym miejscu trze-
ba zwrócić uwagę na kolejną postawę, jaką jest wolność.

Wolność
Wedle nauczania św. Jana Pawła II osoba objawia się najpełniej przez wol-
ność w prawdzie. Dzięki wolności możliwy jest dar z samego siebie (osoby 
dla osoby), jak również wewnętrzna dyscyplina tego daru. Wolność zwią-
zana jest także z dobrem. Wyrasta z prawdy i prowadzi ku dobru. W su-

7 Tego rodzaju zachwianie porządku miłości może występować nie tylko na 
gruncie dialogu. Jest ono charakterystyczne dla postaw filantropijnych, które nie 
odwołują się do klarownej wizji człowieka, względnie pozostają z dala od perso-
nalizmu. Może także przejawiać się w różnych kontekstach na polu religijnym, np. 
bardziej miłuje się: religię niż samego Boga, znaki religijne niż religię czy Euchary-
stię niż Tego, który w Eucharystii jest najważniejszy – Jezusa Chrystusa.
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mie oznacza zdolność i możliwość wyboru wartości i opowiedzenia się za 
nimi, co znajduje przełożenie na życie zgodne z osobistym sumieniem. 
Nie można jej rozumieć jako swobody czynienia czegokolwiek.

W pojęciu wolności zawiera się rzeczywistość daru. Zdaniem papie-
ża w wolność przeżywaną na sposób daru „wpisana jest nie tylko dowol-
na inicjatywa podmiotu [strony dialogu – przyp. J. M.], ale też wymiar 
powinnościowy”8. Nie można jej zatem kojarzyć z brakiem jakichkol-
wiek norm. 

Aby zrozumieć znaczenie wolności w dialogu, trzeba najpierw spoj-
rzeć uważnie na samą wolność, w  której myśl personalistyczna do-
strzega jeden z atrybutów osoby. Choć filozofowie spierają się o poję-
cie wolności, to jednak nie ulega wątpliwości, że kryje ona w sobie dwa 
elementy: 1. autodeterminację (rodzaj samookreślenia w sensie samo-
zależności i  samostanowienia) oraz 2. autonomię (pewną odrębność 
i niezależność). Konsekwencją tak rozumianej wolności jest odpowie-
dzialność za podejmowane czyny i za skutki czynów (o ile były zamie-
rzone lub możliwe do przewidzenia).

Wolność jako atrybut osoby ludzkiej jest nie tylko postawą, ale 
przede wszystkim wartością i  zasadą, która może być interpretowana 
wieloaspektowo. Z najgłębszego – moralnego i duchowego – punktu wi-
dzenia u źródeł każdej wolności kryje się tajemnica wolnej woli człowie-
ka. Czym jest wolna wola? Otóż dzięki niej człowiek może podejmować 
autonomiczne decyzje.

Przykładowo, św. Tomasz z Akwinu postrzegał wolną wolę głównie jako 
władzę sprawiającą, że człowiek sam stanowi o swoim czynie. Karol Woj-
tyła (później Jan Paweł II) widział w wolnej woli właściwość osoby, któ-
ra zdolna jest spełniać czyny o charakterze ludzkim właśnie dlatego, że tę 
właściwość posiada. Wedle Jana Pawła II wolna wola jest rzeczywistością, 
która sprawia, że osoba ma świadomość samoposiadania, samostanowie-
nia o sobie oraz decydowania. Jest dyspozycją do świadomego i celowego 
regulowania postępowania, pozwala człowiekowi „chcieć” i wybierać. Ak-
tualizuje się w pełni w momencie podejmowania wszelkich decyzji.

Dla personalizmu chrześcijańskiego wolna wola, będąca atrybutem 
osoby, jawi się jako dar Stwórcy. Człowiek stworzony na obraz i podo-
bieństwo Boże (por. Rdz 1, 26–27) w wolnej woli zdaje się najbardziej 
podobny do swojego Stwórcy –  w  tym sensie, że sam może stanowić 

8 Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, 14.
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o swoim czynie czy postępowaniu, i  jest zdolny do tego nawet wbrew 
woli Bożej. Jednakże wolna wola podlega kształtowaniu za pomocą wy-
borów wyrażających się w ludzkich czynach. Chodzi o to, by te wybo-
ry współbrzmiały z  prawdziwym dobrem osoby, a  więc odpowiadały 
zbawczej woli Boga. Tu jest bodaj najbardziej newralgiczny problem! 
Człowiek na mocy wolnej woli może powiedzieć Bogu „nie”, czyli jest 
w stanie wybrać takie działanie, które nie odpowiada lub sprzeciwia się 
prawdziwemu dobru osoby. Można wtedy mówić o  woli zniewolonej 
nieprawdą, gdyż jej decyzje oderwane są od prawdy. Taka wola jest znie-
prawiona, powoduje, że człowiek staje się moralnie zły, to znaczy sprze-
ciwia się swojemu ostatecznemu celowi i tym samym Dobru najwyższe-
mu, czyli samemu Bogu.

Jeśli chodzi o dialog, to owo znieprawienie stanowi dlań ogromne 
zagrożenie, wszak istotą dialogu jest przecież wspólne poszukiwanie czy 
zgłębianie prawdy powiązanej z  realizacją dobra (wspólnego). W tym 
kontekście wolna wola partnerów dialogu, jak również „jakość” przeży-
wanej przez nich wolności odgrywają rolę kluczową.

Zważywszy na zróżnicowaną „jakość” przeżywanej wolności, dla spra-
wy dialogu ogromnie ważna jest świadomość „wolności od” i „wolności 
ku (do)”, jak również wolności wewnętrznej i wolności zewnętrznej. 

„Wolność od” polega na wewnętrznej i  zewnętrznej niepodległo-
ści człowieka. W praktyce oznacza brak sytuacji przymusowych. W wy-
miarze moralnym, duchowym stanowi jakby wyzwolenie od zła, pewną 
niepoddawalność negatywnym uwarunkowaniom. Natomiast „wol-
ność ku (do)” jest możliwością swobodnego wyboru spośród wszyst-
kich opcji. W praktyce sprowadza się do możności wykorzystania przez 
człowieka jego potencjalnych możliwości. W aspekcie moralnym moż-
na w niej widzieć rodzaj powołania do czynienia dobra.

Z kolei na wolność zewnętrzną w  dialogu składa się zespół wa-
runków zewnętrznych, które decydują o  tym, że człowiek jest w  sta-
nie działać w sposób nieskrępowany. Jej granice zwykle określa prawo 
(wolność legalna). Jednak nie zawsze wolność faktyczna pokrywa się 
z wolnością legalną. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy prawo sta-
nowione przez człowieka jest wadliwe czy wręcz niesprawiedliwe. Wol-
ności zewnętrznej zawsze towarzyszy pewien element wolności we-
wnętrznej, której „jakość” zależy od stopnia dojrzałości intelektualnej, 
moralnej czy duchowej. Wolność wewnętrzna jest po prostu wolnością 
osoby i z tego powodu zależy od niej samej, wyrażając jej zdolność do 
wybierania. 
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Wolność w całej swej złożoności jest człowiekowi dana i  zadana. 
Prawdziwa wolność nie istnieje bez prawdy. Wedle Jana Pawła II wol-
ność i prawda „albo istnieją razem, albo też razem marnie giną”9. Praw-
dy należy niestrudzenie poszukiwać, a odnalezioną starannie zgłębiać, 
jakby rozpoznawać na nowo. Natomiast wolności trzeba się nieustan-
nie uczyć podczas kontaktu z rzeczywistością, zwłaszcza w relacjach 
z drugim człowiekiem. W tej perspektywie dialog jawi się jako ważna 
lekcja wolności. Zasada respektu dla ludzkiej wolności podpowiada, 
by w każdym autentycznym dialogu niczego nie narzucać partnero-
wi, tolerować (co jeszcze nie musi oznaczać akceptacji) jego sprzeci-
wy, szanować jego prawo do własnego zdania czy uznać jego zdolność 
do wyboru dobra.

Godność
Wspomniana zasada respektu dla ludzkiej wolności przywołuje zasadę 
bardziej podstawową, którą jest godność człowieka jako osoby. Wolność 
człowieka nierozerwalnie wiąże się z jego godnością. Nie ulega wszak-
że wątpliwości, że dialog należy prowadzić z godnością, a więc z posza-
nowaniem godności własnej i partnera. Cóż to oznacza? Aby odpowie-
dzieć na to pytanie, trzeba wpierw uświadomić sobie, czym jest ludzka 
godność jako taka. 

Godność (łac. dignitas – wartość osobista, zasługa, zacność, dzielność 
moralna) w swoim podstawowym znaczeniu daje wyraz powszechnemu 
przekonaniu o szczególnym statusie istot ludzkich, jedynym w swoim 
rodzaju, odmiennym od statusu wszystkich innych bytów stworzonych 
na ziemi. Fundamentalna godność osoby ludzkiej jest wrodzona, wła-
ściwa wszystkim ludziom i niezbywalna. Wedle św. Tomasza z Akwinu 
jest ona przymiotem ludzkiej natury, rozumnej i wolnej, który sprawia, 
że człowiek jest celem samym dla siebie.

Słowem, godność osoby ludzkiej jest istotą człowieczeństwa, im-
manentną cechą, naturalną właściwością każdego człowieka. W  uję-
ciu chrześcijańskim jawi się jako dar Stwórcy, gdyż człowiek otrzymu-
je ją dzięki temu, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. 
A już szczególną godność nadaje człowiekowi fakt przeznaczenia go do 

9 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 90. Tezę, wedle której rzetelny stosunek 
do prawdy jest warunkiem prawdziwej wolności, autor encykliki wyprowadził ze 
słów Chrystusa: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
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wspólnoty z Bogiem w tajemnicy zbawczej śmierci i chwalebnego zmar-
twychwstania Chrystusa.

Należy jednak pamiętać, że godność stanowi także pewną potencjal-
ność, którą należy aktualizować, doskonalić w działaniu. Ważną prze-
strzenią realizacji ludzkiej godności są wzajemne relacje z  bliźnimi. 
Niezbędnym warunkiem tej realizacji są relacje budowane na miłości, 
wolności i  prawdzie. Takich relacji najbardziej domaga się życie spo-
łeczne, w  którym istotną formą realizacji godności człowieka jest re-
spektowanie przez każdego własnej i cudzej godności.

Dialog jest szczególną formą relacji międzyludzkich. Nic zatem dziw-
nego, że stanowi on ważną przestrzeń realizacji godności osoby ludzkiej. 
W tym świetle jego podstawowym wymogiem jest wzajemne poszanowa-
nie godności partnerów. Każda strona dialogu winna szanować godność 
własną i  drugiej strony. Najtrudniej jest uszanować partnera, z  którym 
prowadzi się dialog trudny, niepozbawiony gwałtownych sporów i ostrych 
konfliktów. Niemniej jednak nawet w takich sytuacjach dialog należy pro-
wadzić z godnością. Respekt dla ludzkiej godności jest wszakże imperaty-
wem, choć z pewnością niełatwym w praktycznym postępowaniu. 

Ów respekt, mający odniesienie do dialogu, od strony negatywnej 
można określić jako przyjęcie zasady postępowania mówiącej, że part-
nera nie wolno świadomie poniżać, ośmieszać, dyskredytować. Nato-
miast od strony pozytywnej respekt dla godności człowieka oznacza 
postępowanie, w którym partner jest traktowany serio, poważnie, z sza-
cunkiem. 

Dlatego autentycznemu dialogowi, a więc takiemu, który prowadzo-
ny jest z godnością, obce są następujące postawy: cynizm, cwaniactwo, 
perfidia, podstęp, przebiegłość, podłość. Wydaje się, że nie przedstawia-
ją one większych trudności, jeśli chodzi o ich powszechne rozumienie. 
Jednak warto może wyjaśnić dwa pojęcia: cynizm i perfidię.

Cynizm oznacza postawę życiową charakteryzującą się lekceważe-
niem ogólnie przyjętych i uznanych w danym środowisku zasad i war-
tości. Natomiast słowo perfidia (łac. per i fides – sprzeniewierzenie, nie-
wierność) nabiera współcześnie sensu nieco odbiegającego od swej 
etymologii. Wskazuje bowiem na wyrafinowaną przebiegłość, prze-
wrotność, chytrość. Jeśli tego rodzaju postawy zaistnieją, to w oczywi-
sty sposób doprowadzą do osłabienia dialogu, a nawet do jego całkowi-
tego unicestwienia.

Na szczęście dialog daje szansę wzajemnego ćwiczenia się stron 
w  postawach respektujących godność, a  także ją ugruntowujących. 
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Już samo spotkanie z człowiekiem w dialogu, poznanie czy doświad-
czenie jego wnętrza sprzyja respektowaniu jego godności. Persona-
lizm podpowiada w  tym miejscu, że człowiek, odkrywając godność 
w drugim człowieku, jeszcze bardziej uświadamia sobie swoją god-
ność. Doświadczenie to przynagla do uznania złotej reguły („Czyń 
innym to, co byś chciał, aby tobie czynili”, względnie „Nie czyń in-
nym tego, czego nie chcesz, by tobie czynili”)10, jak również sprawia, 
że w pewnym sensie potwierdza się słynne adagium: „Z kim przesta-
jesz, takim się stajesz”.

Równość
Z zasadą poszanowania godności człowieka integralnie związana jest 
zasada równości. Albowiem równość wypływa z  godności, zaś sama 
godność jest jednocześnie konsekwencją równości. Nie bez racji można 
powiedzieć, że równość jest jednym ze źródeł godności. Ponadto god-
ność jest uzasadnieniem równości.

Chodzi oczywiście o równość rozpatrywaną na płaszczyźnie ontolo-
gicznej. Wszyscy ludzie mają taką samą naturę, wspólne człowieczeń-
stwo. Prawdę o tej równości najbardziej podkreśla personalizm chrze-
ścijański, który odwołuje się do przesłanek naturalnych, jak również 
nadprzyrodzonych. Biblia, a szczególnie Nowy Testament, zawiera tre-
ści, które jednoznacznie można uznać za promocję zasady równości po-
między ludźmi. Równość jest konsekwencją woli Bożej, wynika z zamy-
słu Stwórcy. Dlatego równość można postrzegać jako wartość i zasadę 
chrześcijańską.

W tym miejscu można przywołać przynajmniej dwa passusy biblij-
ne. Jeden z nich jest wypowiedzią św. Piotra Apostoła, który o kwestii 
zbawczej woli Boga napisał: 

Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym 
narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie (Dz 10, 
34–35).

Drugi tekst, dotyczący religijnego statusu chrześcijan w  Galacji, 
znajduje się w pismach św. Pawła Apostoła. Chodzi o następujące słowa: 

10 Nowy Testament wyraża złotą regułę słowami samego Chrystusa: „Wszystko, 
co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7, 12).
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Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteście synami Bożymi –  w  Chrystusie 
Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przy-
oblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już nie-
wolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 
bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3, 26–28). 

Powyższą tezę w nieco innej formie powtórzył św. Paweł w liście ad-
resowanym do wiernych w Kolosach. Nawiązując do idei nowego życia 
w Chrystusie, wyraził następującą myśl: 

[W porządku nadprzyrodzonym] nie ma już Greka ani Żyda, obrzezania 
ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim 
we wszystkich [jest] Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży –  święci i  umi-
łowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, 
cierpliwość, znosząc jedni drugich i  wybaczając sobie nawzajem, jeśliby 
miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to 
zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. A ser-
cami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście 
wezwani w jednym Ciele [wspólnocie Kościoła] (Kol 3, 11–15).

Oto wizja równości kryjąca się w chrześcijańskim orędziu, które jest 
zbawczą propozycją Boga zaadresowaną do każdego człowieka, i to bez 
żadnego wyjątku! Prawda o równości jest dowartościowaniem wewnętrz-
nym człowieka, ale stanowi także zobowiązanie do życia godnego, do 
godnych zachowań, do postaw na miarę godności człowieka, gdyż god-
ność – jak już wspomniano powyżej – jest konsekwencją równości.

Jak widać, respekt dla równości powinien być szczególnym znakiem 
rozpoznawczym chrześcijan zaangażowanych w  sprawy społeczne, go-
spodarcze, kulturalne czy polityczne. Dotyczy to również uczestnictwa 
w dialogu. Poszanowanie równości jest koniecznym warunkiem dialogu 
oczywiście nie tylko wtedy, gdy obie strony są chrześcijańskie. Tego ro-
dzaju zasada dotyczy wszystkich ludzi z uwagi na ich naturalną godność. 
Każdy człowiek, nawet całkowicie odcinający się od jakiejkolwiek religii, 
nie może kwestionować równości, gdyż wypływa ona z tej godności.

We wszelkich relacjach międzyludzkich, a  szczególnie w  dialogu, 
uzasadnieniem równości jest naturalna godność człowieka; godność, 
która dla człowieka religijnego pozostaje w spójności z godnością nad-
przyrodzoną. Jednakże owe podstawy równości, zwłaszcza w dialogu, 
mogą być łatwo zakwestionowane przez nadmierne akcentowanie róż-
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nic, jakie występują pomiędzy stronami. Trzeba przyznać, że istniejące 
różnice, np. płeć, temperament, wykształcenie, narodowość, religia, kul-
tura itp., często mają charakter naturalny i obiektywny, . Przesadne ak-
centowanie różnic może prowadzić do dyskryminacji, co jest sytuacją, 
którą należy w dialogu usilnie przezwyciężać.

Niemniej jednak równość jako wartość i zasada może być wynatu-
rzona przez panujące dziś ideologie11. Skrajny feminizm, genderyzm, 
niektóre lewackie czy libertyńskie odcienie postmodernizmu próbują 
równość absolutyzować, stawiając niemal znak równości pomiędzy zna-
czeniami pojęć „równy” i „taki sam”. W ten sposób kwestionują one na-
turalne różnice pomiędzy ludźmi. Takie ideologiczne pojmowanie rów-
ności szkodzi sprawie dialogu. Koliduje z podstawami antropologicznej 
prawdy i ostatecznie utrudnia osiągnięcie autentycznych celów dialogu, 
zgodnych z prawdą i dobrem. 

Autentyzm
Jeśli dialog prowadzony jest z godnością i poszanowaniem równości, nie 
wspominając już o innych postawach, o których była mowa powyżej, to 
istnieje wtedy szansa, iż będzie on naznaczony autentyzmem (gr. au-
thentikós – prawdziwy, oryginalny, niepodrobiony), czyli prawdziwością 
i wiarygodnością. Wydaje się, że dziś panuje kryzys w zakresie postaw 
autentycznych, głównie wskutek oddziaływania kultury masowej, na-
rzucającej gotowe wzorce, z którymi odbiorcy nie chcą się utożsamiać, 
ale też i nie potrafią się im oprzeć. Dlatego istnieje ogromne zapotrze-
bowanie na autentyczność.

Wobec tego warto najpierw postawić pytanie, czym w istocie jest au-
tentyczność? Otóż jej warunkiem jest odpowiedni stan wnętrza czło-
wieka. Przykładowo, ktoś, kto jest zniewolony narkomanią, alkoholi-

11 Niezależnie od ujęć ideologicznych równości pogłębioną refleksję na jej te-
mat podejmują nauki filozoficzne, społeczne i  polityczne. Na ogół występuje ona 
w myśli społeczno-politycznej w połączeniu z pojęciami sprawiedliwości i wolności. 
Przeważnie traktowana jest jako pojęcie bliskoznaczne egalitaryzmowi. Równość 
najczęściej odnoszona jest do: 1. naturalnego statusu ludzi, niezależnego od rasy, 
narodowości, wyznania, pozycji społecznej czy zdolności; 2. równouprawnienia po-
litycznego i prawnego związanego z działaniem prawa stanowionego przez państwo 
(wszyscy są równi wobec prawa); 3. stosunków społeczno-ekonomicznych jako po-
stulatu zrównania życiowych szans wszystkich członków danego społeczeństwa.
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zmem czy choćby siecioholizmem, nie potrafi być w pełni autentyczny. 
Ważne jest także forum zewnętrzne, w którym  ludzie, pojedynczo czy 
zespołowo, uczestniczą w tworzeniu tzw. przestrzeni wspólnoty („prze-
strzeni obcowania”). Owa przestrzeń pozwala dostrzec i wyzwolić po-
stawy autentyczne u tych, którzy do niej należą.

Jednak problemem jest już samo tworzenie właściwej przestrzeni 
wspólnoty, która sprzyjałaby wyzwalaniu postaw autentycznych. Albo-
wiem o drugim człowieku zwykle myśli się tylko przedmiotowo („Jak 
cię widzą, tak cię piszą”). Myślenie może być wszakże zawodne. Gdy 
na twarzy ubogiego pojawia się smutek, to niekoniecznie jego przyczy-
ną musi być sytuacja spowodowana biedą, ale jakiś zupełnie inny po-
wód. Dlatego niemal zawsze istnieje potrzeba dopełnienia tego rodzaju 
refleksji myśleniem podmiotowym i dialogowym. Zatem odpowiednia 
przestrzeń wspólnoty powinna opierać się na wszystkich trzech elemen-
tach – widzeniu przedmiotowym, podmiotowym i dialogowym.

Filozofowie w kwestii postaw autentycznych chętnie posługują się ob-
razami czy symbolami. Wskazują między innymi na „epifanię twarzy”, 
czyli na coś, co można by uznać za objawienie twarzy drugiego człowie-
ka czy drugiemu człowiekowi. Niektórzy myśliciele są pod tym względem 
bardzo konkretni, utrzymując np., że w oczach człowieka odbija się spoj-
rzenie jego duszy (św. Augustyn z Hippony). W związku z tym nasuwa się 
pytanie o autentyzm twarzy. Pytanie jest ważne, gdyż jak uczy doświad-
czenie, można mieć wiele twarzy. Kiedy zatem można mówić o jej auten-
tyzmie? Na to pytanie łatwiej odpowiedzieć w formie negatywnej.

Autentyzm twarzy zasadniczo nie oznacza prezentowania siebie ta-
kim, jakim się jest naprawdę! Każdy ma wszakże prawo do pewnej in-
tymności, która jest obszarem zarezerwowanym tylko dla niego i  sta-
nowi tajemnicę niedostępną dla innych. Autentyzmu nie należy mylić 
z  jakimś rodzajem ekshibicjonizmu moralnego, który najczęściej jest 
szkodliwy, bo może kogoś zgorszyć… Autentyzm twarzy ma miejsce ra-
czej wtedy, gdy człowiek ukazuje siebie takim, jakim „szczerze” chciałby 
być, choć pomiędzy stanem faktycznym a pragnieniami nie ma wyraź-
nej zbieżności. Ukazując swoją twarz taką, jaką chciałby mieć, człowiek 
ten nie kłamie o tyle, o ile zmierza w kierunku ideału, przyjmując wizję 
człowieczeństwa zgodną ze swoimi autentycznymi poglądami. Wydaje 
się, że ma prawo do takiej postawy nawet wtedy, gdy nie wszystko mu 
wychodzi, a ideał jawi się jako niedościgniony.

W dialogu bywają oczywiście sytuacje, że trzeba przyznać się do 
swoich słabości. W takich przypadkach niezbędna jest roztropność, by 
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innych nie wystraszyć sobą lub nie zgorszyć. Nietrudno zauważyć, że 
obecnie panuje jakaś moda na ekshibicjonizm moralny. Dotyczy ona 
przede wszystkim grup zamkniętych, szczególnie sekt. Często wycho-
dzą one z  założenia, że aby człowiekowi pomóc, trzeba go najpierw 
przekonać, że jest „dnem”. Stąd praktyka doprowadzania go do samo-
oskarżania, by go utwierdzić w przeświadczeniu, iż bez pomocy grupy 
nie ma szans na wydźwignięcie się z owego dna.

Jednakże ostentacja, czyli obnoszenie się z  własnymi słabościami 
i wadami, stanowi zaprzeczenie autentyzmu. Jest postawą niewiele ma-
jącą wspólnego z autentycznym humanizmem. Ma to do siebie, że ni-
kogo nie buduje, duchowo i moralnie nie umacnia, lecz raczej wprowa-
dza zamęt i pogrąża w pesymizmie. Jakby odwrotnością ostentacji jest 
faryzeizm (w przenośni: obłuda, hipokryzja, bigoteria), czyli chęć za-
imponowania innym przez obnoszenie się ze swoimi, najczęściej uro-
jonymi, zaletami. A wszystko po to, aby zdobyć przychylność lub uzna-
nie otoczenia.

Z egzystencjalnego punktu widzenia problem faryzeizmu jest po-
ważny, ponieważ faryzeusz może tak przyzwyczaić się do swojego kłam-
stwa o sobie, że w końcu pogrąży się w samookłamywaniu. Wtedy po-
stawa faryzejska przestaje być już grą, a staje się życiem w nierealnym 
osobowym świecie. W tej sytuacji trudno liczyć na to, by dialog z takim 
człowiekiem był autentyczny.

Postawy nieautentyczne, wyrażające jakby negację autentyzmu twa-
rzy, to także, a może przede wszystkim, „maski” i „zasłony”. Maska jest 
świadomą zmianą wyrazu twarzy. Zwykle zakłada się ją po to, by kogoś 
zwieść, wprowadzić w błąd odnośnie do swojej „twarzy”. Natomiast za-
słona nie tyle zniekształca twarz, ile powoduje jej ukrycie. Dlaczego by-
wają sytuacje, że ludzie nie mają odwagi pokazać swojej autentycznej 
twarzy? Otóż zmieniają, zasłaniają twarz najczęściej z obawy, że nie zo-
staną zaakceptowani przez innych.

Maski i  zasłony zawsze związane są z poczuciem wstydu lub lęku. 
Wstyd sugeruje człowiekowi, że ludzie odwrócą się, uciekną od niego. 
Z kolei lęk sugeruje mu, że ludzie go potępią, odrzucą od siebie. W obu 
przypadkach ujawnia się obawa przed samotnością, która prowokuje 
obronę za pomocą masek lub zasłon. Jakkolwiek by było, maski i zasło-
ny zawsze są postawami nieautentycznymi, które w sposób oczywisty 
utrudniają dialog, czyniąc go również nieautentycznym.

Ocena postaw autentycznych, ich rozeznanie u poszczególnych osób 
jest prawie niemożliwe. Ktoś będzie autentyczny, gdy prawdę o  sobie 
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ujawni całkowicie. Jednak autentyzm kogoś innego może przejawiać 
się w przeżywaniu prawdy o sobie we własnym wnętrzu. Taką postawę 
również trzeba uznać za autentyczną i należy ją uszanować. Dotyczy to 
szczególnie dialogu małżeńskiego, rodzinnego, nie mówiąc już o dialo-
gu koleżeńskim. Ogromnym nieporozumieniem jest uszczęśliwianie in-
nych swoim autentyzmem, gdyż w praktyce oznacza to walkę z auten-
tyzmem innych. Słowem, nie ma jednego autentyzmu, który można by 
uznać za jedynie prawdziwy. Jednak zawsze niezmienne pozostaje jego 
kryterium obiektywne, którego nie sposób zanegować. U jego podstaw 
kryje się niezawodna intuicja, która autentyzm kojarzy z  tym, co jest 
wolne od sztuczności. Nade wszystko odznacza się on prawdziwością 
i wiarygodnością.

Otwartość
Autentyzm warunkuje i  poniekąd ułatwia cały szereg innych postaw 
niezbędnych w dialogu. W szczególności należy do nich postawa otwar-
tości. W dialogu jest to postawa kluczowa, gdyż wpływa na cały jego 
proces, którego koniecznym elementem jest relacja człowieka z  czło-
wiekiem, spotkanie i  rozmowa. Otwartość w  dialogu oznacza przede 
wszystkim pozytywne nastawienie do ludzi, gotowość do nawiązania 
z nimi kontaktu.

Powstaje zatem pytanie: Czym jest otwartość na drugiego człowie-
ka? Odpowiedź nie nastręcza większych trudności, gdyż samo doświad-
czenie życiowe podpowiada, iż postawę otwarcia trzeba kojarzyć z ak-
ceptacją. Człowiek, będący stroną dialogu, powinien być akceptowany 
takim, jakim jest, a nie takim, jakim chciałaby go widzieć druga strona.

Akceptacja nie oznacza wszakże poparcia dla wszelkich postaw czy 
uznania dla każdej osoby, ale gotowość do nawiązania relacji. Jest to bo-
daj najbardziej podstawowy sens otwartości, która w dialogu nie może 
być „ślepa”, lecz ma być krytyczna. W przeciwnym bowiem razie posta-
wa otwartości zamienia się w naiwność czy łatwowierność. Zamiast słu-
żyć dialogowi, sprowadza go do karykatury. Strona naiwna czy łatwo-
wierna mimowolnie daje przewagę drugiej stronie. Słowem, otwartość 
musi odznaczać się racjonalnością.

Nierzadko postawę otwartości przypisuje się ludziom, którzy dążą 
do postępu, zaś tych, którzy mają poglądy zachowawcze, konserwa-
tywne, piętnuje się mianem zacofanych, zamkniętych w  schematach 
myślowych, niezdolnych do otwartości na ludzi, nowe idee czy roz-
maite wyzwania teraźniejszości i  przyszłości. Wydaje się, że ów po-
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dział na ludzi postępowych i konserwatywnych jest nie tyle uprosz-
czony, co fałszywy i zarazem zwodniczy. W praktyce nie ma czystych 
postaw tego rodzaju, a  więc nie istnieją stuprocentowi „zamknięci” 
konserwatyści czy „otwarci” progresiści (łac. progressio – postępowa-
nie naprzód).

I jedni, i drudzy mogą w dialogu odegrać pozytywną rolę. Otwar-
tość progresistów pozwala odważniej spojrzeć w  przyszłość. Ułatwia 
podejmowanie decyzji dotyczących przemian. Progresiści jakby popy-
chają historię do przodu, stając się motorem postępu czy rozwoju. Na-
tomiast ich „przeciwnicy” – konserwatyści – broniąc starego porządku, 
jakby zabezpieczają przemiany dzięki ograniczaniu ryzyka błędów. Czy-
nią to poprzez konfrontację postępu z tradycją. Zatem dialog, w którym 
uczestniczą zarówno progresiści, jak i konserwatyści, wydaje się spotka-
niem ze wszech miar pożądanym, gdyż ich wzajemne zmaganie nadaje 
przemianom racjonalne tempo.

Aby konfrontacja konserwatyzmu z  postępowością była twór-
cza, niezbędna jest postawa otwartości po obu stronach dialogu. Cho-
dzi przede wszystkim o otwartość na ludzi, którzy mają inne, niekiedy 
przeciwstawne poglądy na świat, życie, wydarzenia czy sprawy. W prak-
tyce i jedni, i drudzy bywają uparci i niechętnie zmieniają poglądy. Oba-
wiają się trudu związanego ze zmianą utartych sądów, stereotypów my-
ślowych czy uproszczeń intelektualnych. Tymczasem otwartość zakłada 
krytycyzm w podejmowaniu tego rodzaju wysiłku.

Krytycyzm
Na straży otwartości racjonalnej, a więc takiej, która nie jest ślepa na 
oczywistość sytuacji, uwarunkowań i faktów, stoi krytycyzm (gr. kriti-
kós – osądzający). Zasadniczo krytycyzm oznacza postawę poznawczą 
opartą na dociekaniu racji własnych przekonań, która:

1. wystrzega się uznawania twierdzeń wątpliwie uzasadnionych;
2. charakteryzuje się gotowością do zmiany uznanych już przekonań 

wobec nowych dowodów czy faktów.
Prawdziwy krytycyzm przynosi trafną ocenę rzeczywistości. Jednak-

że ocena tego rodzaju musi być rozważna, wolna od emocji. Do podsta-
wowych elementów krytycyzmu zalicza się obiektywizm i rzeczowość. 
Pierwszy z nich zakłada rzetelność informacji, jak również wolność od 
stronniczości. Natomiast rzeczowość, niezwykle istotny element po-
stawy krytycznej, polega na trzymaniu się istoty rzeczy. Ważne jest, by 
w dialogu nie pozwalać na zbędne dygresje.
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Podczas dyskusji niepotrzebne dygresje zwykle osłabiają znacze-
nie głównego przedmiotu dialogu. Z  łatwością dochodzi wówczas do 
pomieszania tego, co istotne, z tym, co przypadłościowe. W nadmier-
nych szczegółach czy dygresjach, nic niewnoszących do sprawy, łatwo 
zagubić istotę rzeczy. Nie bez racji mądrość życiowa posługuje się afo-
ryzmem: „diabeł tkwi w  szczegółach”. Czepianie się szczegółów może 
skutkować błędnym myśleniem, które trafnie oddaje łacińska fraza: pars 
pro toto („wziąć część za całość”).

Z krytycyzmem łączy się autokrytycyzm. W dialogu trzeba być kry-
tycznym także wobec samego siebie, czyli mieć świadomość własnych ogra-
niczeń, słabości czy ewentualnych braków w rozeznaniu sprawy, która jest 
przedmiotem dyskusji. Ponadto należy pamiętać o zasadzie: nemo iudex in 
causa sua („nikt nie jest sędzią we własnej sprawie”). Jej naruszenie osłabia 
krytycyzm i może skutkować błędnym rozeznaniem przedmiotu dialogu.

Od razu należy zdać sobie sprawę z tego, że krytycyzm nie jest tym 
samym co krytykanctwo. Jest ono postawą niezdrową, a nawet społecz-
nie szkodliwą, przejawia się w  potępianiu wszystkiego w  przysłowio-
wy czambuł. Krytykant będzie wszędzie, we wszystkim i u wszystkich 
doszukiwał się przede wszystkim negatywów. Przyczyny owej posta-
wy są zróżnicowane. Zwykle przesądzają o niej względy charakterolo-
giczne – skłonność do widzenia wszystkiego w czarnych kolorach. Nie 
bez znaczenia i wpływu bywają osobiste porażki życiowe. Jednak u pod-
staw krytykanctwa może leżeć także lenistwo czy wygodnictwo, którymi 
można swe krytykanctwo uzasadnić, a siebie usprawiedliwić.

W dialogu jednak, jakkolwiek każda krytyka może kryć w sobie wie-
le zagrożeń, zdrowy krytycyzm jest niezbędny. Ze swej natury bazuje on 
na racjonalności i w pewnym sensie zabezpiecza dialog przed naiwno-
ścią i zwodniczą łatwowiernością. 

Lojalność
Spotkanie i rozmowa partnerów dialogu nie może nie uwzględniać ty-
powo ludzkich postaw, które pełnią integracyjną rolę w niemal wszyst-
kich dziedzinach życia. Należy do nich między innymi lojalność (fr. loyal 
–  zgodny z  prawem, prawomyślny, rzetelny w  stosunkach z  ludźmi). 
W relacjach międzyludzkich oznacza ona nie tyle zgodność z prawem, 
jak na to wskazuje etymologia, ile postawę prawości, wierności, uczci-
wości czy wspomnianej już rzetelności.

Postawa lojalności wyraża się głównie w życzliwości. W dialogu nie-
zwykle ważne jest zaistnienie sytuacji życzliwości wzajemnie obiektyw-
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nej. Najczęściej spotykane przejawy życzliwości to współinteresow-
ność, uprzejme upodmiotawianie ludzi, jak również przychylność.

Wiadomo, że dialog, zwłaszcza dialog społeczny, prowadzony jest 
w jakimś celu, który zwykle dotyczy bardziej lub mniej określonych in-
teresów poszczególnych stron. Dlatego w dialogu czysta, bezwzględna 
bezinteresowność raczej nie wchodzi w rachubę, ale nie bez znaczenia 
jest odpowiednia postawa współinteresowności. Polega ona na tym, że 
żadna ze stron nie szuka wszędzie wyłącznie własnych korzyści, ale ma 
zrozumienie także dla korzyści partnera.

Z personalistycznego punktu widzenia niezwykle ważna jest spra-
wa upodmiotawiania ludzi uczestniczących w dialogu. Chodzi po pro-
stu o  uznanie podmiotowości partnera dialogu, który jak wszyscy 
ludzie nie jest wszakże przedmiotem, lecz podmiotem. Przy okazji war-
to uświadomić sobie, że podmiotowości nikt człowiekowi nie nadaje, 
gdyż należy ona do istoty człowieczeństwa; ją się po prostu ma. Nato-
miast podmiotowość domaga się właśnie uznania, i to bezwarunkowe-
go. Uznanie podmiotowości drugiego człowieka oznacza w  szczegól-
ności respekt dla jego osoby. Ów respekt nie pozwala na jakąkolwiek 
instrumentalizację. Człowiek nie może być zakładnikiem czy narzę-
dziem w ręku drugiego człowieka.

Z kolei przychylność jest postawą, którą można określić jako towa-
rzyszącą obecność. Jest to obecność, która nie neguje samodzielności, 
ale wyraża się w akceptacji drugiej osoby. Postawa przychylności daleka 
jest od traktowania drugiej osoby – strony dialogu – jako ciężaru, który 
z konieczności należy znosić.

Niepodobna wyobrazić sobie lojalności w  sytuacji, gdy ktoś przyj-
muje takie postawy, jak: fanatyzm, zacietrzewienie, wszelkie formy pre-
sji (m.in. mobbing), brak szczerości, podstęp, przewrotność. Lojalność 
z zasady wyklucza z dialogu tego rodzaju postawy czy zachowania.

Uczciwość
Z lojalnością związana jest postawa uczciwości jako kategoria nieco 
szersza. W lojalności zasadniczo kryje się coś, co można by określić „by-
ciem w porządku”, konsekwentne przestrzeganie przyjętych norm i za-
sad (ang. fair play – honorowa, uczciwa gra). Jednak fair play kryje w so-
bie pewien dystans w relacji osoba – osoba; dystans, który przełamuje 
dopiero postawa uczciwości.

Analizując rolę i znaczenie uczciwości w dialogu, można wskazać 
na cały szereg postaw, które w  sumie kreują jej wizerunek. Zawiera 
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ona w sobie: prawdomówność, szczerość, dyspozycyjność (oczywiście 
taką, która mieści się w  przyjętych standardach i  granicach zwyczaj-
nych możliwości), delikatność (pewien rodzaj taktu i dyskrecji w od-
niesieniu do cudzej intymności), usłużność, wielkoduszność, wspania-
łomyślność.

Uczciwość jest cechą, która człowieka dialogu czyni przewidywal-
nym i  obliczalnym. Jeśli partner odznacza się uczciwością, to można 
mieć uzasadnioną nadzieję, że nie nadużyje zaufania. Łatwiej wtedy 
mówić z nim o niewygodnych prawdach czy trudnych sprawach, gdyż 
jego uczciwość, prawość budzi poczucie bliskości.

Wspomniane przejawy uczciwości, które w pewnym sensie można 
traktować jako jej cechy, mają charakter „idealny”. Trzeba jednak pa-
miętać, że poszczególni ludzie nigdy nie są „idealni”, wszak ich nie-
doskonałości, słabości, wady i  grzechy należą do skutków grzechu 
pierworodnego. Dlatego w dialogu niepodobna liczyć na uczciwość 
absolutną. Zawsze należy brać pod uwagę niedoskonałość człowie-
ka, jego obciążenie skłonnością do zła. W tym kontekście jakże traf-
nie brzmi uwaga św. Pawła Apostoła, który o swojej kondycji moral-
nej napisał:

Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, 
czego nienawidzę […]. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym 
przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkają-
cy we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim 
ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale 
wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie 
zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, 
ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, 
że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny czło-
wiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach 
zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z  prawem mojego 
umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich 
członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie 
ku] tej śmierci? (Rz 7, 15–24).

Chociaż uczciwość jest niezwykle pożądaną postawą i cnotą, to jed-
nak nigdy nie występuje w czystej postaci. Wynika to właśnie z  faktu 
ludzkiej grzeszności. Dlatego w dialogu nie mniej ważna niż uczciwość 
jest roztropność.
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Roztropność
Podstawą roztropności jest rozsądek („zdrowy rozsądek”). Jest to zdol-
ność wrodzona, która wymaga jednak rozwoju; kształtuje się na dro-
dze wychowania i samowychowania. Polega na zdolności przewidywa-
nia przebiegu wydarzeń, rozwoju sytuacji, skutków rozmaitych reakcji 
i zachowań. Oczywiście cnota roztropności odnosi się do każdej sytuacji 
życiowej. Stanowi bowiem jedną z  czterech cnót kardynalnych, obok 
sprawiedliwości, umiarkowania (wstrzemięźliwości) i męstwa.

Owa cnota kardynalna (gr. phronesis, łac. prudentia – roztropność, 
ostrożność, rozwaga, rodzaj mądrości życiowej) polega na umiejętności 
dobierania właściwych środków prowadzących do zamierzonego celu. 
Jest to zdolność postępowania i wybierania w życiu tego, co lepsze. Roz-
tropność pozwala przewidywać pewne trudności i przygotować się do 
nich odpowiednio wcześniej. Na przykład ktoś, kto decyduje się na spo-
życie przeterminowanej żywności licząc, że jego żołądek poradzi sobie 
z trawieniem, postępuje nieroztropnie.

Człowiek roztropny przede wszystkim kieruje się racjonalnością, 
a więc opiera się na przesłankach własnego rozumu oraz zasięga rady 
u innych. Na tej podstawie wydaje osąd i posługuje się kryteriami ocen 
w zakresie dobierania odpowiednich środków, które służą realizacji po-
dejmowanych decyzji, spraw i zamierzeń.

Niekiedy roztropność odróżnia się od rozwagi, którą uważa się za 
swego rodzaju mutację rozsądku lub jego dopełnienie. Od strony nega-
tywnej rozwaga polega na takim modelowaniu, kształtowaniu i niwe-
lowaniu negatywnych skutków osobistych zachowań, aby nie szkodziły 
one realizowanym celom. Od strony pozytywnej oznacza umiejętność 
takiego doskonalenia owych reakcji i zachowań, aby przyniosły jeszcze 
lepsze owoce.

Rozwaga w  dialogu jako najbardziej istotny element roztropności, 
czy nawet jej synonim, nie tylko przynagla do osobistego kierowania się 
rozsądkiem, ale także skłania do uwzględnienia usposobienia partne-
ra, jego uwarunkowań cywilizacyjnych, środowiskowych czy charakte-
rologicznych. 

Dzięki roztropności można liczyć na to, że dialog przyniesie oczeki-
wane rezultaty. Stanowi ona jakby gwarancję kierowania się realizmem 
życiowym, który ułatwia bardziej skuteczną realizację założonych celów 
dialogu. W tego rodzaju wysiłkach niejako nakazem roztropności jest 
postawa łagodności, której obecności potrzebuje nie tylko dialog, ale 
zdecydowana większość relacji międzyludzkich.
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Łagodność
Postawę łagodności podpowiada zdrowy rozsądek, odwołując się do 
życiowej zasady, wedle której „więcej można osiągnąć dobrocią aniże-
li krzykiem, złością czy surowością”. Łagodność jest cechą, którą współ-
czesne społeczeństwo zdaje się postrzegać jako coś ujemnego. Kultura 
masowa nie zachęca do łagodności, ale raczej ją odrzuca jako charakte-
rologiczną słabość. Jeśli już mówi się o łagodności, to przeważnie spro-
wadza się ją do uprzejmości, zasad dobrego wychowania. Od razu trze-
ba zauważyć, iż jest to ujęcie zafałszowane.

W tym miejscu warto uświadomić sobie, co na ten temat powiedział 
choćby św. Tomasz z Akwinu. Jego zdaniem łagodność jest cnotą mo-
ralną odnoszącą się do uczucia, gdyż to ona sprawia, że człowiek potrafi 
opanować rosnące w nim uczucie gniewu. Ktoś, kto gniewa się na dru-
giego, zwykle pragnie odwetu, natomiast łagodność tę dążność opano-
wuje. Z tego względu można powiedzieć, że łagodność jest przejawem 
(owocem) miłości, która nie szuka swego, gniewem się nie unosi i nie 
pamięta złego (por. 1 Kor 13, 5).

Wszystkie ujęcia łagodności wskazują na pewną „jakość” w relacjach 
międzyludzkich. Ktoś odznaczający się łagodnością to z pewnością czło-
wiek, który nie jest surowy, gniewliwy, przykry w rozmowie, dokucz-
liwy, ale serdeczny, dobroduszny, łatwy do zniesienia, lekki w obyciu. 
Łagodność jest oznaką mądrości, która miłuje pokój, powoduje ustę-
pliwość w sporach. Zdarzają się przypadki, że ktoś z natury swej jest ła-
godny, wynika to z jego temperamentu, ale bywa i tak, iż łagodność jest 
owocem wytężonej pracy nad własnym charakterem.

Kształtowanie w sobie łagodności jest niezwykle cenne, gdyż nie tyl-
ko uszlachetnia osobowość, ale przynosi praktyczne korzyści w  rela-
cjach międzyludzkich. Przede wszystkim weryfikuje się w procesie dia-
logu. Jeśli człowiek jest łagodny, może łatwiej pozyskać kogoś do sprawy, 
usposobić przychylnie do drugiego człowieka, z większą skutecznością 
przekonać o prawdzie, będącej wszakże przedmiotem dialogu.

Wydaje się, iż najbardziej podstawowym elementem łagodności jest 
wyrozumiałość. Jej znaczenie polega na tym, iż potrafi odróżniać błędy 
i zło od osób, które popełniają błędy i czynią zło. Takie pojmowanie wy-
rozumiałości jest jakby znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa. Przy-
kładowo, Kościół katolicki starannie różnicuje swój stosunek do ludzi 
czyniących zło i do samego zła popełnianego przez ludzi. Znajduje to 
przełożenie na odmienny stosunek do „złych” ludzi i  złych instytucji 
ludzkich. W świetle Ewangelii ludzi czyniących zło zawsze trzeba rato-
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wać, uwalniać ich od jego niszczącej siły, pomagać im wejść w realizm 
dobra. Natomiast samo zło, i zbudowane na nim struktury i instytucje, 
należy niszczyć. W szczególności należy potępiać złe postępowanie. Jak-
kolwiek by było, z całą wyrazistością narzuca się oparta na Ewangelii za-
sada: „Złych ludzi ratujemy, złe instytucje niszczymy”.

Oto duch wyrozumiałości w  dialogu! Jednak łagodności i  kryją-
cej się w niej wyrozumiałości nie można utożsamiać z pobłażliwością. 
Czym jest w istocie pobłażliwość? Oznacza ona niestawianie sobie i in-
nym wymagań, „przymykanie oczu” na ludzkie słabości. Tymczasem 
natura dialogu domaga się, by owe słabości postrzegać w prawdzie. Nie-
kiedy trzeba je nawet stanowczo potępić jako zło uderzające w człowie-
ka, pamiętając, że potępienie zła powinno prowadzić do uratowania 
człowieka.

Odwaga
Dialog prowadzony w duchu personalistycznym, a więc mający charak-
ter osobowy, wymaga dziś odwagi. Poszukiwanie, odkrywanie czy zgłę-
bianie prawdy nie jest łatwe, zważywszy na współczesny kryzys prawdy. 
Polega on na braku zrozumienia dla konieczności powiązania wolno-
ści z prawdą w dążeniu do dobra. Potrzebna jest odwaga, by w dialo-
gu przełamać ów syndrom postmodernizmu. W gruncie rzeczy chodzi 
o odwagę bycia racjonalnym. Na myśl przychodzi słynna sentencja Ho-
racego: sapere audi! („odważ się być mądrym!”).

Zasadniczo odwaga jest postawą, którą człowiek przyjmuje wobec 
niebezpieczeństwa grożącego ze strony kogoś lub czegoś. Jako taka cha-
rakteryzuje się brakiem strachu lub dużą umiejętnością przezwycięża-
nia go w sytuacjach trudnych. W dialogu odwaga jest niezbędna z wie-
lu powodów. Może domagać się jej lęk przed partnerem, niepewność co 
do przedmiotu dialogu, merytoryczna słabość, brak wystarczającego za-
plecza czy świadomość oczywistej nierówności stron. Analizując proces 
dialogu, można wskazać na występujące w nim trzy zasadnicze rodzaje 
odwagi: intelektualną, wolitywną i emocjonalną.

Odwaga intelektualna polega na zdolności do wysiłku intelektualne-
go, kryjącego w sobie ryzyko błędu. Podjęcie tego ryzyka musi łączyć się 
z gotowością do rewizji własnych poglądów. Z psychologicznego punktu 
widzenia nie jest to łatwe, gdyż w razie pojawienia się poważnych wątpli-
wości zakłada konieczność przyznania się do pomyłek lub błędów.

Odwaga wolitywna związana jest oczywiście z decyzjami woli. Samo 
spotkanie z drugim człowiekiem wymaga niekiedy weryfikacji stereoty-
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pów obyczajowych czy przełamania negatywnych doświadczeń. Zakła-
da gotowość do odejścia od zrutynizowanych postaw, co nierzadko łą-
czy się z koniecznością przezwyciężenia wygodnictwa.

Wreszcie odwaga emocjonalna sprowadza się do obudzenia w so-
bie zainteresowania drugim człowiekiem, który jest partnerem dialogu. 
Ważne jest także przełamanie niechęci do przedmiotu dialogu. Roz-
mowie musi towarzyszyć zainteresowanie jej treścią, co niekiedy wy-
maga „heroizmu”. Przykładowo, ktoś z konieczności musi uczestniczyć 
w dyskusji na temat genderyzmu, którą osobiście uważa za bezsensow-
ną, bo pozbawioną zdroworozsądkowych podstaw. Z racji społecznych, 
politycznych, kulturowych czy nawet edukacyjnych ze zwolennikami 
tej ideologii nie sposób nie dialogować, ale tego rodzaju wysiłek może 
łączyć się z koniecznością odwagi nie tylko wolitywnej, ale także emo-
cjonalnej.

1.4. Ogólne uwarunkowania dialogu

Wspomniane powyżej postawy niewątpliwie przyczyniają się do tego, że 
dialog ma szansę okazać się skuteczny. Interesująca pod tym względem 
jest sugestia papieża Franciszka, wedle którego dialog tylko wtedy może 
wydać pozytywne owoce, jeśli jego punktem wyjścia są: świadomość 
własnej tożsamości u każdego z partnerów i empatia dla innych12. Mó-
wiąc o empatii, papież miał na myśli – jak można przypuszczać – pewną 
dojrzałość emocjonalną, polegającą na zdolności do uczuciowego utoż-
samiania się z drugim człowiekiem, a także na umiejętności przyjęcia 
jego perspektywy w widzeniu rzeczywistości. Nietrudno zauważyć, że są 
to warunki wstępne każdego dialogu prowadzonego z pozycji chrześci-
jańskiej. Już od samego początku spotkania czy rozmowy kształtują one 
odpowiedni klimat dialogu.

Nie bez znaczenia jest również język, którym posługują się poszcze-
gólne strony dialogu. Ponadto ważną rolę odgrywają rzetelność i syste-
matyczność, a więc postawy będące praktycznym dopełnieniem wszyst-
kich omówionych wcześniej postaw. Stoją one bowiem na straży całego 

12 Przemówienie papieża Franciszka do biskupów Azji podczas spotkania w sank-
tuarium męczenników w Haemi (17 VIII 2014), cyt. za: W jaki sposób prowadzi się 
dialog?, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 364 (2014) nr 8–9, s. 19.
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procesu dialogowego. Jednak najbardziej kluczowym warunkiem sku-
teczności jest odpowiednia kompetencja partnerów. 

Kompetencja
Nie bez racji często mówi się, że kompetencja jako taka, w szczególności 
kompetencja w dialogu, łączy się z postawą odwagi. Kompetencja (łac. 
competens – odpowiedni, zdolny, uprawniony do działania, decydowa-
nia czy wypowiadania sądów i ocen) jest wprawdzie określonym zaso-
bem wiedzy, umiejętności bądź stanowi pewien zakres odpowiedzialno-
ści, jednak nie jest rzeczywistością statyczną, lecz dynamiczną. Musi się 
ujawnić, aby wyzwolić swoje znaczenie i merytoryczną wartość. Dlate-
go nierzadko od człowieka kompetentnego w jakiejś dziedzinie oczeku-
je się odwagi (męstwa).

Kompetencja jest podstawowym warunkiem dialogu, o  ile ma on 
odznaczać się rzeczowością i obiektywizmem. Jednak nie jest ona czymś 
abstrakcyjnym, lecz dotyczy konkretnych ludzi –  partnerów dialogu, 
którzy właśnie powinni być kompetentni. Liczy się kompetencja po-
szczególnych stron dialogu, które tworzą pojedyncze osoby lub odpo-
wiednie grupy osób. Warto zatem zwrócić nieco uwagi na partnerów 
dialogu właśnie w kontekście ich kompetencji.

Ludzie, którzy prezentują określony zasób wiedzy lub umiejętności, 
zwykle określani są jako erudyci albo mędrcy (myśliciele). Erudyci po-
siadają ogromną wiedzę, zaś mędrcy uzdolnieni są do koncepcyjnego 
wykorzystania wiedzy. Niezwykle rzadko obie te cechy występują jed-
nocześnie, a więc w takim samym stopniu. Jedna z nich zawsze jest do-
minująca. Jednakże i  jedni, i  drudzy mogą w  dialogu odegrać ważną 
rolę. Erudyta i mędrzec są kompetentni, lecz każdy na swój sposób. 

Kompetencja erudytów zabezpiecza w  dialogu bazę informacyjną, 
natomiast kompetencja intelektualistów ułatwia twórcze poszukiwania. 
Jednakże na „jakość” kompetencji i jednych, i drugich mają wpływ wła-
ściwości umysłu. Ogólnie można przyjąć, iż  ludzie myślą analitycznie 
lub syntetycznie. Oba te rodzaje myślenia mogą się też wzajemnie prze-
nikać, ale jeden z nich bywa zwykle w danym człowieku dominujący. 
W ten sposób przesądza on o określonej właściwości umysłu.

Analitycy potrafią wnikać w głębię problemu, i to jest niewątpliwie 
cenne, ale mogą też w swej wnikliwości zagubić całościową wizję. Na-
tomiast syntetycy, czyli partnerzy o umysłowości syntetycznej, umieją 
tworzyć wizje ogólne. I to również jest cenne, ale takie podejście nara-
żone jest z kolei na powierzchowność. Dlatego w dialogu potrzebni są 
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ludzie zdolni do analiz i do syntez, by dzięki swej kompetencji wspólnie 
odegrać w nim niezbędną – konstruktywną–  rolę. 

Można więc raz jeszcze stwierdzić, że na „jakość” kompetencji w dia-
logu mają wpływ właściwości intelektualne partnerów, ogólne cechy 
charakteryzujące ich myślenie. Jest wskazane, by w dialogu zespołowym 
byli obecni zarówno erudyci, jak i intelektualiści, których myślenie jest 
analityczne bądź syntetyczne.

Niemniej jednak kompetencja człowieka w każdej dziedzinie, a więc 
i w dialogu, w niemałym stopniu uwarunkowana jest inteligencją, jej ro-
dzajem. Dla potrzeb niniejszych wywodów można wskazać inteligencję 
abstrakcyjną (zdolność posługiwania się słowami i symbolami), inteligen-
cję mechaniczną (zdolność operowania przedmiotami) oraz inteligencję 
społeczną (zdolność nawiązywania relacji międzyludzkich). Każdy czło-
wiek posiada wszystkie trzy jej rodzaje, ale zwykle jeden z nich jest domi-
nujący. Dla sprawy dialogu niezwykle istotna jest inteligencja społeczna. 
Dlatego partnerzy dialogu muszą zadbać o jej uaktywnienie i rozwój.

Nasuwa się zatem pytanie o to, co trzeba zrobić, aby uaktywnić, oży-
wić inteligencję społeczną. Wydaje się, że pod tym względem ważne 
jest podjęcie głębszej refleksji antropologicznej, aby właściwie rozumieć 
drugiego człowieka. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje doświadcze-
nie psychospołeczne, którego nabywa się nie inaczej, jak poprzez nawią-
zywanie w miarę trwałych relacji z innymi ludźmi.

Odnośnie do problemu kompetencji w dialogu trzeba podkreślić, że 
niezbędna jest podwójna kompetencja. Z  jednej strony chodzi o zna-
jomość przedmiotu dialogu, z drugiej zaś o znajomość prawideł dialo-
gu i jego praktyczną umiejętność. Niekiedy potrzebna jest kompetencja 
ekspercka (w dialogach specjalistycznych), ale na ogół chodzi o kompe-
tencję zwyczajną, która zakłada zwykłą, elementarną znajomość przed-
miotu i prawideł dialogu.

Język dialogu
Do istoty dialogu należy nawiązanie relacji międzyosobowych, których 
celem jest porozumienie, czyli osiągnięcie zgody odnośnie do uprzed-
nio określonego obszaru spraw i  problemów. Podstawą tego rodzaju 
relacji jest wzajemna komunikacja, której naturalnym nośnikiem jest 
ludzka mowa. Zatem ważny jest język dialogu, w szczególności zaś spo-
sób posługiwania się językiem.

Sens niemal każdego słowa jest dwuwartościowy. Tworzą go wartość 
podstawowa i wartość dodana. Wartością podstawową jest znaczenie po-
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wszechnie przyjęte, z uwzględnieniem kontekstu językowego. Np. słowo 
„matka” oznacza rodzicielkę, ale może też oznaczać przełożoną klasztoru 
mniszego lub odnosić się do ojczyzny czy Kościoła (Matka Ojczyzna, Mat-
ka Kościół). Natomiast wartość dodatkową tworzy osobiste doświadcze-
nie językowe, które dookreśla dane słowo. Np. słowo „wolność” ma inne 
brzmienie w ustach uciekiniera z kraju, w którym trwają prześladowania 
polityczne, a inne w ustach więźnia skazanego za pospolite przestępstwo.

Szczególnie w dobie ponowoczesności znaczenie słów narażone jest na 
cały szereg nieporozumień, które w  konsekwencji zakłócają komunika-
cję między ludźmi. Dzieje się tak pomimo gwałtownego rozwoju środków 
przekazu informacji. Nasiliło się bowiem zjawisko przewartościowywa-
nia pojęć, jak również redefinicji wartości. Gdy dwóch ludzi wypowiada te 
same słowa, to niekoniecznie musi to oznaczać, że mówią to samo. Często 
zakresy znaczeniowe słów u różnych ludzi nie przystają do siebie.

Na przykład Kościół mówi jednym głosem ze środowiskiem skrajnych 
feministek o prawach człowieka. Ale cóż z tego, skoro rozumienie tych 
praw jest zupełnie odmienne. Kościół wyprowadza je z prawa naturalne-
go, które zostało wpisane przez Stwórcę w ludzkie sumienie. Natomiast 
skrajne feministki stoją na gruncie legalizmu, uznając za obowiązujące to 
wszystko, co jest dziełem prawa stanowionego przez człowieka (praktycz-
nie przez państwo, zdominowane przez określoną opcję polityczną czy 
ideologiczną). Nic dziwnego, że do praw człowieka usiłują zaliczać tzw. 
prawo do aborcji, czyli prawo do zabicia dziecka w łonie matki, co z ko-
lei – wedle prawa naturalnego – jest zamachem na fundamentalne prawo 
człowieka (uderza w prawo dziecka poczętego do życia).

Ideologiczne uwarunkowania języka nie są łatwe do przezwycię-
żenia. Wymagają wysiłku intelektualnego, moralnego i  duchowego, 
w szczególności zaś rzeczowej dyskusji na gruncie kultury, polityki czy 
nawet religii. Niemniej jednak można bez trudu wskazać na pewne spo-
soby posługiwania się językiem, które niewątpliwie ułatwiają dialog. 
Należą do nich:

•	 popularyzacja (podanie zawiłych treści w formie uproszczonej);
•	 ilustracja (wyjaśnienie znaczenia treści za pomocą analogii lub 
konkretnego obrazu);
•	 integracja treści (nadanie jej wewnętrznej spójności i przejrzystości);
•	 parafraza (zastępowanie trudnych słów łatwiejszymi, które kryją 
w sobie prawie identyczne znaczenie);
•	 kontekstowanie (unikanie dwuznaczności poprzez odpowiednie 
usytuowanie zdań);
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•	 eksplikacja (wskazywanie na znaczenie słów przez ich omówienie 
czy definicyjny opis).
Ważne jest to, „co się mówi”, ale nie mniej ważne jest również to, „jak 

się mówi”. Dlatego język powinien być klarowny, komunikatywny, a więc 
taki, by przekazywane treści były zrozumiałe dla drugiej strony. W tym 
miejscu trzeba uświadomić sobie, że klarowności językowej nie sprzyjają:

•	 zbędna specjalistyczność (posługiwanie się ściśle fachowym słow-
nictwem, gdy nie jest to konieczne);
•	 nadmiar terminologii;
•	 zapożyczone (bez potrzeby) słownictwo;
•	 monotonia ekspresyjna (mowa „bez wyrazu”, nużąca odbiorcę, 
sprawiająca wrażenie przekazu bezosobowego);
•	 przesadna abstrakcyjność;
•	 zbyt skomplikowana składnia zdaniowa.
W dialogu nie bez znaczenia pozostaje język, którym posługują się obie 

strony. Jeśli dialog ma na celu dyskusję w sprawach istotnych, powodują-
cych poważne konsekwencje, to należy unikać sytuacji, w której dla jednej 
ze stron język dialogu jest językiem ojczystym, a dla drugiej wyuczonym. 
Może wówczas nie być zachowana zasada równości. Język ojczysty daje bo-
wiem więcej szans w posługiwaniu się przekonywającą argumentacją ani-
żeli język tylko wyuczony, którym druga strona nie posługuje się na co 
dzień. W dialogu język nie powinien być narzędziem dominacji.

Znaczenie słów, które są wypowiadane w  dialogu, może być tylko 
umowne, i zmieniać się w zależności od okoliczności. Dotyczy to przede 
wszystkim języka dyplomacji. Jakże słuszne w  komunikacji dyploma-
tycznej takie atrybuty, jak wysoka kultura języka, płynność wysławia-
nia się czy znajomość języków obcych, w rzeczywistości mogą służyć nie 
tyle wspólnemu odkrywaniu prawdy, ile raczej jej ukrywaniu. Dyploma-
cja posługuje się bogatym zestawem znaków i zwrotów umownych, które 
niewiele mają wspólnego z podstawowym znaczeniem słów. Przykłado-
wo, lakoniczna informacja, że „rozmowy odbyły się w atmosferze szcze-
rości”, zwykle oznacza, iż ważne punkty sporne nie zostały uzgodnione.

Trzeba przyznać, że język dyplomacji, który zasadniczo pozostaje 
w służbie konkretnych gier politycznych, budzi najwięcej kontrowersji 
etycznych13. Problem polega na tym, że sens wypowiadanych słów nie 

13 Szerzej na ten temat w: W. Chudy, Kłamcy profesjonalni? Praca dyplomaty i szpie-
ga w ujęciu etyki, Tychy 2004.
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koresponduje z obiektywną prawdą, ale odzwierciedla niemal wyłącz-
nie interes polityczny. Na przykład protokół dyplomatyczny jest rodza-
jem maski uprzejmości, która w rzeczywistości ma ukryć prawdziwe in-
tencje rozmówców. Kontrowersje te sięgają niemal zenitu w przypadku 
języka tajnych służb wywiadowczych.

W każdym razie duchowi personalizmu chrześcijańskiego obca jest 
idea kłamstwa w dyplomacji, choć jego ocena moralna nie jest bynaj-
mniej łatwa. Zamiana sensu słów musi mieć pewne granice. Nie może 
być tak, że w  dialogu normą staje się zasada, o  której pisał Wolter 
w XVIII wieku, mianowicie: „Kiedy dyplomata mówi «tak», ma na my-
śli «może»; kiedy mówi «może», ma na myśli «nie»; a kiedy mówi «nie», 
to nie jest dyplomatą”14.

Język tworzy ogólny klimat spotkania i  rozmowy. Niezwykle istot-
na jest kultura języka. Posługiwanie się słowami wulgarnymi na pewno 
nie służy sprawie dialogu. Także poziom języka, dobór słownictwa musi 
uwzględniać możliwości percepcyjne obu stron. Okazuje się, że w dia-
logu nie tylko język obcy może być narzędziem dominacji. Nierówność 
szans, skutkująca dominacją jednej ze stron, może być spowodowana 
używaniem wyszukanego czy zmanierowanego słownictwa, gniewnym 
akcentowaniem niektórych wypowiedzi czy też odwoływaniem się do 
terminologii budzącej niechęć lub lęk partnera dialogu.

Klimat dialogu
Pojęcie klimatu w odniesieniu do dialogu ma oczywiście charakter ana-
logii. Właściwy klimat czy atmosferę dialogu nade wszystko kształtuje 
odpowiednia dyscyplina wewnętrzna poszczególnych stron. Właściwe 
nastawienie wewnętrzne zakłada pozytywny stosunek do partnera i po-
ruszanych przez niego problemów.

Klimat dialogu bywa poważnie zakłócany przez wrogość, która osta-
tecznie może doprowadzić do unicestwienia rozmów. Wzajemnie wrogi 
stosunek partnerów, czy wrogość choćby tylko jednej strony, nie sprzy-
ja przyjęciu wszelkich innych postaw, dzięki którym można by zreali-
zować cele dialogu. Jednakże nie tylko wrogość psuje klimat dialogu, 
ale także rywalizacja, czyli współzawodnictwo. Rywalizacja bowiem za-
wsze ma na celu namiętne ubieganie o pierwszeństwo w zdobyciu czy-

14 Cyt. za: J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatycz-
ne, Kraków 1999, s. 241.
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jejś przychylności lub osiągnięciu czegoś, a więc określonej rzeczy, spra-
wy, pozycji życiowej itp. 

Warto w tym miejscu dodać, że dawniej współzawodnictwo było zaleca-
ne przez pedagogikę, gdyż zasadniczo uaktywnia ono wewnętrznie człowie-
ka i sprawia, że staje się on bardziej twórczy. Jednak w świetle personalizmu, 
i to nie tylko chrześcijańskiego, rywalizacja, choćby nawet „najzdrowsza”, 
jawi się jako postawa sprzyjająca konfliktom. Dlatego współczesna peda-
gogika raczej przenosi akcent z idei współzawodnictwa na „potrzebę wła-
snego rozwoju osobowego”. Ale z  kolei skoncentrowanie się na rozwoju 
własnym prowadzi do egoizmu. By temu zapobiec, pedagogika podkreśla 
zasadę, że rozwój osobowy powinien owocować dla innych. Innymi słowy, 
potrzeba samorealizacji powinna korespondować, a nawet utożsamiać się 
z potrzebą „bycia potrzebnym”, pragnieniem „bycia dla innych”.

Wydaje się, że owa potrzeba „bycia dla innych” czy „bycia potrzeb-
nym” kapitalnie określa czy wręcz kreuje klimat dialogu. Nie oznacza to 
bynajmniej rezygnacji czy osłabienia w dążeniu do realizacji własnych 
interesów. Uświadomienie sobie tej potrzeby czyni dialog bardziej per-
sonalistycznym. 

Na atmosferę dialogu wpływają też niekiedy skądinąd oczywiste za-
sady, które ze względu na emocje czy pośpiech są notorycznie łamane. 
Należy do nich między innymi unikanie otwartych ataków, które czę-
sto łączą się z wybuchem gniewu. Bezpośredni atak ma to do siebie, że 
wywołuje kontratak albo powoduje zamknięcie się atakowanego w so-
bie. Tego rodzaju zachowania nie tylko utrudniają dialog, ale wpływają 
negatywnie na jego klimat.

Dla utrzymania sprzyjającej atmosfery spotkania czy rozmów warto 
posługiwać się działaniami pośrednimi, które łagodzą postawę niechę-
ci lub minimalizują ewentualne konflikty. Na przykład, zamiast rozpo-
cząć dyskusję od słusznej krytyki partnera, wyrażającej sprzeciw wobec 
jego działań czy postaw, można najpierw wyrazić uznanie dla jego dzia-
łań pozytywnych, bardziej lub mniej widocznych zasług czy ewentual-
nych zalet. Oczywiście, wskazywanie na zalety czy podkreślanie zasług 
nie może być fikcyjne i bezzasadne. Niemniej jednak w każdym czło-
wieku dobrej woli zawsze można odkryć coś pozytywnego. Na przykład, 
w dyskusji nad złym, nierealnym, a nawet niedorzecznym projektem za-
miast potępić go od razu, można najpierw wskazać na jakieś jego pozy-
tywy, by w końcu jednoznacznie i stanowczo go odrzucić.

Właściwą atmosferę kształtuje nie tylko wspomniana wyżej dyscyplina 
wewnętrzna, ale także pozytywny stosunek poszczególnych partnerów do 
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postaw, zasad i wartości, które należą do natury dialogu. Pod tym wzglę-
dem na pierwszy plan wysuwa się konieczność respektu dla ludzkiej pra-
xis, która domaga się przede wszystkim rzetelności i systematyczności.

Rzetelność oznacza mniej więcej tyle, co solidność. Jej wyznaczni-
kami są na przykład punktualność czy słowność (dotrzymywanie sło-
wa). Natomiast systematyczność należy rozumieć jako uporządkowa-
nie procesu dialogowego. Powinno się ustalić priorytety dialogu, które 
w miarę możliwości należy konsekwentnie respektować. 

Nietrudno zauważyć, że wrogiem rzetelności jest powierzchow-
ność, zaś wrogiem systematyczności –  brak klarownej koncepcji dia-
logu (zwłaszcza jego priorytetów), jak również tzw. szum informacyj-
ny (m.in. nakładające się wypowiedzi przerywających sobie partnerów). 

Perspektywa dialogu
Człowiek jest niejako skazany na dialog, gdyż wynika to z faktu, że ma 
naturę społeczną. Musi więc pozostawać w  relacji z  innymi ludźmi. 
Dialog należy do relacji niezbędnych, aczkolwiek nie bezwzględnie ko-
niecznych, gdyż człowiek mimo wszystko jest istotą wolną.

Ważne jest podejmowanie dialogu w jego prawdziwie ludzkiej per-
spektywie. Jest to perspektywa personalistyczna, która nie tylko ukazu-
je osobowy wymiar dialogu, ale także postrzega go jako wartość. Cóż to 
oznacza w rzeczywistości? 

Wiadomo, że wartości są układem odniesienia dla norm moralnych, 
ukierunkowują ludzkie aspiracje, motywują do działania. Ich wybór jest 
wyrazem wolności człowieka. Wedle jednego z ujęć filozoficznych war-
tością jest to, co stanowi przedmiot pragnień człowieka i jest celem jego 
starań lub oczekiwań (ks. Stanisław Kowalczyk). Inne ujęcie postrzega 
wartość jako coś, co uruchamia ludzką motywację. Może to być przed-
miot godny pożądania (Henryk Świda). 

Jednakże wydaje się, że z chrześcijańskiego punktu widzenia najbar-
dziej pogłębioną koncepcję wartości zaprezentował Max Scheler. Jego 
aksjologia przedstawia wartości jako byty idealne istniejące poza cza-
sem i przestrzenią. Są one niezmienne, obiektywne i normatywne (zo-
bowiązujące pod względem moralnym). Jako takie są niezależne, ale od 
człowieka zależy ich rozpoznanie i wybór.

Wartości pozostają między sobą we wzajemnych relacjach i tworzą 
hierarchię. Scheler podzielił wartości na cztery grupy. Najwyżej w hie-
rarchii umieścił wartości religijne (świętość). Poniżej znajdują się war-
tości duchowe, do których należą wartości: estetyczne (piękno), prawne 
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(słuszność) i poznawcze (prawda). Jeszcze niżej umieścił wartości wi-
talne (użyteczne), zaś najniżej – wartości hedonistyczne (przyjemne).

Etyka Schelera opiera się na wartościach, które – wedle jego myśli – sta-
nowią fundament ludzkiego życia. Albowiem moralność polega na takim 
używaniu wolności, czyli „wybieraniu”, które pozostaje w zgodzie z przed-
stawioną hierarchią wartości. Im wyższa wartość, tym bardziej zasługuje na 
uznanie i wybór. Wedle Schelera wartości stanowią podstawowy stymulator 
rozwoju kulturalnego, społecznego czy moralnego. Ich akceptacja zapobie-
ga i przeciwdziała dehumanizacji poszczególnych dziedzin życia. 

Dlaczego świadomość znaczenia wartości jest ogromnie ważna dla 
sprawy dialogu? Albowiem dialog jest wartością, która – zgodnie z hie-
rarchią zaproponowaną przez Schelera –  należy do wartości ducho-
wych (relacja z człowieka z człowiekiem), jak również religijnych (rela-
cja człowieka z Bogiem). Więcej, dialog jest wartością konieczną. 

Jeśli uwzględni się hierarchię wartości, to nie ulega wątpliwości, że ich 
atrakcyjność jest odwrotnie proporcjonalna do ich rangi. Wartości koniecz-
ne (religijne i duchowe) – jak już była o tym mowa – znajdują się na szczy-
cie hierarchii, poniżej znajdują się wartości witalne (użyteczne), zaś najni-
żej – wartości hedonistyczne (przyjemne). Dlaczego chętniej wybierane są 
wartości niższe? Odpowiedź jest prosta: im wyższa wartość, tym większego 
wymaga wysiłku. Wartością wymagającą wysiłku jest właśnie dialog.

W dobie ponowoczesności zaznacza się wyraźny kryzys wartości. 
Dotyczy on szczególnie wartości wyższych. Koniecznie trzeba go prze-
zwyciężyć. Pod tym względem niemałą rolę do odegrania ma metoda 
dialogu. Dzięki dialogowi można zracjonalizować, zobiektywizować, 
zoptymalizować ludzkie życie. 

Spoglądając na perspektywę dialogu, należy mieć świadomość, że 
jest on wydarzeniem egzystencjalnym i powinien stawać się interper-
sonalnym spotkaniem. Wynika to z prostego faktu, że człowiek jest by-
tem dialogicznym (relacyjnym), czyli takim, który swoją egzystencję re-
alizuje za pośrednictwem dialogu. W tym ujęciu dialog jawi się nie tylko 
jako metoda poznawania prawdy i realizacji dobra wspólnego, ale naj-
pierw jako sposób bytowania człowieka, styl istnienia (ks. Jan Wal).

1.5. Trudności i zagrożenia w dialogu

Dialog postrzegany i przeżywany jako wydarzenie egzystencjalne i spo-
tkanie interpersonalne może być jednak zagrożony już u samych pod-
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staw. Dzieje się tak wtedy, gdy na skutek różnych uwarunkowań nie 
są realizowane lub są kwestionowane jego istotne cele. Proces dialo-
gu może być skazany na porażkę także z uwagi na postawę którejś ze 
stron lub towarzyszące mu trudne sytuacje. Wskazując na trudności we 
wspólnym dochodzeniu do prawdy, co stanowi zresztą istotę dialogu, 
warto najpierw wspomnieć o  zagrożeniach, jakie pod tym względem 
powodują ideologie i poglądy utopijne.

Ideologie i utopie
Aby zrozumieć problem naznaczenia dialogu obecnością poglądów ide-
ologicznych czy utopijnych, wpierw należy uświadomić sobie to, czym 
w gruncie rzeczy są ideologie i utopie. W leksykonach z dziedziny nauk 
społecznych ideologia (gr. idéa – kształt, wyobrażenie; lógos – słowo, na-
uka) określana jest zwykle jako pojęcie, które służy do oznaczenia sys-
temów myślowych, wyrażających pewną wykładnię świata, historii, roli 
i znaczenia dziejów pisanych przez określoną grupę społeczną. Zawsze 
chodzi o pewien system poglądów, idei, jak również pojęć społecznych, 
politycznych, filozoficznych, etycznych i prawnych głoszony przez jed-
nostki lub grupy ludzi w określonych warunkach, miejscu i czasie.

Począwszy od XIX wieku ideologia to nie tylko zdeterminowana 
przez jakąś grupę ludzi wizja rzeczywistości, ale także odpowiednio do-
stosowana do tej wizji postawa wobec świata i  związane z nią normy 
postępowania. W tym ujęciu ideologia jawi się jako zamierzona kon-
strukcja myślowa, służąca usprawiedliwieniu przyjętych przez grupę ce-
lów i zamierzonych działań. Można bez trudu zauważyć, że w dzisiej-
szym rozumieniu ideologii dominują jej dwa konstytutywne składniki, 
mianowicie: 1. teoria historiozoficzna, usiłująca wyjaśnić rolę danej 
grupy w dziejach ludzkości; 2. oryginalny, w pewnym sensie niezastą-
piony, sposób na uszczęśliwienie ludzkości. W  tym znaczeniu można 
mówić o ideologii liberalnej, faszystowskiej, komunistycznej, gendero-
wej, postmodernistycznej itp. Niekiedy wskazuje się na ideologie religij-
ne, w szczególności  „ideologię katolicką”15.

15 Pojęcie ideologii jest dziś na tyle obciążone skojarzeniami negatywnymi, że 
trudno się nim posługiwać w  odniesieniu do systemu idei niebudzących żadnych 
zastrzeżeń czy wątpliwości antropologicznych, etycznych lub religijnych. Człowiek 
w swoim myśleniu musi posługiwać się pewnymi konstruktami, które niezależnie od 
tego, jak zostałyby nazwane, zawsze będą bliskoznaczne ideom. Usystematyzowany, 
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Spoglądając jednak na ideologię bardziej ogólnie, można widzieć 
w niej pewien uporządkowany, usystematyzowany zbiór idei, które do-
magają się przyjęcia, a nawet „umiłowania”. Nie bez racji mówi się cza-
sem lapidarnie, że ideologia polega na umiłowaniu określonych idei. 
Spostrzeżenie to odsłania bodaj najgłębszą prawdę o współczesnych ide-
ologiach. Albowiem z natury swej domagają się one, by człowiek przy-
lgnął do kryjących się w  nich idei. Tymczasem od idei rzeczywistości 
ważniejsza jest sama rzeczywistość. Jednak krzewiciela ideologii, czyli 
ideologa nie interesuje sama rzeczywistość, lecz właśnie idea tej rzeczy-
wistości. Problem pojawia się szczególnie wtedy, gdy idea nie pasuje do 
rzeczywistości. Współcześni ideolodzy chcieliby, o  ile jeszcze się im to 
nie udało, bez skrupułów dopasować rzeczywistość do idei.

Słynny Georg Wilhelm Hegel jest przykładem ideologa, który nie zwa-
żał na to, by głoszone przezeń hasła przystawały do rzeczywistości. W jego 
przekonaniu to rzeczywistość powinna przystawać do haseł. Dokonując 
wglądu w tego rodzaju rozumienie ideologii, z  łatwością można zauwa-
żyć, że wartością nadrzędną nie jest w niej człowiek konkretny, realnie eg-
zystujący, ale koncepcja człowieka, człowiek abstrakcyjny. Dlatego ideolog 
potrafi poświęcać się, a  nawet cierpieć za miliony ludzi abstrakcyjnych, 
których wyobraża sobie wedle założonej koncepcji człowieka czy społe-
czeństwa, i  jednocześnie jest nieczuły wobec realnej krzywdy, jakiej do-
świadczają konkretni, żywi ludzie. Natura ideologii jest pod tym względem 
zdumiewająca i zarazem okrutna. Jak się okazuje w praktyce, potrafi wcią-

z namysłem uporządkowany zespół idei tworzy coś na wzór ideologii, która daje kon-
kretne wyobrażenia pewnych obszarów ludzkiego życia. Chodzi jednak o to, by te wy-
obrażenia były bliskie prawdy, ukazywały prawdę i respektowały prawdę. W tym sen-
sie można, oczywiście przy pewnych zastrzeżeniach, mówić np. o ideologii katolickiej 
w nauczaniu społecznym Kościoła, zwłaszcza w okresie poprzedzającym Sobór Wa-
tykański II. Tego rodzaju punkt widzenia przyjął m.in. Bartolomeo Sorge SJ (Wykłady 
z katolickiej nauki społecznej. Od Ewangelii do cywilizacji miłości, tłum. M. Zaręba, 
Kraków 2001, s. 31–40). Jednakże Jan Paweł II wyraźnie odszedł od takiego postrze-
gania nauki kościelnej, również katolickiej nauki społecznej, zaznaczając, iż nie jest 
ona ideologią, lecz „kategorią niezależną”, wsłuchującą się w Ewangelię i podejmującą 
zadanie polegające na badaniu, wyjaśnianiu, krytycznej analizie wszystkich przedsię-
wzięć i programów społecznych w szerokiej perspektywie orędzia chrześcijańskiego. 
Z tego też względu nie pozwala się zamknąć w arbitralnych projektach ideologicz-
nych (zob. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, 37–41). 
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gnąć w szeregi swoich zwolenników nawet wybitne umysły, nieprzeciętne 
osobowości kształtujące społeczną mentalność ludzi. Przykładem są cho-
ciażby tacy filozofowie, jak Jean-Paul Sartre czy Martin Heidegger.

Jean-Paul Sartre –  powieściopisarz, dramaturg, eseista i  filozof 
(przedstawiciel egzystencjalizmu), laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury za rok 1964 – okazał się gorącym zwolennikiem ideologii ko-
munistycznej w jej najbardziej radykalnej postaci. W 1968 roku poparł 
studencki ruch maoistyczny, odnosząc się także z nieukrywaną sympa-
tią do różnych organizacji lewicowych i skrajnie feministycznych. Wy-
starczy zauważyć, że z  owych ugrupowań, powstałych na gruncie ide-
ologii komunistycznej, wywodziły się słynne Czerwone Brygady. Jednak 
terroryzm Czerwonych Brygad czy zbrodnicze oblicze Związku Sowiec-
kiego, nie wspominając już o okrucieństwach rewolucji wywoływanych 
w  różnych częściach świata przez ruchy lewicowe, nie przeszkadzały 
francuskiemu filozofowi stanąć zdecydowanie po stronie komunizmu 
jako konieczności dziejowej. Był przekonany, że dla przyszłego szczęścia 
ludzkości, które obiecywała komunistyczna ideologia, warto złożyć ofia-
rę z cierpienia ludzi doświadczających okrucieństw i zbrodni.

Podobnie Martin Heidegger – filozof niemiecki, którego myśl uzna-
wana bywa za jedną z najważniejszych w filozofii XX wieku – przez cały 
okres rządów Adolfa Hitlera stał po stronie ideologii nazistowskiej. Czynił 
to nie tyle z wyrachowania, ile z przekonania o słuszności faszyzmu hitle-
rowskiego. Uchodzi za ostatniego zwolennika niemieckiego nazizmu (na-
rodowego socjalizmu), albowiem jeszcze w 1945 roku sumiennie zapłacił 
składkę członkowską na rzecz Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii 
Robotników (niem. NSDAP). Swoje zaangażowanie tłumaczył konieczno-
ścią obrony Niemiec i Europy przed dwoma zagrożeniami ówczesnej cy-
wilizacji: amerykanizacją i sowietyzacją. No cóż, głębia jego poglądów fi-
lozoficznych okazała się bezsilna wobec ideologii. Zauroczony nazizmem, 
starał się naginać rzeczywistość do tez polityki Hitlera, nie zważając na 
straszliwą cenę, jaką zapłaciły miliony ofiar II wojny światowej.

Analizując naturę ideologii, trzeba stwierdzić, że dialog z ideologiem 
jest czymś ogromnie trudnym, prawie niemożliwym. Ideolog nie potra-
fi rozmawiać o realnie istniejącej rzeczywistości, takiej, jaka ona jest na-
prawdę, ale zawsze będzie ją dopasowywał do z góry przyjętych haseł. 
Na przykład dialog Kościoła z ideologią marksistowską w dobie realne-
go socjalizmu nie był możliwy, gdyż marksiści uważali religię za wroga 
ludzkości („opium dla ludu”), którego trzeba konsekwentnie elimino-
wać aż do całkowitej likwidacji. Nawet gdyby – teoretycznie – Kościół 
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poszedł na wszelkie ustępstwa, zapewnił o całkowitej lojalności, to i tak 
marksiści nie zrezygnowaliby z planów jego całkowitego zniszczenia, bo 
tego wymagała ideologia. 

Jednakże dialog z marksizmem paradoksalnie był prowadzony i wy-
dawał jakieś owoce. Wprawdzie były one mizerne, ale nie można ich 
nie dostrzegać. Dla Kościoła był okazją do nawiązania kontaktu z kon-
kretnymi ludźmi, którzy postrzegani byli także jako adresaci zbawczej 
propozycji Boga. Natomiast dla marksistów dialog stawał się szansą, by 
zobaczyć w Kościele nie tyle rzeczywistego lub domniemanego wroga, 
którego należy pacyfikować i zwalczać, ile partnera, z którym można ja-
koś wyjść poza ideologię.

Wydaje się, iż dialog Kościoła z marksizmem był możliwy głównie 
dzięki temu, że na szczęście komuniści często nie byli autentyczni, nie 
wierzyli bez zastrzeżeń w głoszone przez siebie ideały. Można się zasta-
nawiać, czy w ogóle są gdzieś na świecie stuprocentowi ideolodzy. Nic 
więc dziwnego, że Kościół z nimi dialoguje, bazując na wspólnej ludz-
kiej naturze, której pochodzenie ma wymiar wykraczający poza wszyst-
kie ideologie. Człowiek jest wszakże obrazem i podobieństwem Boga, 
i to nawet wtedy, gdy w Boga przestaje wierzyć.

O ile ideologia zakłada aktywność polegającą na realizacji idei rzeczy-
wistości, o tyle utopia obiecuje szczęście „za darmo”, bez szczególnego wy-
siłku. Utopia (gr. ou – nic, nie; tópos – miejsce; outopos – nie-miejsce, miej-
sce abstrakcyjne, a więc takie, którego w rzeczywistości nie ma) kojarzy 
się z wizją idealnego społeczeństwa, w którym nie istnieją żadne przejawy 
zła i niesprawiedliwości społecznej, ale w swoim, skądinąd słusznym, na-
stawieniu nie liczy się z obiektywną rzeczywistością i dlatego z zasady po-
zbawiona jest szans realizacji16. Nierzadko przybiera też postać ideologii 
odwołującej się do radykalnych haseł czy postulującej zasady, które kryją 
w sobie elementy fantazji, marzeń, względnie nierealnych pomysłów na ja-
kiś idealny porządek społeczny, polityczny czy gospodarczy.

16 Sam termin „utopia” znalazł swoje miejsce w myśli europejskiej dzięki popu-
larności słynnego dzieła Tomasza Morusa, które nosi tytuł Utopia (1516). Zdaniem 
niektórych badaczy tytuł dzieła kryje w  sobie specjalnie zamierzoną dwuznacz-
ność, gdyż może pochodzić od wspomnianego już słowa greckiego outopos, ale 
może również być odniesiony do słowa eutopia (dobre miejsce). Ten typ powieści, 
przedstawiającej obraz życia w  fikcyjnym państwie o  idealnych stosunkach spo-
łeczno-politycznych, rozpowszechnił się szczególnie w XVIII wieku. Był to wyraz 
tęsknoty człowieka za lepszym światem.
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Jednak sama utopia w odróżnieniu od ideologii nastawiona jest na 
przyszłość, której się nie realizuje, lecz się jej oczekuje. Jeśli utopie wzy-
wają do jakiegoś wysiłku, to maksymalnie go minimalizują. Opierają 
się na przekonaniu, że odpowiedzialność za przyszłość ponoszą nie tyle 
konkretni ludzie czy grupy społeczne, ile nieuchwytne rzeczywistości, 
takie chociażby jak: sprawiedliwość dziejowa, mądrość materii, konfi-
guracje astralne itp.

W praktyce utopie wprowadzają człowieka w  świat iluzji. Dlatego 
utrudniają, a niekiedy wręcz uniemożliwiają dialog, gdyż zainteresowane 
są wyłącznie przyszłością, i to jeszcze taką, która nie jest pozbawiona złu-
dzeń. Jak dialogować z kimś na temat rzeczywistości, skoro jest ona po-
strzegana jako element świata iluzji, którego oczekuje się dopiero w bliżej 
nieokreślonej przyszłości? Czy w ogóle istnieje prawda o takiej rzeczywi-
stości; prawda, którą można by w dialogu odkrywać czy zgłębiać?

Utopie nie potrafią przyjąć oczywistego skądinąd faktu, że przy-
szłość zawsze wyrasta z teraźniejszości i zakorzeniona jest w przeszło-
ści. Dialog z utopistami należy jednak podejmować, ale trzeba pamiętać, 
że warunkiem jego skuteczności jest przynajmniej częściowe uznanie 
powyższego faktu. Pozwoli to na pewien stopień uwolnienia się z obcią-
żenia mentalnego, które blokuje otwarcie się na myśl partnera dialogu. 
Chodzi o  przyjęcie przynajmniej pewnego dystansu do idei szczęścia 
„za darmo”. Tego rodzaju sytuacja wydaje się możliwa, gdyż podobnie 
jak w przypadku ideologów, nie ma stuprocentowych utopistów. Tajem-
nica człowieka wykracza bowiem poza ideologie i utopie. 

Euforia i fatalizm
Dialog utrudniają nie tylko ideologie i utopie, lecz także liczne posta-
wy uwarunkowane psychologicznie. W tym miejscu warto wspomnieć 
przynajmniej o postawach euforystycznych i fatalistycznych. 

Euforia (gr. euphoría – nie do końca uzasadnione dobre samopoczu-
cie, zbyt radosny nastrój; eú pheró – „mam się dobrze”) ma niejako dwa 
oblicza, mianowicie: może być wyrazem pychy albo naiwności. Pycha 
polega na zbyt wygórowanym mniemaniu o sobie i przejawia się w po-
stawie zarozumiałości lub próżności. Człowiek zarozumiały zwykle prze-
cenia swoje możliwości, nawet gdyby obiektywnie były one bardzo duże. 
Natomiast człowiek próżny usiłuje sycić się urojeniami na temat wła-
snych możliwości. Obie postawy, charakterystyczne dla pychy, zaślepiają 
człowieka. Nie potrafi on korygować własnych błędów, gdyż jest przeko-
nany o swej przewadze nad innymi, o swej wyższości moralnej, intelek-
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tualnej itp. Widać więc, że dialog z człowiek pysznym jest szalenie trud-
ny, gdyż istnieją niewielkie szanse, by z należną uwagą wsłuchał się on 
w głos drugiej strony. Sam bowiem rozumie wszystko najlepiej! 

Również drugie oblicze euforii –  naiwność, czyli łatwowierność 
– nie ułatwia dialogu, lecz przeważnie go utrudnia. Postawa naiwności 
prowadzi do pomniejszania wagi problemów i opiera się na przeświad-
czeniu, że „inni je dla nas i za nas rozwiążą”. Ostatecznie prowadzi to nie 
do rzeczywistego rozwiązania problemów spornych, ale do ich odsunię-
cia na bok lub w czasie. Niestety, takie nierozwiązane problemy mają to 
do siebie, że wcześniej czy później powracają i stają się jeszcze bardziej 
uciążliwe. Widać więc, że dialog z  człowiekiem naiwnym, łatwowier-
nym zagrożony jest już u swoich podstaw, gdyż tak naprawdę nie jest 
prowadzony „na serio”, ale „na niby”.

Fatalizm (łac. fatum – los, przeznaczenie, nieubłagana konieczność, 
jakaś siła wyznaczająca bieg zdarzeń; fatalis – wyznaczony losem) jest 
postawą, u której źródeł zawsze leży jakiś ukryty lęk przed doświadcza-
ną lub przewidywaną rzeczywistością. Może być to również bardziej lub 
mniej świadoma obawa przed drugim człowiekiem. Często przyczyną 
takiego stosunku do ludzi i otaczającej rzeczywistości są jakieś gorzkie 
doświadczenia, „poparzenie się” na polu stosunków międzyludzkich. 

Fatalista zamiast tłumaczyć rzeczywistość racjonalnie, posługuje się 
pojęciem „fatum”, traktując je jako wygodny „worek”, do którego można 
wrzucić własne lenistwo, nieudolność, nieuzasadnioną awersję czy zły 
nastrój. W tej sytuacji zawsze można siebie jakoś usprawiedliwić złym 
losem, trudnymi czasami, niekorzystną koniunkturą czy nieubłaganym 
przeznaczeniem.

W praktyce jednak postawa fatalizmu sprowadza się do bardziej lub 
mniej świadomego i dobrowolnego wyboru negatywnej wizji rzeczywi-
stości. Jest jakby „czarnym” widzeniem świata. Przewrotność fatalisty 
ujawnia się szczególnie wtedy, gdy zaczyna on „obnosić się” ze swoim 
negatywnym programem życiowym. Wszystko zdaje się kwestiono-
wać przy jednoczesnym podkreślaniu swoich słabości i wad. Nietrud-
no zauważyć, że taka ostentacja jest bardzo groźna, głównie ze względu 
na destrukcję własnej osobowości i  szkodliwe oddziaływanie na oto-
czenie. Na ogół ostentacja łączy się z nonszalancją, u której podstaw 
leży cynizm, a więc lekceważenie uznawanych powszechnie praw, za-
sad i wartości. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że dialog z  fatalistą, który najczęściej 
jest cynikiem, kryje w sobie ogromnie trudne do pokonania bariery. Jak 
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dialogować poważnie z  fatalistą, cynikiem obnoszącym się ze swoim 
programem „na nie”, lekceważącym logos i ethos otoczenia? Taki czło-
wiek już na początku zdaje się znać finał dialogu. Jednak z człowiekiem 
rozmawiać trzeba, licząc przynajmniej na minimum dobrej woli z jego 
strony. Jakkolwiek by było, należy mieć świadomość, że pokonywanie 
występujących barier może niekiedy graniczyć z heroizmem!

Niewłaściwa relacja z drugim
Poważne utrudnienia mogą być także spowodowane niewłaściwą posta-
wą któregoś partnera dialogu. Stosunek do drugiego człowieka podczas 
rozmowy jest ogromnie ważny. Nauki empiryczne, zwłaszcza psycholo-
gia, analizujące ludzkie temperamenty i służące pomocą w kształtowa-
niu charakterów, podpowiadają, że niebezpieczne dla sprawy dialogu są 
postawy o charakterze supremacyjnym, submisyjnym oraz egalitarnym.

Postawy supremacyjne (łac. supremus – najwyższy) wynikają z po-
czucia wyższości, na ogół niemającego obiektywnego uzasadnienia. 
W praktyce może przybierać postać diatrybiczną, kontrapozycyjną albo 
„prozelicką”.

Postawa diatrybiczna (gr. diatribē – spór słowny) polega na wyraża-
niu protestu lub krytyki w gwałtownym tonie. Jej celem jest całkowite 
sparaliżowanie adwersarza, by w konsekwencji się z nim rozprawić, do-
prowadzić go do stanu bezbronności.

W postawie kontrapozycyjnej (łac. śrdn. contrapositio –  antyteza) 
również przyjmowana jest zasada zniszczenia adwersarza, ale nie tyle 
dla samego zniszczenia, ile dla potwierdzenia własnej nad nim przewa-
gi czy wyższości.

Wreszcie postawa „prozelicka” oznacza chęć całkowitego przecią-
gnięcia, przekonania adwersarza odnośnie do własnego stanowiska. Jest 
tu pewna analogia do prozelityzmu religijnego (gr. prosēlytos, nawróco-
ny). W praktyce oznacza to całkowite podporządkowanie sobie drugiej 
strony, jej zniewolenie mentalne, organizacyjne czy sytuacyjne.

Postawy submisyjne (uległościowe) mogą przybrać postać kunkta-
torstwa, konformizmu lub serwilizmu. W przypadku kunktatorstwa cho-
dzi o uległość pozorowaną, wynikającą z przebiegłości, mającą na celu 
przynajmniej częściowe dorównanie partnerowi, który obiektywnie ma 
pozycję dominującą. Konformista z kolei chce ocalić przynajmniej to, co 
jeszcze jest do ocalenia, aby nie było gorzej, i nic poza tym. W gruncie 
rzeczy chodzi o spokój za wszelką cenę, przyjęcie opcji unikania proble-
mów, które mogłyby okazać się uciążliwe. Szczytem postawy submisyj-
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nej jest serwilizm, a więc całkowite podporządkowanie się drugiej stro-
nie. Oznacza to ustawienie się na z góry przegranej pozycji.

W tego rodzaju dialogu, gdzie można mówić o stronie dominującej, 
jak również o stronie przyjmującej postawę serwilistyczną dochodzi naj-
częściej do zakwestionowania godności osoby ludzkiej. Partner domi-
nujący wykorzystuje swoją przewagę i czuje się jakby zwolniony z posta-
wy szacunku dla drugiej strony. Ale także strona serwilistyczna narażona 
jest na postawę świadczącą o braku szacunku dla samej siebie.

Postawy egalitarne (fr. egalité –  równość) mogą przybierać for-
mę kontestacji lub konfrontacji. Poszczególne strony dialogu, akcentu-
jąc skądinąd słuszną zasadę równości, narażone są bowiem na przyję-
cie postawy kontestacyjnej. Kontestator ma to do siebie, że skłonny jest 
kwestionować wszystkio. Siebie uważa za arbitra i mentora, i to w imię 
równości. Natomiast w konfrontacji strona dialogu najczęściej usiłuje 
znaleźć usprawiedliwienie dla własnych poglądów, przekonań czy po-
staw. W tym celu posługuje się nawet agresją, zwłaszcza gdy nie potrafi 
znaleźć koniecznych dla siebie argumentów.

Wydaje się, że dla przezwyciężenia wspomnianych wyżej postaw 
– supremacyjnych, submisyjnych i egalitarnych – jedynym właściwym 
rozwiązaniem jest przyjęcie w dialogu postawy partnerskiej. Polega ona 
na wzajemnym otwarciu się stron na siebie. Niepodobna, aby takiemu 
otwarciu nie towarzyszyły przynajmniej pewne elementy szacunku dla 
drugiej osoby – strony dialogu, która staje się partnerem (ang. partner 
– współuczestnik rozmowy, „wspólnik”).

Wrogość lub obojętność
Wspomniane wyżej postawy niewątpliwie utrudniają dialog, ale nie są 
antydialogowe w sensie ścisłym. Stają się takie dopiero wówczas, gdy u ich 
podstaw znajduje się wrogość. Dla potrzeb niniejszych rozważań warto 
uświadomić sobie, że postawa wrogości najczęściej bywa rezultatem wy-
bujałego indywidualizmu lub socjoprioryzmu17. Albowiem skrajny in-

17 Idea socjoprioryzmu znajduje swoje rozwinięcie w  marksizmie. Wedle niej 
człowiek ma genezę kolektywistyczną. Nie jest istotą jednostkową, lecz zespoło-
wą; jest wspólnotą indywidualności. Wszystko, co człowiek posiada – samoświa-
domość, język, narzędzia –  zawdzięcza społeczeństwu. Socjoprioryzm łączy się 
z  socjocentryzmem, który akcentuje dominującą rolę społeczności w  relacji jed-
nostka–kolektyw. Człowiek nie tylko jest istotą społeczną, ale społeczność jest isto-
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dywidualista traktuje drugiego nie tylko jako obcego, ale też jako kogoś, 
kto zagraża jego interesom czy nawet egzystencji. Podobnie i socjoprio-
ryzm wywołuje przekonanie, że drugi człowiek zawsze jest zagrożeniem, 
jeśli nie należy do tego samego kolektywu. „Wyznawcy” socjoprioryzmu 
przyjmują zasadę: kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam.

Nadmierny indywidualizm, jak również socjoprioryzm rodzą agre-
sję, choć nie są to oczywiście jedyne jej źródła. Przyczyny agresji mogą 
być także uwarunkowane psychosomatycznie. Chodzi rzecz jasna o ta-
kie zachowania, które zmierzają do wyładowania na innych niezadowo-
lenia lub gniewu.

Można mówić o  trzech typach agresji: personalnej, instrumentalnej 
i instytucjonalnej. Agresja personalna uderza w konkretną osobę. Niekie-
dy to uderzenie ma charakter „zastępczy”. Bywa, że jeśli agresor nie może 
dosięgnąć osoby właściwej, to wyładowuje złość na kimś innym. Agresja 
instrumentalna również jest skierowana przeciwko drugiemu człowieko-
wi, ale wyłącznie z tej racji, że stanowi on przeszkodę w realizacji celów 
agresora. Gdyby owa przeszkoda nie zaistniała, nie byłoby również agresji. 
Z kolei agresja instytucjonalna polega na tym, że złość wobec drugiego 
człowieka kierowana jest za pośrednictwem sprzyjających agresorowi in-
stytucji czy grup nacisku. Nie ulega zatem wątpliwości, że wrogość generu-
jąca agresję (bez względu na jej postać) zawsze jest postawą antydialogową. 

W dialogu mogą występować także postawy pseudodialogowe.. Z pew-
nością nie są one tak groźne, jak postawy antydialogowe, ale również, choć 
w mniejszym stopniu, stanowią przeszkodę w dialogu. Jedną z nich jest 
obojętność, która utrudnia dialog, gdyż powoduje blokadę relacji osobo-
wych. Niekiedy bywa fałszywie usprawiedliwiana zasadą tolerancji. Nie-
mniej jednak dla partnera przyjmującego postawę obojętności dialog jest 
smutną koniecznością i niczym więcej. Jeśli jest w ogóle podejmowany, to 
stanowi coś, co robi się dla „świętego spokoju” albo co najwyżej dla zabez-
pieczenia wyłącznie własnych, partykularnych interesów.

Nierzadko dochodzi do paradoksu, że człowieka pogrążonego w obo-
jętności trzeba w dialogu bronić nawet przed nim samym. A już kom-
pletne nieporozumienie stanowi sytuacja, w której jednym z partnerów 
dialogu jest ktoś, kto odznacza się obojętnością, lecz mimo to reprezen-
tuje interesy jakieś konkretnej grupy. Obojętność czyni z dialogu kary-

tą człowieka. Według tego ujęcia w kolektywie znajduje się faktyczne urealnienie 
ludzkiej osobowości.
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katurę. Jest postawą, której obcy jest autentyczny dialog. Słusznie więc 
można o niej mówić jako o postawie pseudodialogowej. 

Obciążenia partnerów
Spoglądając całościowo na zagrożenia dialogu, można, a nawet trzeba 
podkreślić te ich rodzaje, które odzwierciedlają stan partnerów. W tym 
miejscu chodzi o zagrożenia intelektualne, moralne i emocjonalne.

Jeśli chodzi o zagrożenia intelektualne, to problem jest o tyle zło-
żony, że w świecie postmodernistycznym istnieje moda na dialog. Czę-
sto podejmuje się go dla samego dialogu, bez świadomości jego podstaw 
intelektualnych, a  więc tego, czy on faktycznie jest, jak również tego, 
czym być powinien. Brak pogłębionych podstaw intelektualnych skut-
kuje wieloma nieporozumieniami. W tym miejscu można odnotować 
przynajmniej dwie tego rodzaju kwestie. 

Otóż w dążeniach ludzkości do pokoju, co jest czymś ze wszech miar 
pozytywnym i  godnym uznania, dialog nierzadko popada w  niebez-
pieczną skrajność. Obrońcy pokoju mogą przyjmować postawę pacy-
fikatorów albo pacyfistów. Zdominowanie dialogu przez jednych albo 
drugich prowadzi na przysłowiowe manowce, gdyż prawdziwego poko-
ju nie można ustanowić siłą ani też radykalną rezygnacją z wojny przez 
jedną ze stron. Potrzebny jest więc głębszy namysł intelektualny, który 
nie myliłby pokoju z brakiem wojny. Dialogując na temat pokoju, nale-
ży mieć świadomość jego istoty, roli i znaczenia.

Podobnie o zagrożeniach intelektualnych można mówić w przypad-
ku dialogu ekumenicznego czy międzyreligijnego. W dialogu będącym 
dążeniem do jedności nierzadko jedność myli się z synkretyzmem albo 
uniformizmem, zaś pojęcie tajemnicy myli się z pojęciem zagadki. Jakże 
często zapomina się o tym, że zagadkę, owszem, można rozwiązać, ale 
tajemnicy (wiary) nie sposób rozwikłać do końca. Można ją tylko czę-
ściowo odsłonić czy do pewnego stopnia zgłębić. Dlatego konieczne jest 
wypracowanie niezbędnych przesłanek intelektualnych.

Z kolei zagrożenia moralne spowodowane są brakiem pewnych pre-
dyspozycji moralnych u partnerów dialogu. Do najważniejszych należy 
cnota prawdomówności, ale niemałe znaczenie mają też na przykład po-
stawy uczciwości czy wierności. Z moralnego punktu widzenia niezwy-
kłą rolę w dialogu odgrywają dwa zmysły: akomodacji i ascezy. 

Zmysł akomodacji (łac. accommodatio – przystosowanie, przyzwyczaje-
nie) stanowi zdolność do przystosowania się do warunków dialogu, umoż-
liwia postawę elastyczności w  relacjach międzyludzkich, pozwala mody-
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fikować schematy myślowe w taki sposób, by je przystosować do nowych 
sytuacji. Innymi słowy, zmysł ten ułatwia dostosowanie się do otoczenia, 
w którym dialog funkcjonuje jako proces, metoda, a także postawa.

Natomiast zmysł ascezy (gr. áskēsis – ćwiczenie, dobrowolne wyrze-
czenie się przyjemności i wewnętrzna zgoda na podjęcie trudnego wy-
siłku dla określonego celu) stoi na straży tożsamości osobowej partne-
ra dialogu. Zakłada gotowość do poddania się dyscyplinie wewnętrznej, 
wolę niezbędnych wyrzeczeń, których domaga się trud związany z pro-
cesem dialogu. Tego rodzaju asceza powoduje, że człowiek w każdych 
okolicznościach jest w stanie pozostać sobą. W dialogu chodzi wszakże 
o to, by partner nie stał się bezwiednym przedmiotem manipulacji przez 
drugą stronę albo też sfrustrowanym samotnikiem, któremu nikt w ni-
czym nie potrafi dogodzić. 

Nie ulega wątpliwości, że wadliwe funkcjonowanie wspomnianych 
zmysłów podważa autentyczność dialogu, wpływa destrukcyjnie na jego 
skuteczność. W istocie jest to zagrożenie o charakterze moralnym. 

Istnieją jeszcze zagrożenia emocjonalne, a więc takie, które związa-
ne są ze światem ludzkich uczuć. Do najbardziej istotnych trzeba zali-
czyć antypatie i sympatie. Jak powszechnie wiadomo, antypatia (gr. an-
tipátheia –  niechęć, wstręt, odraza) jest uczuciem niechęci do innych 
ludzi albo do jakichś rzeczy, spraw czy sytuacji. Gdy podczas dialogu 
pojawia się uczucie antypatii, to w  oczywisty sposób wpływa na jego 
osłabienie. Niezbędny jest wysiłek zmierzający do przezwyciężenia an-
typatii, gdyż w przeciwnym razie dialog może zostać zablokowany. 

Innym zagrożeniem emocjonalnym jest sympatia (gr. sympátheia 
– współczucie), która polega na emocjonalnie życzliwym, przyjaznym, 
przychylnym stosunku do partnera dialogu lub dyskutowanych treści, 
spraw czy problemów. Mogłoby się wydawać, że uczucie sympatii po-
winno sprzyjać skuteczności dialogu. W  praktyce jest jednak odwrot-
nie. Uczucia bowiem mają to do siebie, że nierzadko potrafią „zaślepiać” 
zdrowy rozsądek, „zaciemniać” intelekt. Nie inaczej dzieje się w przy-
padku dialogu. Sympatia może go fałszować, czyniąc zeń karykaturę.

Jakkolwiek by było, w procesie dialogu nie należy ignorować znacze-
nia i roli uczuć. Zawsze bardzo ważna jest postawa powodowana empatią 
emocjonalną i poznawczą. Empatia (gr. empátheia – cierpienie) – ozna-
cza zdolność wczuwania się w stany emocjonalne innych ludzi, co łączy 
się z umiejętnością spojrzenia na rzeczywistość z ich perspektywy.
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2. Dialog w sferze życia społecznego – 
aspekt teoretyczny

Życie społeczne, które w pewnym sensie stanowi naturalną przestrzeń 
dialogu, należy rozumieć bardzo szeroko. Składają się nań wielorakie 
zjawiska z  zakresu życia socjalnego, politycznego, gospodarczego czy 
kulturalnego. W ramach życia społecznego dialog jawi się jako właściwa 
i skuteczna droga rozwiązywania różnych problemów wpisujących się 
w funkcjonowanie danego społeczeństwa.

Aby dialog w ogóle zaistniał, potrzebne są jego elementy konstytu-
tywne, do których należą przede wszystkim tzw. partnerzy, czyli stro-
ny dialogu. Są nimi konkretne osoby, grupy czy środowiska społeczne 
lub ich reprezentanci. Nawet jeśli dialog jest rozmową, spotkaniem tyl-
ko dwóch osób, to w pewnym sensie tworzą one grupę, w której można 
widzieć wymiar społeczny. Tak więc każdy dialog ma odniesienie spo-
łeczne. Z natury swej jest społeczny, podobnie zresztą jak kultura, która 
również ma charakter społeczny niejako z definicji.

Niemniej jednak mówi się o dialogu społecznym jako specyficznej 
formie dialogu jako takiego, która obejmuje stosunki pomiędzy grupa-
mi społecznymi. Dialog społeczny odróżnia się od dialogu obywatel-
skiego, choć nie ulega wątpliwości, że obie formy mają wiele elementów 
wspólnych. Ponadto wyszczególnia się dialog społeczny instytucjonalny 
jako formę realizacji konstytucyjnej zasady dialogu społecznego. 

Ważnym wyznacznikiem dialogu o charakterze społecznym jest jego 
przedmiot. Chodzi w nim o wspólne dochodzenie do prawdy w spra-
wie dobra społecznego. W dialogu pomiędzy dwiema osobami chodzi 
o  prawdę dotyczącą dobra poszczególnych osób lub dobra wspólnego 
tychże. Natomiast w dialogu szerszym, obejmującym większą liczbę osób 
czy grup, chodzi właśnie o dobro społeczne. Jest ono kategorią zbliżoną 
do dobra wspólnego (łac. bonum commune)1.

1 Termin „dobro społeczne” przyjmuje sens bardziej społeczny czy socjologicz-
ny, podczas gdy „dobro wspólne” wskazuje na znaczenie bardziej moralne, etyczne.
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2.1. Społeczny sens dialogu

Słownik katolickiej nauki społecznej z 1993 roku, odnosząc dialog do sfe-
ry życia społecznego, definiuje go jako rozmowę mającą na celu:

•	 wzajemną konfrontację i zrozumienie poglądów;
•	 współdziałanie w poszukiwaniu prawdy;
•	 obronę wartości ogólnoludzkich;
•	 współpracę dla sprawiedliwości i pokoju.
Dialog pojmowany w ten sposób jest metodą realizacji dobra wspól-

nego, które polega na stworzeniu maksymalnych szans rozwoju ludziom 
należącym do różnych społeczności, będących stronami dialogu. Do-
bro wspólne określa bowiem cel i zadania każdej społeczności. Nic więc 
dziwnego, że ile jest odrębnych celów, czyli „dóbr wspólnych”, tyle ro-
dzajów społeczności. Dialog podejmowany z racji społecznych wpisu-
je się w  tę mozaikę dóbr czy celów. Stanowi bowiem trud rozeznania 
prawdy o  tych dobrach. W  konsekwencji pełni rolę metody realizacji 
dobra społecznego. Dialog postrzegany jako metoda, ale także jako pro-
ces i postawa, zakłada uznanie godności i wolności człowieka oraz jego 
prawa do wyrażania własnych poglądów.

Joanna Rutkowiak z Uniwersytetu Gdańskiego w rozważaniach na 
temat dialogu w edukacji, omawiając niejako przy okazji społeczny sens 
dialogu, wskazuje na trzy jego znaczenia, które traktuje jako odrębne 
kategorie. Należą do nich:

•	 dialog informacyjny (polegający na konstrukcji pytań i odpowiedzi 
dla zdobycia, względnie uzupełnienia informacji);
•	 dialog negocjacyjny (będący wymianą negocjacyjną, czyli taką wy-
mianą zdań, która ma na celu doprowadzenie merytorycznych anta-
gonistów do wspólnego punktu widzenia);
•	 dialog jako warunek możliwości rozumienia czy pojmowania 
(mający na celu ciągłe konstytuowanie i przezwyciężanie sensów czy 
znaczeń wypowiadanych słów, twierdzeń, opinii, sądów itp. poprzez 
wzajemną wymianę myśli; tego rodzaju rozumienie czy pojmowanie 
nie jest zwyczajnym odtwarzaniem ustalonych już znaczeń, ale cią-
głym pytaniem, tzw. pytajnością).
Autorzy podejmujący problematykę dialogu w  życiu społecznym, 

np. Ewa Więcek-Janka z Politechniki Poznańskiej, zwykle wskazują na 
pięć jego komponentów. Są one elementami konstytuującymi dialog, 
jakby jego warunkami wstępnymi. Można je wymienić w następującej 
kolejności:
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•	 rozmowa (polegająca na komunikacji stron, wymianie myśli, a tak-
że uczuć);
•	 otwartość (ujawnienie innym siebie, mówienie innym o  sobie, 
otwarcie się grupy lub osoby wobec drugiej strony dialogu);
•	 rozumienie rozmówcy (wzajemne słuchanie siebie);
•	 zbliżenie społeczno-emocjonalne (powstanie pomiędzy stronami 
więzi społecznych, wzbogaconych niekiedy czynnikiem empatii);
•	 wola wspólnego działania czy wzajemnej pomocy.
W dyskusji nad współczesnym kształtem dialogu, podejmowanej 

głównie przez organizacje pozarządowe, coraz bardziej dochodzi do 
głosu przekonanie, że powinien mieć on charakter deliberacyjny (ang. 
deliberate – rozmyślać, rozważać, roztrząsać, zastanawiać się, naradzać 
się, obradować), czyli debatowy. Chodzi o to, aby konfrontację i rywa-
lizację zastąpić debatą. Myśl ta ma związek z szerszą koncepcją, która 
wpisuje się w ideę demokracji deliberacyjnej (Jacek Sroka).

Tradycyjna forma dialogu w  życiu społecznym skupiona była na 
tym, by umożliwić agregację i artykulację, a w konsekwencji przetarg 
interesów poszczególnych stron. Nowa forma, deliberacyjna, opie-
ra się na aktywizacji społecznej, która powoduje wzmocnienie poczu-
cia wspólnej realizacji uzgodnionych celów społecznych. Wydaje się, iż 
przyjmując deliberacyjny model dialogu, nie sposób całkowicie wyeli-
minować konfrontację czy rywalizację. Jednak samo ich ograniczenie 
czy zminimalizowanie może okazać się cenne w dyskusji nad prawdą 
o dobru wspólnym.

Tego rodzaju nastawienie niewątpliwie ułatwia „dojrzewanie” stron 
do zawierania trudnych kompromisów. Niezwykle istotnym warunkiem 
powodzenia debatowej formy dialogu jest odpowiedni język. Teoretycy 
problemu wskazują na potrzebę takiego języka, który możliwie najlepiej 
służyłby opisowi dobra wspólnego. 

Ważne miejsce w dyskusji nad dialogiem w życiu społecznym zajmu-
ją przemyślenia niemieckiego filozofa i socjologa Jürgena Habermasa, 
zwłaszcza jego teoria racjonalności komunikacyjnej. Wychodzi on od 
zasadniczego postulatu, czy raczej założenia, iż zawarcie porozumienia 
nie powinno naruszać zasad etycznych, którymi kierują się obie strony 
dialogu (dyskursu społecznego). Niestety, łatwo zauważyć, że w prakty-
ce postulat ten rzadko bywa spełniony.

Niemniej jednak znacznie większym stopniem realizmu życiowego 
odznaczają się wskazane przez Habermasa ogólne uwarunkowania, od 
których zależy każde porozumienie społeczne. Należą do nich:

2. Dialog w sferze życia społecznego – aspekt teoretyczny



66

•	 wola osiągnięcia zgody;
•	 uwarunkowania egzystencjalne;
•	 kompetencje uspołecznionych jednostek (podmiotów uczestniczą-
cych w procesie porozumienia);
•	 solidarność grup zintegrowanych wokół wartości.
W ramach teorii racjonalności komunikacyjnej (teorii działań ko-

munikacyjnych) Habermas wskazuje także na warunki o  charakterze 
etycznym. Jego zdaniem idealna sytuacja komunikacyjna pomiędzy 
partnerami dialogu występuje wówczas, gdy wypowiedzi obu stron od-
znaczają się:

1. prawdą (są prawdziwe, a więc kryją w sobie treści zgodne z rze-
czywistością);

2. słusznością (są zgodne z  normami uznanymi za słuszne, czyli 
zgodne z ogólnie akceptowanym rozumieniem sprawiedliwości);

3. prawdomównością (są zgodne z tym, co rozmówca myśli na temat 
poruszanej kwestii).

Jednak w praktyce życia społecznego – jak słusznie zauważa Haber-
mas2 – dialog bywa zorientowany nie tylko na zawarcie porozumienia, 
ale często także na osiągnięcie sukcesu. Takie nastawienie komplikuje 
całą etykę dialogu. Jeśli obie strony nastawione są wyłącznie na sukces, 
to wtedy traktują się nawzajem w sposób strategiczny, aby odpowiednio 
wywierać wpływ na decyzje partnera. Mogą czynić to przez stosowa-
nie podstępu, przemocy lub przekupstwa. Współdziałanie jest możliwe 
tylko w sytuacji, gdy obie strony znajdą wspólny obszar realizacji ego-

2 Jürgen Habermas (ur. 1929) – chociaż wywodzący się z Nowej Lewicy i ucho-
dzący za guru współczesnych liberałów, to jednak krytycznie ustosunkowany do 
postmodernizmu i tzw. postsekularyzmu – osobiście daje dowody swej otwartości na 
dialog zorientowany na takie porozumienie, które respektuje zasady etyczne każdej 
ze stron. Świadczy o tym np. jego słynna debata z kard. Josephem Ratzingerem (póź-
niejszym papieżem Benedyktem XVI) w Monachium, zorganizowana przez Akade-
mię Katolicką Bawarii 19 stycznia 2004 roku. Przedmiotem dyskusji była rola religii 
w społeczeństwie oraz zagadnienie związku rozumu i wiary. Od tej pory polemika 
między Habermasem a Ratzingerem toczy się nadal, a jednym z jej wyrazów jest ich 
wspólna książka, która w wersji angielskiej: The Dialectics of Secularization. On Reason 
and Religion („Dialektyka sekularyzacji. O rozumie i religii”), ukazała się w 2007 roku. 
Niemiecki myśliciel zdaje się dostrzegać wartość religii w obecnych „postmetafizycz-
nych” czasach, mimo że nadal przyjmuje postawę „metodologicznego ateisty”.
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centrycznych interesów czy osiągania własnych korzyści. Wtedy jednak 
nie jest to dialog w znaczeniu personalistycznym, a raczej pseudodialog.

Dialog w aspekcie społecznym ujmowany był przez św. Jana Pawła II 
jako sposób komunikacji międzyludzkiej, w której podmioty (grupy spo-
łeczne bądź ich przedstawiciele) za pośrednictwem słowa dążą do wza-
jemnego zrozumienia, zbliżenia i  współdziałania, by dzięki temu reali-
zować czy zrealizować jakieś dobro społeczne odpowiadające prawdzie. 

Tak pojmowany dialog zawiera w sobie kilka podstawowych elemen-
tów (warunków), które ks.  Henryk Skorowski –  analizując nauczanie 
papieża z Polski – ujął w sposób następujący:

•	 nawiązanie wzajemnego kontaktu przez poszczególne strony, ich 
wzajemne zbliżenie i spotkanie (chodzi o rezygnację z postawy wza-
jemnej izolacji, gdyż w przeciwnym razie strony nie będą w stanie 
poznać prawdy o sobie i prawdy, do której dążą);
•	 dochodzenie do prawdy (jej pełne poznanie w realiach społecznych 
jest owocem wspólnych doświadczeń, przemyśleń i postaw otwartych 
na korektę punktów widzenia), które uwarunkowane jest wolnością 
partnerów i ich postawą zasługującą na miano autentycznej;
•	 gotowość do kompromisu, czyli zdolność do korekty swoich po-
glądów i przekonań; kompromis nie może być utożsamiany ani z sa-
mym dialogiem, ani z postawą relatywizmu; jego granicą powinny być 
wartości podstawowe, wśród których najbardziej oczywistą stanowi 
przekonanie dotyczące prawdy;
•	 porozumienie stron, czyli tzw. consensus; nie zawsze może ono być 
pełne, zwłaszcza wtedy, gdy partnerami są podmioty diametralnie 
różne w sferze swoich przekonań i poglądów na podejmowaną w dia-
logu kwestię; w praktyce charakter twórczy ma przynajmniej częścio-
we porozumienie w zakresie poszukiwanej i odnalezionej prawdy, 
będącej podstawą wspólnego działania.
Zasada personalistyczna wskazuje na konieczność dialogu między 

ludźmi. Jest on szczególnie ważny w  życiu społecznym, gdyż stanowi 
wyraźny znak wzajemnego otwarcia się grup, wspólnot czy społeczności 
ludzkich na siebie. Ludzie, zorganizowani na różne sposoby, są wszakże 
zróżnicowani pod względem światopoglądowym, religijnym, kulturo-
wym, a także etnicznym, środowiskowym, politycznym czy gospodar-
czym. A jednak powinni razem uczestniczyć w poszukiwaniu prawdy 
i kształtowaniu coraz to lepszych warunków życia, które zakładają re-
alizację pokoju i sprawiedliwości. Temu właśnie ma służyć dialog jako 
ważne narzędzie. Nie jest on wartością samą w sobie, ale staje się war-
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tościowy o tyle, o ile jako narzędzie zostanie właściwie zastosowany czy 
wykorzystany.

Dlatego w życiu społecznym dialog urasta do rangi zasady. Każda za-
sada społeczna jest nakazem rozumu praktycznego, który wskazuje na 
zbiorową wartość i przynagla, aby tę wartość wspólnie realizować (ks. 
Jan Krucina). Warto w tym miejscu dodać, że rozum praktyczny pozwa-
la każdemu człowiekowi dążyć do prawdziwego dobra, kierując się za-
wsze prawdą o dobru. W tym ujęciu sumienie jest funkcją praktyczne-
go rozumu. 

Natomiast w  sensie teoretycznym zasada życia społecznego stano-
wi twierdzenie ogólne, które dotyczy pomyślnego funkcjonowania spo-
łeczeństwa, warunkuje jego egzystencję i rozwój, i dlatego z natury swej 
oznacza normę moralną obowiązującą poszczególne osoby ludzkie 
w ich działaniu (ks. Józef Majka).

Otóż dialog spełnia powyższe założenia, których domaga się każda 
zasada społeczna. Jednak trzeba jeszcze raz podkreślić, że dialog nie jest 
wartością samą w sobie, lecz ma wartość narzędzia, które może być uży-
te właściwie lub niewłaściwie, dobrze lub źle. Ale wybór dialogu jako 
wartości społecznej, wspólnej, stanowi konieczność. Owa niezbędność 
dialogu w życiu społecznym była wciąż akcentowana w nauczaniu św. 
Jana Pawła II. Pod tym względem wskazywał on na trzy główne założe-
nia wyjściowe czy wręcz fundament tej konieczności:

•	 dobro całej rodziny ludzkiej jako cel wszystkich dążeń człowieka;
•	 ograniczoność ludzkiego uczestnictwa w prawdzie;
•	 wspólne dążenie do prawdy.
Pierwsze założenie wyklucza istnienie barier, które uniemożliwiają re-

alizację dobra wspólnego, a szczególnie domaga się działań na rzecz po-
koju i sprawiedliwości. Dialog ma wszakże na celu rozpoznanie prawdy 
o tym dobru. Drugie założenie podkreśla fragmentaryczność ludzkiego 
poznania. Nikt nie może powiedzieć o sobie, że jest posiadaczem abso-
lutnie całej prawdy, gdyż zawsze przerasta ona możliwości ludzkiego in-
telektu. Dlatego dla poznania prawdy o życiu społecznym nie wystarczy 
wysiłek jednego człowieka, lecz konieczne jest zaangażowanie wielu lu-
dzi. Dialog jest właśnie narzędziem jej wspólnego poszukiwania, rozpo-
znawania, odkrywania i zgłębiania, co stanowi treść założenia trzeciego.

Tak więc dialog pomiędzy ludźmi, grupami społecznymi czy ich re-
prezentantami nie jest rzeczywistością teoretyczną, ale wartością i za-
sadą, której domaga się życie społeczne. Aby mógł spełnić swoją funk-
cję narzędzia służącego do poznania prawdy o dobru społecznym, musi 
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przyjąć także formę instytucji. Dialog w  sprawach ściśle społecznych, 
oparty na swej instytucjalności, identyfikowany jest jako dialog społecz-
ny, którym zainteresowana jest przede wszystkim polityka społeczna. 
Natomiast dialog obejmujący szerszy zakres spraw, angażujący szerokie 
spektrum organizacji, inicjatyw czy ruchów obywatelskich, określa się 
mianem obywatelskiego.

Oba rodzaje dialogu muszą jednak spełniać cały szereg warunków, 
aby rzeczywiście mogły zasługiwać na swoją nazwę, będąc formą aktyw-
ności politycznej i  społecznej, jak i przedmiotem zainteresowań nauk 
społecznych i politycznych. Stąd w niniejszych rozważaniach zagadnie-
nie wspomnianych dialogów zajmuje specjalne miejsce.

2.2. Idea dialogu społecznego

Trzeba wyjść od stwierdzenia, że w literaturze przedmiotu nie ma jed-
noznacznej definicji dialogu społecznego. Pod tym względem panu-
je duże zróżnicowanie stanowisk. Funkcjonuje co najmniej kilkanaście 
określeń. Przykładowo jedno z  nich, proponowane przez Międzyna-
rodową Organizację Pracy (MOP), przyjmuje, że na dialog społeczny 
składają się wszystkie formy wymiany informacji, konsultacji i negocja-
cji między przedstawicielami rządu, pracodawców i pracowników, do-
tyczące zagadnień społecznych i gospodarczych. Z kolei Komisja Euro-
pejska przez dialog społeczny rozumie proces stałej interakcji między 
partnerami społecznymi w  celu osiągnięcia porozumień dotyczących 
kontroli działań w sferach gospodarczej i społecznej, zarówno na szcze-
blu makro, jak i na szczeblu mikro3.

W opracowaniu Barbary Gąciarz i Włodzimierza Pańkowa pt.: Dia-
log społeczny po polsku: fikcja czy szansa?, dialog społeczny określony 
jest jako „mniej lub bardziej zinstytucjonalizowany sposób komuniko-
wania się między władzą państwową a różnymi podmiotami społeczny-
mi reprezentującymi interesy znaczących odłamów społeczeństwa, któ-
rych zasadniczą funkcją jest wzajemne przekazywanie sobie opinii oraz 
ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania jakiegoś 
rodzaju polityki publicznej. Dialog społeczny – wedle ujęcia wspomnia-

3 Cyt. za: R. Towalski, Dialog społeczny – próba definicji, [w:] Dialog społeczny. 
Najnowsze dyskusje i koncepcje, red. R. Towalski, Warszawa 2007, s. 13 i 17.
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nych autorów –  jest powszechnie stosowanym sposobem umacniania 
skuteczności polityki państwa i  omijania ułomności standardowych 
mechanizmów demokracji parlamentarnej”4.

Ponadto dialog społeczny –  jak pisze Leszek Gilejko – można po-
strzegać jako „pewien typ relacji między wyodrębnionymi grupami, na-
zywanymi aktorami społecznymi lub partnerami, z udziałem państwa 
jako partnera dialogu albo jego inspiratora lub gwaranta”5.

Niekiedy terminu dialog społeczny używa się przy omawianiu sze-
rokiego zakresu dwustronnych oraz trójstronnych ustaleń informacyj-
nych, konsultacyjnych i negocjacyjnych. Otóż nietrudno zauważyć, że 
przywołane próby zdefiniowania dialogu społecznego mają wiele cech 
wspólnych. Oczywiście różnią się liczbą zaangażowanych partnerów 
oraz zakresem dialogu, ale wspólnych elementów jest znacznie więcej. 
Do najważniejszych należą następujące cechy wspólne:

•	 stronami dialogu są partnerzy społeczni;
•	 państwo odgrywa w dialogu rolę istotną;
•	 dialog społeczny zawsze ma charakter instytucjonalny;
•	 dialog społeczny przeważnie odnosi się do sfery stosunków pracy.
Słowem, dialog społeczny jest relacją między związkiem zawodo-

wym a  pracodawcą czy organizacjami pracobiorców a  organizacjami 
pracodawców (dialog dwustronny). Gdy do dialogu włączają się organy 
państwowe (rząd i jego agendy, samorząd lokalny czy regionalny), wte-
dy jest to dialog trójstronny. Jeśli ponadto uczestnikami dialogu stają się 
organizacje pozarządowe czy społeczne, to zachodzi przypadek dialo-
gu wielostronnego. Wspomniana relacja może przybierać postać złożo-
nych mechanizmów, które określa się jako konsultacje, negocjacje, za-
wieranie układów i porozumień czy rozwiązywanie sporów. Jeśli chodzi 
o  spory, to można je rozwiązywać metodami pokojowymi (mediacja, 
koncyliacja) lub za pomocą legalnych środków presji, ze strajkiem jako 
środkiem ostatecznym włącznie.

Ogólnym przedmiotem dialogu społecznego jest kształtowanie sto-
sunków zawodowych, warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych i in-
nych obszarów z zakresu polityki społecznej i gospodarczej. Dialog ten 

4 B. Gąciarz, W. Pańków, Dialog społeczny po polsku: fikcja czy szansa?, Warsza-
wa 2001, s. 17.

5 L. Gilejko, Dialog społeczny jako czynnik rozwoju, [w:] Dialog społeczny na po-
ziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju, red. D. Zalewski, Warszawa 2005, s. 13.
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jest formą prowadzenia rokowań i  budowania relacji na płaszczyźnie 
stosunków pracy, a w szerszej perspektywie także w sferze stosunków 
politycznych i gospodarczych. Może być prowadzony także wokół war-
tości, na przykład odnośnie do sprawiedliwości społecznej czy wolno-
ści gospodarczej. Wtedy w gruncie rzeczy polega on na dochodzeniu do 
osiągnięcia społecznego konsensusu.

Aby dokonać szczegółowego wglądu w znaczenie dialogu społeczne-
go, warto nieco więcej uwagi poświęcić przywołanej powyżej jego defi-
nicji, zaproponowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy. Jak 
wiadomo, wedle jej ujęcia, dialog społeczny oznacza „wszystkie formy 
negocjacji, konsultacji bądź po prostu wymiany informacji między re-
prezentantami rządu, pracodawców i  pracobiorców, dotyczące zagad-
nień z obszaru polityk gospodarczej i społecznej”6.

Analizując powyższą definicję7, można przyjąć, że punktem wyjścia 
dialogu społecznego jest wymiana informacji. Narzędziem, które słu-

6 J. Ishikawa, Key Features of National Social Dialogue: a Social Dialogue resour-
ce book, Genewa 2003, s. 3.

7 Przywołane określenie nawiązuje bezpośrednio do idei neokorporatyzmu, 
który opiera się na założeniu, że kluczowe decyzje ekonomiczne i  społeczne po-
dejmowane są przez zorganizowane grupy interesu, przy aktywnym współudzia-
le państwa. Warto nadmienić, że pojęcie neokorporatyzmu zaczęło funkcjono-
wać w latach siedemdziesiątych XX wieku jako alternatywa dla pluralizmu, który 
oznaczał konkurencję dużej liczby różnych grup interesu. Wśród współczesnych 
koncepcji neokorporatyzmu szczególną popularnością cieszy się ujęcie Philippe 
Schmittera. Definiuje on korporatyzm jako system zapośredniczania interesów, 
w którym główne składowe zorganizowane są jako oddzielne, przymusowe zrze-
szenia nierywalizujące ze sobą, mające hierarchiczną strukturę, a różniące się od 
siebie funkcjonalnością. Korporatyzm może przybrać postać państwową czy auto-
rytarną – gdy istnieje poważne ograniczenie swobody zrzeszania się czy autonomii 
związków – jak również postać społeczną (korporatyzm społeczny, czyli liberalny). 
W tym drugim typie korporatyzmu grupy interesu wpływają na polityczne decy-
zje państwa, jak również uczestniczą we wszystkich fazach procesu decyzyjnego, 
przyczyniając się do formułowania, rozpracowywania i  realizowania zarządzeń 
państwowych (także projektów legislacyjnych). Ów korporatyzm społeczny jest 
właśnie neokorporatyzmem. Okazuje się, że rozwiązania neokorporatystyczne po-
zostają w zbieżności z praktyką dialogu społecznego. Instytucje neokorporacyjne są 
składnikiem dialogu społecznego. Więcej na ten temat w: W. Streeck, L. Kenworthy, 
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ży do takiej wymiany, są konsultacje (łac. consultatio – udzielanie rad, 
wskazówek i wyjaśnień, zasięganie opinii u fachowców). Ich głównym 
zadaniem jest pobudzenie partnerów społecznych do głębszego zaan-
gażowania się w dialog na temat zaistniałych problemów. Jednak same 
konsultacje nie oznaczają jeszcze prawdziwej dyskusji czy określonej 
formy działania. Zazwyczaj są one początkiem procesu negocjacyjne-
go, który prowadzi do podjęcia określonych decyzji. Negocjacje (łac. 
negotiatio – handlowanie, ale też i prowadzenie rokowań, pertraktacji, 
wspólne wyjaśnianie poglądów) są jakby szczytowym punktem dialogu 
społecznego, jeśli chodzi o jego intensywność.

Niekiedy sens analizowanej definicji przedstawia się za pomocą tzw. 
trójkąta dialogu społecznego. Jego idea pojawia się w materiałach Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Trójkąt dialogu społecznego 
tworzą właśnie wspomniane elementy: wymiana informacji, konsulta-
cje i negocjacje. Przy podstawie owego równoramiennego trójkąta znaj-
duje się wymiana informacji, nieco wyżej widnieją konsultacje, a u jego 
szczytu – negocjacje. Wysokość trójkąta obrazuje intensywność dialogu: 
jej długość jest proporcjonalna do intensywności. Im dłuższa wysokość, 
tym wyższa intensywność.

W dialogu społecznym najczęściej występują negocjacje zbiorowe 
(ang. collectiva bargaining) oraz zinstytucjonalizowane formy kon-
taktów (ang. tripartite concertation), co pozwala na wspólne wielo-
aspektowe działanie w  układzie trójstronnym (przedstawicieli rządu, 
pracodawców i pracobiorców), dotyczące prowadzonej przez państwo 
polityki w sferach społecznej i gospodarczej. Na gruncie polskim ten 
rodzaj dialogu zwykle określa się terminami: zgrane działanie, zgroma-
dzenie trójstronne lub działanie zharmonizowane8. Zatem można mó-

Theories and Practices of Neocorporatism, w: The Handbook of Political Sociology: 
States, Civil Societies, and Globalization, red. T. Janoski, R. R. Alford, A. M. Hicks, 
M. A.  Schwartz, New York 2005, s.  441–460; K. von Beyme, Współczesne teorie 
polityczne, tłum J. Łoziński, Warszawa 2005, s. 246–247; J. Gardawski, Współczesny 
neokorporatyzm w ujęciu socjologii ekonomicznej, [w:] Szkice ze współczesnej teorii 
ekonomii, red. W. Pacho, Warszawa 2005.

8 N. Pruszanowski, J. J. Hordejuk, Dialog społeczny, polityka zatrudnienia oraz 
uznawanie kwalifikacji zawodowych w  Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s.  3; 
Wzmacnianie dialogu społecznego we władzach lokalnych i regionalnych w nowych 
Państwach Członkowskich oraz państwach kandydujących, s. 2, www.ccre.org/docs/
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wić jakby o dwóch typach dialogu: działanie zharmonizowane i nego-
cjacje zbiorowe.

Jednakże wydaje się, iż wedle charakterystyki proponowanej przez 
MOP najbardziej odpowiednią nazwą dla zinstytucjonalizowanej for-
my dialogu jest termin: zharmonizowane działanie trójstronne. Dzia-
łanie to jest możliwe jedynie wtedy, gdy rząd uznaje i  docenia rolę 
partnerów społecznych w procesie kształtowania polityki społecznej 
i  gospodarczej. Owo działanie trójstronne przeważnie ma charakter 
zinstytucjonalizowany, ale może być też incydentalne, spowodowane 
potrzebą chwili.

W kontaktach zinstytucjonalizowanych dialog prowadzony jest 
w ramach specjalnie do tego powołanej rady bądź komisji. W tego typu 
strukturach zazwyczaj biorą udział przedstawiciele państwa oraz kil-
ku najbardziej reprezentatywnych związków zawodowych i organizacji 
pracodawców. Powinna to być taka reprezentacja (reprezentatywność), 
dzięki której możliwy byłby realny wpływ członków odnośnie do reali-
zacji ustaleń zawartych w  dialogu trójstronnym. Ustalenia te na ogół 
przyjmują postać formalnych umów, które stanowią ramową podstawę 
do kształtowania warunków pracy i płacy na szczeblach niższych.

Jeśli chodzi o zharmonizowane działania trójstronne incydentalne, 
to ich specyfika polega na tym, że mają miejsce poza kontaktami zin-
stytucjonalizowanymi. Ich celem jest rozwiązywanie ważnych w danym 
czasie problemów, które dotyczą funkcjonowania państwa. Zwykle ich 
finałem jest podpisanie porozumienia, które określane jest jako pakt lub 
umowa społeczna.

Natomiast wspomniane negocjacje zbiorowe charakteryzują się 
tym, że ich celem jest przede wszystkim zawarcie układu zbiorowego 
pracy. MOP definiuje ów cel nieco ogólniej, mianowicie: 1. określenie 
warunków pracy i  zatrudnienia; 2. uregulowanie stosunków między 
pracodawcami lub ich organizacjami a organizacją (organizacjami) pra-
cowników. Negocjacje te mogą być prowadzone na różnych poziomach, 
a więc w przedsiębiorstwach (lokalnie), branżach (regionalnie) lub na 
poziomie ogólnokrajowym. 

Zasadniczo negocjacje zbiorowe można zdefiniować jako proces 
dwustronny, niekiedy trójstronny, polegający na komunikowaniu się 

dialogue_Poland.pdf (31.08.2014); J.  Gardawski, Współczesny neokorporatyzm 
w ujęciu socjologii ekonomicznej, dz. cyt., s. 24.
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stron, których interesy są przynajmniej częściowo rozbieżne, celem 
osiągnięcia porozumienia. „Jeżeli stroną negocjacji – jak pisze Stanisła-
wa Borkowska – jest zbiorowe przedstawicielstwo pracowników (związ-
ki zawodowe), to niezależnie od liczebności pracodawców jako drugiej 
strony, [zawsze] mamy do czynienia z negocjacjami zbiorowymi”9.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że negocjacje zbiorowe, z zasady 
odwołujące się do „filozofii” kompromisu korzystnego dla zaintereso-
wanych stron, stanowią powszechną metodę kształtowania zbiorowych 
stosunków pracy w krajach o gospodarce rynkowej. Wpisują się w bu-
dowanie pokoju społecznego, warunkującego sprawny przebieg proce-
sów gospodarczych. Rezultat negocjacji zbiorowych zależy między in-
nymi od czynników związanych z procesem negocjacji. Należą do nich: 
1. model negocjacji; 2. „jakość” partnerstwa i zasada równowagi stron; 
3. „techniczny” sposób prowadzenia negocjacji.

Konkludując, dialog społeczny można by przedstawić w  ramach 
pewnego teoretycznego schematu. Ujęcie to w miarę klarownie porząd-
kuje i zarazem streszcza rozważania na temat dialogu. Autor schema-
tu, Rafał Towalski, wyróżnia trzy szczeble dialogu społecznego: narodo-
wy (ogólnokrajowy), branżowy/regionalny i  przedsiębiorstwa/lokalny. 
Na każdym szczeblu wskazuje na uczestników dialogu oraz charaktery-
styczne dlań procesy i rezultaty10.

Na szczeblu narodowym uczestnikami dialogu społecznego są trzy 
strony: rząd, organizacje pracodawców i organizacje pracobiorców. Na 
proces dialogu składają się zharmonizowane działanie trójstronne zin-
stytucjonalizowane bądź zharmonizowane działanie trójstronne incy-
dentalne. Jego rezultat stanowią umowy formalne.

Na szczeblu branżowym/regionalnym uczestnikami są: organizacje 
pracobiorców, organizacje pracodawców i  rząd (opcjonalnie w  przy-
padku sektora publicznego). Na proces dialogu składają się negocja-
cje zbiorowe. Rezultat stanowią układy zbiorowe o charakterze branżo-
wym/regionalnym.

Na szczeblu przedsiębiorstwa/lokalnym uczestnicy dialogu społecz-
nego, to: organizacje pracobiorców i pracodawcy. Proces dialogu sta-
nowią negocjacje zbiorowe. Rezultatem są zakładowe/lokalne układy 
zbiorowe.

9 S. Borkowska, Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997, s. 113.
10 R. Towalski, Dialog społeczny – próba definicji, dz. cyt., s. 21.
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2.3. Idea dialogu obywatelskiego

Dialog w sferze życia społecznego nie zamyka się wyłącznie w obrębie 
zbiorowych stosunków pracy. Oczywiście, może być rozumiany jako 
forma negocjacji, konsultacji czy innych kontraktów społecznych za-
wieranych w trójkącie: rząd – związki zawodowe – pracodawcy. Jest to 
wąsko rozumiany dialog społeczny, o którym była mowa powyżej. Jed-
nakże wraz z  rozwojem społeczeństw postindustrialnych i  zmianami 
w strukturze socjalnej, tego rodzaju forma dialogu społecznego okazu-
je się niewystarczająca. Do uregulowania wielu podstawowych proble-
mów społecznych potrzebna jest znacznie szersza platforma odpowie-
dzialności za dobro wspólne. 

W państwach wysoko rozwiniętych, przyjmujących standardy de-
mokracji i  opartych na gospodarce rynkowej, postępuje proces upo-
wszechniania praktyki dialogu we wszelkich strukturach tzw. trzeciego 
sektora, zrzeszeniach obywateli i  instytucjach samorządu terytorial-
nego, zawodowego, gospodarczego, jak również w  rozmaitego rodza-
ju grupach obywateli. Wobec tej formy dialogu przeważnie używa się 
określenia: dialog obywatelski.

Nietrudno zauważyć, że koncepcja dialogu obywatelskiego jest jakby 
poszerzeniem dialogu społecznego. Na szczeblu lokalnym obydwa ro-
dzaje dialogu często pokrywają się ze sobą. Albowiem uczestnikami lo-
kalnego dialogu społecznego mogą być nie tylko organizacje pracodaw-
ców i  pracobiorców, ale również przedstawiciele samorządów, władz 
lokalnych oraz organizacji pozarządowych czy nawet instytucji kościel-
nych (zwykle pełniących rolę mediatorów).

Najbardziej rozpowszechnioną i poniekąd sprawdzoną formą dialo-
gu obywatelskiego na szczeblu lokalnym są tzw. partnerstwa lokalne 
w postaci rozmaitych stowarzyszeń, fundacji czy też spółek11. Partner-
stwo lokalne stanowi sposób na dobre zarządzanie. Może być szansą na 
rozwiązywanie trudnych problemów związanych z rynkiem pracy i wy-
kluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia 
lokalnych partnerów.

Jednakże partnerstwo lokalne nie tylko służy do walki z  bezrobo-
ciem, powodującym stan biedy i wykluczenia społecznego całych grup 

11 W Polsce rozwój partnerstw lokalnych nastąpił pod koniec lat 80. i na począt-
ku 90. XX stulecia. 
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obywateli, ale stanowi też instrument aktywnej polityki zatrudnienia 
w oparciu o uwarunkowania lokalne. Eksperci w sprawach dialogu oby-
watelskiego zgodni są co do tego, że siłą partnerstwa lokalnego jest:

•	 istnienie formalnej struktury organizacyjnej;
•	 mobilizacja koalicji interesów i  zaangażowanie wielu partnerów 
o wielorakim pochodzeniu;
•	 wspólna agenda;
•	 wielowymiarowy plan działania12.
Jednakże dialog obywatelski to nie tylko partnerstwo lokalne. Jego 

„filozofia” obejmuje przede wszystkim poszczególne państwa, czyli całe 
społeczności obywateli, a nawet odnosi się do społeczności o charakte-
rze czy statusie międzynarodowym. Właściwe rozumienie roli i znacze-
nia dialogu obywatelskiego przynosi analiza dwóch kluczowych pojęć: 
governance i społeczeństwo obywatelskie, z którym bardzo ściśle zwią-
zana jest aktywność organizacji pozarządowych.

Angielski termin governance nie jest łatwy do przetłumaczenia na 
język polski. Na razie pozostaje pojęciem jakby niedookreślonym. Choć 
w przekładzie słownikowym oznacza „rządzenie”, to jednak w literatu-
rze socjologicznej można spotkać kilkanaście różnych znaczeń czy od-
cieni znaczeniowych. Przykładowo Wojciech Misztal z  Lublina wy-
szczególnił dziewięć znaczeń:

•	 dobre rządzenie (good governance);
•	 rządzenie bez rządu (governance without government) w relacjach 
międzysektorowych, zwłaszcza na poziomie Unii Europejskiej;
•	 rządzenie bez rządu w relacjach wewnątrzpaństwowych na pozio-
mach regionalnym i lokalnym;
•	 rządzenie bez rządu w relacjach wolnorynkowych (economic go-
vernance);
•	 kierowanie korporacyjne (corporate governance);
•	 nowe zarządzanie publiczne (new public management);
•	 zewnętrzna oraz wewnętrzna koordynacja układów sieciowych (go-
vernance in and by network);
•	 wielopoziomowe zarządzanie sieciowe (multilevel network gover-
nance);
•	 (samo)koordynacja w obrębie sieci powstających pomiędzy pod-
miotami gospodarczymi (inter-firm governance).

12 R. Towalski, Dialog społeczny – próba definicji, dz. cyt., s. 17.
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Nietrudno zauważyć, że każde z tych określeń odnosi się do wybra-
nej sfery zarządzania. Zdaniem Jacka Sroki sprawność tego zarządzania 
(rządzenia) zależy od możliwości płynnego przechodzenia od pasma 
konsultacji decyzji publicznych do sprzężonego z nim pasma bardziej 
pierwotnego. Innymi słowy, musi być realny związek między tym, co się 
mówi, a tym, o czym się mówi. W tym miejscu Sroka podaje trzy rodza-
je kryteriów, związanych z pozycjonowaniem dialogu obywatelskiego:

1. legitymację;
2. upublicznienie działań (publicity);
3. zdolność do rządzenia (governability).
Autor ów jest przekonany, że o tym, jak trwała będzie zdolność orga-

nizacji trzeciego sektora do udziału we władzy celem współkształtowa-
nia polityk publicznych, decyduje poziom ich kompetencji i legitymiza-
cja tychże. Jego propozycja zmierza w kierunku takiego dialogu, który 
w nawiązaniu do idei demokracji deliberacyjnej szczególnie odznaczał-
by się duchem koncyliacji (porozumienia, pojednawczości). Istotą tego 
rodzaju podejścia nie jest przetarg interesów, lecz wypracowywanie po-
szczególnych elementów pojmowania tego, co rzeczywiście jest praw-
dziwym dobrem publicznym. W gruncie rzeczy chodzi o porozumienie 
tradycyjnych partnerów dialogu społecznego z trzecim sektorem czy or-
ganizacjami obywatelskimi – w obszarze, który stanowi przedmiot tro-
ski jako dobro publiczne (społeczne, wspólne).

Interesujące pod tym względem jest spojrzenie Marka Rymszy, któ-
ry w dialogu obywatelskim dostrzega pozafinansową formę współpra-
cy pomiędzy organizacjami obywatelskimi i władzą publiczną. W jego 
opinii istotą dialogu obywatelskiego jako instytucji jest uspołecznie-
nie procesów podejmowania decyzji publicznych przez umożliwie-
nie obywatelom systematycznego wpływu na proces stanowienia pra-
wa i przygotowywania dokumentów państwowych, które ich dotyczą. 
Aby ów wpływ obywateli stał się realny, muszą powstać bardziej lub 
mniej formalne grupy obywateli, odpowiednie ich reprezentacje, spo-
śród których najwięcej możliwości działania mają organizacje poza-
rządowe13. W  tej sytuacji dialog obywatelski stanowi jakby uzupeł-

13 Organizacje pozarządowe należy rozumieć przede wszystkim jako tzw. trzeci 
sektor (w odróżnieniu od sektora pierwszego, czyli publicznego, obejmującego ad-
ministrację rządową i samorządową oraz instytucje jej podległe, i sektora drugiego, 
czyli rynkowego, kreowanego przez biznes i przedsiębiorczość), który stanowi ogół 
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nienie demokracji przedstawicielskiej mechanizmami demokracji 
partycypacyjnej.

Jakkolwiek by było, prawdziwy dialog obywatelski zakłada istnienie 
społeczeństwa obywatelskiego. Jego kształt i dynamika przesądzają o ja-
kości tego dialogu. Wobec tego rodzi się pytanie o to, czym jest społe-
czeństwo obywatelskie. Wiele cennych uwag na ten temat wnosi ks. Ja-
nusz Mariański, który napisał:

organizacji działających społecznie. Ich specyfika polega na tym, że są to podmioty 
niezależne od władz publicznych. Swoje dochody przeznaczają na wykonywanie 
zadań statutowych, zaś celem ich działalności nie jest zysk. Dlatego często określane 
są jako organizacje non-profit, w przeciwieństwie do organizacji for-profit, a więc 
należących do drugiego sektora, czyli takich, które z zasady nastawione są na osią-
ganie zysku. Z tegoż względu organizacje pozarządowe nie utożsamiają się z sek-
torem publicznym ani też z sektorem rynkowym. Sfera ich działalności zazwyczaj 
łączy się z szeroko rozumianą polityką społeczną. 

W Polsce organizacje non-profit przyjmują różne formy, ale najczęściej występują 
jako fundacje i stowarzyszenia o charakterze wolontariackim i społecznym (obywa-
telskim). Podobnie jest w innych krajach, gdzie określane są także jako organizacje 
charytatywne (ang. charitable organizations), organizacje non-profit (ang. non-pro-
fit organizations), wolontariat (ang. voluntary sektor) czy niezależny sektor (ang. in-
dependent sektor). W Polsce najbardziej przyjęła się nazwa NGO, stanowiąca skrót 
terminu angielskiego: non-governmental organizations.

Zasadniczo NGO-sy współuczestniczą w realizacji celów i zadań polityki spo-
łecznej państwa, pełniąc szczególną rolę w ramach działalności pożytku publicz-
nego, jak również uzupełniając czy wspierając działania administracji państwowej 
w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu, ekologii itp. Podejmują 
również aktywność natury ideologicznej, nierzadko budzącą kontrowersje etycz-
ne (np. organizacje pacyfistyczne, genderowe czy proaborcyjne). Niemniej jednak 
trzeci sektor określa swoją działalność statutową jako świadczenie usług społecz-
nych, reprezentację i  rzecznictwo interesów wybranych zbiorowości, łagodzenie 
konfliktów, promowanie solidarności i  altruizmu, kształtowanie wspólnoty i  de-
mokratycznych stosunków społecznych. Zob. N. Yeates, Globalny i ponadnarodowy 
wymiar wielosektorowości w polityce społecznej, [w:] Zrozumieć wielosektorową go-
spodarkę dobrobytu, red. M. Powell, tłum. S. Kamiński, Warszawa 2010, s. 232–241; 
S. L. Stadniczeńko, Trzeci sektor jako rzecznik potrzeb społecznych i praw człowieka, 
„Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Polonia University Scientific Journal” 
6 (2012) nr 1, s. 57–73.
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Społeczeństwo obywatelskie (cywilne) stanowi swoistą przestrzeń między 
sferą prywatną a państwem, jest częścią składową demokracji. Między de-
mokratycznym państwem a  obywatelskim społeczeństwem istnieje ścisły 
wzajemny związek. Państwo demokratyczne współtworzy społeczeństwo 
obywatelskie, a  społeczeństwo obywatelskie podtrzymuje demokratyczne 
państwo. Społeczeństwo obywatelskie stwarza przestrzeń społeczną, w któ-
rej jednostki czują się bezpiecznie i która jest chroniona przed nadmierną 
ingerencją państwa. Jest ono niezbędnym elementem sprawnie funkcjonu-
jącej demokracji14.

Mariański opisuje społeczeństwo obywatelskie jako horyzontal-
ne powiązania pomiędzy ludźmi i grupami ludzi, występujące w bar-
dziej lub mniej zorganizowanych formach, nastawionych na działanie 
w  kierunku dobra wspólnego. Innymi słowy, społeczeństwo obywa-
telskie zakłada aktywny udział obywateli w życiu publicznym. Jest to 
udział bezpośredni lub za pośrednictwem instytucji powołanych przez 
obywateli. 

Jeśli chodzi o  konkretne ujęcia definicyjne społeczeństwa obywa-
telskiego, to wydaje się, że dla potrzeb niniejszych rozważań wystarczy 
odnotować dwa określenia. Otóż wedle Philippe’a C. Schmittera, ame-
rykańskiego profesora nauk politycznych, jest to zespół lub system sa-
moorganizujących się grup pośrednich, które spełniają cztery warunki:

1. są relatywnie niezależne od władz państwowych, firm i  gospo-
darstw domowych;

2. są zdolne do ustalania i podejmowania działań zbiorowych celem 
obrony lub promocji własnych interesów i wartości;

3. nie dążą do zastąpienia instytucji państwowych i prywatnych pro-
ducentów, jak również nie usiłują przejąć odpowiedzialności państwa za 
decyzje dotyczące całej sfery publicznej;

4. zgadzają się działać w ramach uprzednio ustalonych reguł opar-
tych na wzajemnym szacunku.

Natomiast Edmund Wnuk-Lipiński społeczeństwo obywatelskie de-
finiuje jako ogół niepaństwowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń 
cywilnych działających w  sferze publicznej. Specyfiką owych struktur 

14 J. Mariański, Religia a społeczeństwo obywatelskie: przeciwieństwo czy komple-
mentarność?, [w:] Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i  praktyka spo-
łeczna, red. E. Balawajder, Lublin 2007, s. 89.
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jest to, że powstają oddolnie, są względnie autonomiczne wobec pań-
stwa i charakteryzują się przeważnie dobrowolnym uczestnictwem swo-
ich członków.

W tak pojętym społeczeństwie obywatelskim rozwijają się różnorakie 
inicjatywy jednostek, grup ludzkich, organizacji i instytucji społecznych, 
podejmowane dla dobra wspólnego. „Filozofia” tego rodzaju społeczeń-
stwa niejako z zasady prowadzi do odrodzenia życia wspólnotowego, jak 
również kształtowania nacechowanej dynamizmem solidarności w sto-
sunkach międzyludzkich. Nic zatem dziwnego, że fundamentem rozwo-
ju społeczeństwa obywatelskiego jest dialog społeczny. Jawi się on jako 
niezbędna forma partycypacji obywatelskiej czy nawet narzędzie umac-
niania demokracji partycypacyjnej. W szczególności jest on niezbędnym 
narzędziem organizacji pozarządowych, dzięki któremu pełnią one swo-
ją podstawową rolę (misję) w obszarze życia publicznego.

Głównie za sprawą organizacji pozarządowych i społecznych dialog 
obywatelski stanowi rodzaj forum w przestrzeni publicznej, na którym 
reprezentowane są interesy obywateli i ich reprezentatywnych grup oraz 
odpowiednich organów władzy publicznej. Otwiera zatem możliwość 
tworzenia różnych form partycypacji społecznej, począwszy od zwykłe-
go konsensu, poprzez udział w debacie publicznej, aż do bezpośrednie-
go udziału w decyzjach administracyjnych czy politycznych. 

Lansowana współcześnie idea dialogu obywatelskiego, będąca wy-
razem troski o rozwój na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, 
niemal zawsze odwołuje się do zasady governance. Każde tego rodzaju 
forum w przestrzeni publicznej akcentuje udział we władzy poszczegól-
nych podmiotów dialogu oraz ich określone interesy. W mniejszym jed-
nak stopniu – zdaniem chociażby Wojciecha Misztala – przywiązuje się 
wagę do kształtowania opinii publicznej, konsultacji, negocjacji i poro-
zumienia.

Dialog jest wartością i  zasadą, ale jako taki nie zawsze musi pro-
wadzić do konsensu, zwłaszcza gdyby miała to być zgoda osiągnięta 
za wszelką cenę. Wystarczy, że dialog zawiera przynajmniej dwa nie-
odzowne składniki: wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi 
podmiotami społecznymi i prezentację ich stanowisk. Chodzi wszakże 
o to, by jego obecność zawsze wpisywała się pewien sposób sprawowa-
nia władzy (governance) i służyła przezwyciężaniu i zapobieganiu kry-
zysom społecznym.

Tak więc dialog obywatelski jest wyzwaniem i  dla strony rządowej 
czy samorządowej (reprezentowanej przez władzę wykonawczą i jej or-
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gany), i dla strony obywatelskiej (reprezentowanej przez partnerów spo-
łecznych: organizacje pozarządowe, społeczne, i wszelkie inne działające 
na podstawie określonych ustaw). Jest to wyzwanie niełatwe, ale ko-
nieczne, gdyż dialog społeczny jest procesem, który obejmuje całokształt 
problematyki życia społecznego. W  nim najpełniej odzwierciedlają się 
wszystkie problemy i  procesy zachodzące w  społeczeństwie. Podobnie 
jak społeczeństwo obywatelskie, dialog obywatelski stanowi rzeczywi-
stość wielowątkową i bardzo zróżnicowaną. Jego idea domaga się nie tyl-
ko pogłębionej refleksji, ale przede wszystkim praktycznej realizacji.

2.4. Formy i techniki dialogu

Dialog społeczny czy obywatelski od strony formalnej („technicznej”) 
polega na komunikowaniu się stron. Wzajemne kontakty partnerów dia-
logu najczęściej przybierają formy, które można określić następująco:

•	 wymiana informacji;
•	 opiniowanie projektów aktów prawnych;
•	 współdziałanie i współpraca z organami administracji publicznej 
przy realizacji zadań publicznych (służące zbliżeniu stanowisk admi-
nistracji rządowej i partnerów społecznych);
•	 konsultacja;
•	 negocjacja;
•	 zajmowanie stanowiska (zgłaszanie uwag i zastrzeżeń);
•	 postulowanie określonych rozwiązań.
Zasadniczo wyróżnia się trzy podstawowe formy i techniki dialogu, 

które posiadają odrębny zakres. Ich przyjęcie stanowi przejaw  demo-
kracji partycypacyjnej, a  więc takiej, w  której –  wedle opinii Dagmi-
ra Długosza i Jana J. Wygnańskiego – strony dialogu mają realną moż-
liwość współdecydowania o treści programów działania czy wpływu na 
regulacje prawne. Do tego rodzaju form i technik dialogu, będących for-
mami partycypacji społecznej, zalicza się:

•	 informowanie;
•	 konsultowanie;
•	 współdecydowanie.
Tworzą one pewien logicznie zwarty schemat. Wpływ obywateli na 

decyzje uzależniony jest wszakże od informacji na temat podejmowanej 
decyzji i jej uwarunkowań. Informowanie z kolei prowadzi do konsulta-
cji, a więc zbierania opinii na dany temat, co powinno być poprzedzone 
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jakąś formą negocjacji z udziałem reprezentatywnych grup obywateli. 
Cały proces kończy się podjęciem wspólnej decyzji (współdecydowa-
niem). Warto zatem każdej z  form czy technik dialogu poświęcić od-
dzielne miejsce.

Dostarczanie informacji
Należy od razu zauważyć, że informacja jest podstawowym czynni-
kiem w  procesach komunikacyjnych, a  także konsultacyjnych. Dlate-
go nie może nie być uznana za istotny element dialogu. Dostarczanie 
informacji obejmuje następujące techniki: wydawnictwa, raporty, spra-
wozdania z działalności, edukację społeczną, praktykę „dni otwartych 
drzwi”, doradztwo, wystawy, konferencje, debaty i komunikację interne-
tową (elektroniczną).

Na wydawnictwa składają się ulotki, broszury, książki i  inne ma-
teriały, będące elementami komunikacji społecznej. Jeśli mają być one 
skuteczne, to muszą uwzględniać słownictwo odpowiednie dla wybra-
nej grupy docelowej, jak również przybierać odpowiednią szatę graficz-
ną przyjazną dla tej grupy.

Raporty czy sprawozdania z działalności stanowią techniki, który-
mi najczęściej posługują się organy administracji publicznej w układzie 
rocznym. Można w nich odnaleźć:

•	 prezentację celów wyznaczonych lub przyjętych na dany okres 
działalności;
•	 sprawozdanie z działań mających na celu realizację owych celów;
•	 ocenę realizacji tychże.
Edukacja społeczna oparta jest przede wszystkim na organizacji 

szkoleń dla obywateli i realizacji różnych projektów edukacyjnych. Za-
sadniczo pełni rolę innowacyjnego narzędzia w procesie komunikacji 
administracji publicznej ze społeczeństwem.

„Dni otwartych drzwi” są jedną z cennych inicjatyw, które umożli-
wiają obywatelowi bliższy kontakt z urzędem publicznym i zapoznanie 
się z jego funkcjonowaniem. Z kolei wystawy to rodzaj prezentacji urzę-
dów, a szczególnie spraw i problemów, które dany urząd promuje w ra-
mach edukacji społecznej. Do form dialogu obywatelskiego – często wy-
korzystywanych nie tylko przez urzędy publiczne, ale przede wszystkim 
przez sektor obywatelski – należą także doradztwo i konferencje.

Natomiast debaty angażują różnorodnych partnerów do zabrania 
głosu w sprawach publicznych celem podjęcia przez władze publiczne 
jakiejś strategicznej decyzji. W praktyce debata jest okazją do dialogu 
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tych grup społecznych czy poszczególnych obywateli, którzy na co dzień 
nie komunikują się ze sobą. Daje więc możliwość dyskusji nad określo-
nymi kwestiami z różnych punktów widzenia, przy czym ważne jest, aby 
bardziej niż siła uczestników (organizacyjna czy liczebnie reprezenta-
cyjna) liczyła się siła argumentów.

Jeśli chodzi o komunikację internetową, to nie sposób nie dostrzec 
w niej bodaj najbardziej praktycznego sposobu dostarczania obywate-
lom informacji wpisujących się w realną komunikację między urzędem 
publicznym a obywatelem. Tego rodzaju komunikację, o ile ma ona cha-
rakter zwrotny i wykorzystuje pocztę elektroniczną, sondy na stronach 
www, czaty, blogi itp., zalicza się również do technik konsultacyjnych.

Konsultowanie
W przypadku konsultacji (łac. consultatio –  udzielanie rad, wskazó-
wek i wyjaśnień; zasięganie opinii) zakłada się wcześniejszą informa-
cję o proponowanych rozwiązaniach, by następnie dokonać przeglą-
du istniejących (zebranych) opinii, stanowisk i propozycji podmiotów, 
których dana sprawa dotyczy. Konsultacje są więc procesem uzyskiwa-
nia informacji zwrotnej. Jednakże nie są tym samym, co negocjacje. 
Albowiem celem negocjacji jest wspólnie uzgodniona decyzja. Tym-
czasem konsultacje polegają na przyjęciu informacji do wiadomości, 
dzieleniu się nią z innymi podmiotami społecznymi, co z kolei może 
przybrać kształt debaty na temat poruszanych problemów. Jak widać, 
konsultacje stanowią niezwykle ważną formę i technikę dialogu oby-
watelskiego.

Można jednak mówić o szczegółowych technikach konsultacyjnych. 
Należą do nich:

•	 skargi i wnioski;
•	 wysłuchania i spotkania publiczne;
•	 grupy fokusowe (zogniskowane wywiady grupowe);
•	 panele obywatelskie;
•	 konsultacje pisemne i ustne.
Wspomniane techniki wymagają oczywiście pewnych praktycznych 

wyjaśnień. Jeśli chodzi o skargi i wnioski, to najczęściej dostarczane są 
za pomocą odpowiednich formularzy, które powinny być umieszczane 
w miejscu, w którym obywatel oczekuje na załatwienie jakiejś sprawy. 
Można też odpowiednie ankiety czy formularze rozsyłać do mieszkań 
obywateli. Zdobyte w ten sposób informacje stanowią ważny materiał, 
który należy uwzględnić w konsultowanym rozwiązaniu danej sprawy.
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Niezwykle przydatną techniką są strukturalizowane wysłuchania 
publiczne, w  trakcie których każdy obywatel może oficjalnie wyrazić 
swoją opinię na dyskutowany temat. Ze względów praktycznych prefe-
rowane są podmioty zbiorowe (środowiska eksperckie, stowarzyszenia 
obywateli, grupy wyznaniowe, producenckie, lobbystyczne itp.), choć 
wstęp na publiczne wysłuchanie powinien mieć każdy obywatel, o  ile 
uprawdopodobni swój interes i wniesie element nowej wiedzy w danej 
kwestii. Organizatorem spotkania powinna być organizacja neutralna 
wobec przedmiotu dialogu.

Istotą publicznego wysłuchania, w  którym zazwyczaj biorą udział 
przedstawiciele administracji publicznej i  najważniejszych partnerów 
społecznych, jest umożliwienie zainteresowanym stronom prezentacji 
swojego poglądu bezpośrednio przed podmiotem odpowiedzialnym za 
rozwiązanie danego problemu.

Publiczne wysłuchanie przeważnie praktykowane jest w Sejmie i, co 
należy podkreślić, odznacza się dużym stopniem skuteczności. Dając 
obywatelom uporządkowany dostęp do procesu decyzyjnego, jednocze-
śnie osłabia działania tych, którzy wywierają naciski na parlamentarzy-
stów w nieoficjalny sposób. Niewątpliwą wadą tej metody jest jednak to, 
iż z natury swej pochłania ona dużo czasu.

Od wysłuchań publicznych należy odróżnić spotkania publiczne, 
które są najbardziej rozpowszechnioną metodą konsultacjiPolegają one 
na tym, że jakiś zespół konsultacyjny publicznie prezentuje efekty swo-
jej pracy, co daje z kolei możliwość zadawania pytań i komentowania 
proponowanych rozwiązań. Ponieważ bezpośrednim celem spotkań pu-
blicznych nie jest podjęcie konkretnej decyzji, to nie są one zaliczane 
do technik negocjacyjnych, lecz właśnie do konsultacyjnych. W istocie 
stanowią miernik publicznej reakcji na propozycje wysuwane ze stro-
ny władz. Technika spotkań publicznych istniejew kilku wariantach. Do 
najbardziej rozpowszechnionych należą: 

•	 krótka prezentacja poszczególnych spraw, po której następuje kon-
wersacja oparta na pytaniach i odpowiedziach;
•	 okrągły stół;
•	 duże lub małe grupy konsultacyjne. 
Okazuje się, że w praktyce największym zainteresowaniem i uzna-

niem cieszy się trzeci wariant. Jest to metoda najczęściej stosowana ce-
lem wymiany informacji, jak również z uwagi na potrzebę identyfikacji 
problemów, poglądów czy preferencji społecznych. Ważna jest odpo-
wiednia racjonalizacja pracy tego rodzaju grup. Często wskazuje ona na 
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konieczność utworzenia mniejszych zespołów roboczych czy przyjęcia 
pewnej dyscypliny czasowej.

Ciekawym rozwiązaniem są grupy fokusowe, dostarczające zognisko-
wanych wywiadów grupowych. Są to spotkania w małych grupach (8–10 
osób), prowadzone przez odpowiednio przygotowanych moderatorów. 
Podczas tego rodzaju spotkań można dokładniej rozeznać opinię danej 
grupy lub środowiska na dany temat. Jednak musi być spełniony warunek 
reprezentatywności, mianowicie członkowie grupy fokusowej powinni re-
prezentować stanowiska wszystkich zainteresowanych stron dialogu.

Wykorzystanie tej metody jest szczególnie ważne przy konsultowaniu 
większych inicjatyw obywatelskich. Zwykle jednak stanowi ona twór-
cze uzupełnienie innych metod, albowiem sama nie może być wyłączną 
podstawą do bezpośredniego budowania konsensusu i  podejmowania 
ostatecznych decyzji. Raczej służy do rozeznania czy wskazania hierar-
chii wartości dyskutowanych zagadnień. Niekiedy może służyć także do 
odnalezienia tych czynników, które są niezbędne do nadania konsulta-
cjom właściwego kierunku czy przedłożenia dalszych propozycji.

Kolejną techniką (metodą) konsultacyjną są panele obywatelskie. 
Umożliwiają one poznanie poglądów reprezentatywnej grupy obywate-
li na określony temat. W tym celu dobiera się odpowiednią grupę oby-
wateli, która regularnie bierze udział w  badaniach opinii społecznej. 
Zwykle jest to grupa licząca ok. tysiąc osób, które są reprezentatywne 
dla danej społeczności. Badania przeprowadza się w  formie osobistej 
rozmowy albo telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 
względnie elektronicznej.

Jednakże najbardziej tradycyjną i  odznaczającą się wysokim stop-
niem niezawodności techniką konsultacyjną jest wykorzystanie przez 
organ publiczny propozycji, wniosków i  uwag obywateli zgłaszanych 
w formie pisemnej i ustnej. Jakby wstępem do konsultacji są tzw. proś-
by o  propozycje, czyli zaproszenia obywateli do formułowania wła-
snych propozycji, alternatywnych rozwiązań lub tworzenia nowych, aby 
następnie przedstawić je do wiadomości administracji publicznej. Zda-
niem wielu specjalistów, między innymi Wojciecha Misztala, zalety tego 
rodzaju zaproszenia do składania propozycji polegają na tym, że stwa-
rza ono realną szansę uzyskania dobrze rozważonych i przygotowanych 
opinii, jak również powoduje aktywne włączenie partnerów społecz-
nych w proces planowania i podejmowania decyzji.

Szczególną formą dyskusji nad sprawami społecznymi (obywatelski-
mi), które najczęściej wchodzą w zakres określonej polityki publicznej 
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i  związane są z  realizacją jakiejś usługi publicznej, są konsultacje pi-
semne. Wymagają one uprzedniego przygotowania dokumentu konsul-
tacyjnego, który powinien zawierać:

•	 zaproszenie do konsultacji;
•	 prezentację przedmiotu konsultacji;
•	 dokładny opis zasad uczestnictwa;
•	 informację o formach konsultacji.
Widać wyraźnie, że realizacja owego dokumentu zakłada ze stro-

ny partnerów społecznych odpowiednią umiejętność klarownego i do-
kładnego formułowania wypowiedzi pisemnych. Predyspozycje te nie 
są jednak wystarczające. Proces konsultacyjny zakłada ponadto odpo-
wiednią postawę etyczną, moralny klimat dialogu, niezbędny dla wy-
miany informacji pomiędzy partnerami.

Do tego rodzaju zasad można zaliczyć między innymi: dobrą wiarę 
(chodzi o czyste intencje, wolne od manipulacji politycznej), respekt dla 
dobra wspólnego (dobra ogólnospołecznego i  interesu ogólnego), re-
prezentatywność i równość, rzetelność, przejrzystość, otwartość i  jaw-
ność, legalność (zgodność z regułami prawa przy unikaniu nadmierne-
go rygoryzmu).

Współdecydowanie
Niejako docelową formą dialogu, będącą jednocześnie wyrazem par-
tycypacji społecznej, jest współdecydowanie. Zakłada ono autentycz-
ne partnerstwo w poszukiwaniu i budowaniu optymalnych rozwiązań. 
Współdecydowanie jest procesem podejmowania wspólnej, przeważnie 
kompromisowej decyzji, uprzednio uzgodnionej przez dialogujące stro-
ny. W praktyce każda wspólna decyzja poprzedzona jest komunikacją 
partnerów, podczas której wspólnie definiują oni problemy i starają się 
je rozwiązać.

Współdecydowanie jest procesem, który oznacza dzielenie się wła-
dzą. Oczywiście dominującym podmiotem są organy władzy publicz-
nej, rządowej i samorządowej, które komunikują się z partnerami spo-
łecznymi, odwołując się do filozofii społeczeństwa obywatelskiego.

W procesie współdecydowania nierzadko wykorzystuje się następu-
jące techniki: sądy obywatelskie, warsztaty obywatelskie, konferencje 
uzgodnieniowe czy rady opiniodawczo-doradcze.

Sądy obywatelskie są praktyką wymagającą nieco wysiłku organi-
zacyjnego, ale bardzo przejrzystą i w miarę skuteczną. Polegają na tym, 
że wybrana grupa obywateli (10–12 osób) obraduje celem rozpatrzenia 
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jakiejś sprawy podejmowanej lub planowanej w ramach szeroko rozu-
mianej polityki społecznej. Grupa przysłuchuje się wypowiedziom kil-
ku ekspertów na dany temat i następnie formułuje własny sąd, o którym 
informuje władze publiczne. Nad przebiegiem dyskusji musi oczywi-
ście czuwać doświadczony moderator, aby problem został poprawnie 
zdefiniowany , a przedkładane propozycje odznaczały się merytorycz-
ną przydatnością.

Zdaniem przywoływanego już Wojciecha Misztala wspomnianej 
metody można używać w celu:

•	 ukierunkowania lub planowania oraz wdrażania jakiegoś projektu;
•	 organizacji i koordynacji zaangażowania wielu partnerów;
•	 osiągnięcia konsensusu dla działania, z którym związany jest inte-
res wielu partnerów;
•	 umożliwienia stałych kontaktów pomiędzy podmiotem organizu-
jącym sąd obywatelski a społeczeństwem;
•	 wymiany informacji i negocjowania różnych strategii i rozwiązań;
•	 uzyskania większego rozeznania w ustalaniu priorytetów15.
Do sądów obywatelskich podobne są warsztaty obywatelskie. Rów-

nież one opierają się na spotkaniach grup obywateli lub przedstawicieli 
partnerów społecznych, podczas których rozważane są konkretne spra-
wy dotyczące danej społeczności. Warsztaty jednak tym różnią się od 
sądów, że ich skład osobowy przez dłuższy czas pozostaje niezmieniony, 
a ponadto organizowane są w ramach bardziej jednorodnej grupy, dzię-
ki czemu są sprawniejsze (szybsze) w działaniu. 

Warsztaty obywatelskie mogą być organizowane w kilku odpowiednio 
zróżnicowanych grupach równocześnie. Finałem takich obrad jest pró-
ba ustalenia rozwiązania, które może być zaakceptowane przez wszystkie 
grupy. W  efekcie tego rodzaju dialogu mogą powstawać rekomendacje 
i sugestie, które następnie przekazywane są władzom publicznym.

Niekiedy mówi się o  społecznych warsztatach obywatelskich. Ich 
rola nie tyle sprowadza się do współdecydowania, ile ma charakter edu-
kacyjny – budzi i kształtuje świadomość obywatelską. Często tego ro-
dzaju warsztaty organizowane są w  środowiskach szkolnych i  akade-
mickich, jak również z myślą o seniorach16.

15 W. Misztal, Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Lublin 2011, s. 161.
16 Przykładem tego rodzaju techniki dialogu obywatelskiego mogą być Społecz-

ne Warsztaty Parlamentarne „Młodzi w  Demokracji” zorganizowane w  dniu 23 
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W proces współdecydowania wpisują się również konferen-
cje uzgodnieniowe, które zwykle mają nieformalny charakter. Bierze 
w nich udział grupa obywateli (ok. 10–20 osób), którzy po wysłuchaniu 
głosów kilku ekspertów podejmują działania zmierzające do osiągnięcia 
kompromisu w określonych sprawach dotyczących polityki publicznej. 
Pod względem organizacyjnym funkcjonują podobnie jak sądy obywa-
telskie. Tego rodzaju konferencje poprzedzają wstępne przygotowania 
polegające na tym, że jej uczestnicy starają się zdobyć niezbędną wiedzę 
na temat dyskutowanej kwestii, przygotować odpowiednie pytania, zaś 
organizatorzy mają za zadanie powołać ekspertów w danej dziedzinie.

Mianem konferencji uzgodnieniowych określane są także spotkania, 
które mają na celu finalizację całego procesu konsultacyjnego. W jej ra-
mach spotykają się grupy decydentów i osób zaangażowanych w dia-
log w jego wcześniejszych fazach, by ostatecznie przedstawić opinię co 
do dalszych kroków w danej kwestii. Bywają też sytuacje, że konferencje 
uzgodnieniowe obejmują negocjacje pomiędzy zainteresowanymi gru-
pami obywateli.

Wśród technik, którymi posługuje się dialog obywatelski przybiera-
jący formę współdecydowania, trzeba jeszcze wymienić rady opinio-
dawczo-doradcze. Generalnie są to ciała doradcze (komisje, komitety, 
rady), w których prawo udziału mają przedstawiciele różnych grup in-
teresów. Przejawia się w nich zasada umożliwiania społeczeństwu, bar-
dziej lub mniej zorganizowanemu, udziału w procedurze tworzenia no-

lutego 2012 roku przez Międzynarodowy Instytut Demokracji. Odbyły się w War-
szawie na terenie Sejmu RP. Ich uczestnikami była młodzież Zespołu Szkół nr 
2 w Wyszkowie. Temat przewodni warsztatów to: „Aktywny obywatel, jako fun-
dament demokratycznego państwa prawa”. Warsztaty podzielone były na moduły: 
1. dziennikarski; 2. społeczny; 3. wycieczkowy; 4. parlamentarny. Konkluzją wszyst-
kich modułów było przekonanie, że warto interesować się tym, co dzieje się w spo-
łeczności lokalnej, w regionie, w kraju czy na świecie. Dominowała też opinia, że 
władza nie słucha głosu społeczeństwa, że czuje się bezkarna, że wszystko może… 
W odczuciu młodzieży szkolnej, jak również zaproszonych moderatorów warsztaty 
stały się interesującym doświadczeniem młodych ludzi, którzy zdobywając wiedzę 
i poszerzając horyzonty myślowe, mogą w przyszłości aktywnie włączyć się w bu-
dowę i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, także poprzez dialog obywatel-
ski. Zob. Społeczne Warsztaty Obywatelskie, http://zs2wys.edu.pl/2012/02/26/spo-
leczne-warsztaty-obywatelskie (07.11.2014).
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wych przepisów prawnych. Dzięki aktywności ciał doradczych udział 
w tego rodzaju procedurach jest możliwy nawet wtedy, gdy odpowiedni 
organ administracji państwowej (rządowej czy samorządowej) nie spo-
rządził jeszcze formalnego projektu.

Trzeba przyznać, że ta metoda prowadzenia dialogu obywatelskie-
go jest bardzo popularna. W  Polsce ciała doradcze znajdują się przy 
niemal każdej jednostce administracyjnej. Przykładem jest chociażby 
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, będąca organem 
opiniodawczo-doradczym, o której będzie jeszcze mowa w następnym 
rozdziale.
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3. Dialog społeczny i obywatelski – 
aspekt praktyczny

Należy zaznaczyć, że dialog społeczny i dialog obywatelski są komple-
mentarne. Ich praktyczne zastosowanie możliwe jest przede wszystkim 
dzięki rozwiązaniom o charakterze instytucjonalnym. W Polsce podsta-
wą takich rozwiązań są zapisy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z 6 kwietnia 1997 roku. Jej Preambuła zawiera bowiem zapis:

„Ustanawiamy Konstytucję […] jako prawa podstawowe dla pań-
stwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziała-
niu władz, dialogu społecznym (podkr. aut.) oraz na zasadzie pomoc-
niczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.

Natomiast art. 20 Konstytucji brzmi:
„Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności gospodarczej, 

własności prywatnej oraz solidarności, dialogu (podkr. aut.) i współ-
pracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Konkretyzacją ustawy zasadniczej w  kwestii dialogu społeczne-
go jest przede wszystkim Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstron-
nej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich ko-
misjach dialogu społecznego1. Natomiast w  odniesieniu do dialogu 
obywatelskiego tego rodzaju funkcję pełni w pierwszym rzędzie Usta-
wa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie2.

Ważnym dokumentem porządkującym dialog społeczny, a  także 
obywatelski, są wytyczne Rady Ministrów z 22 października 2002 roku. 
Jest to dokument programowy noszący tytuł Zasady dialogu społecz-

1 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej [Dz. U.] z  2001 r., nr 100, poz. 
1080, nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r., nr 10, poz. 89, nr 240, poz. 2056, z 2004 r., 
nr 240, poz. 2407, z 2009 r., nr 219, poz. 1707.

2 Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.
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nego3. Został opracowany celem określenia reguł prowadzenia dialo-
gu społecznego oraz sposobów współdziałania rządu z partnerami spo-
łecznymi działającymi w oparciu o różne podstawy prawne i w różnych 
obszarach życia publicznego. Wprowadzenie do dokumentu zawiera in-
formację, że owe zasady ujmowane są w dwóch wymiarach: 1. zewnętrz-
nym (przez określenie podstawowych reguł współdziałania admini-
stracji rządowej z  partnerami społecznymi) i  2. wewnętrznym (przez 
określenie reguł obowiązujących przedstawicieli administracji rządowej 
w stosunkach z partnerami społecznymi).

Warto na ten dokument zwrócić uwagę, gdyż w nawiązaniu do wspo-
mnianej ustawy o dialogu społecznym stanowi on istotną przesłankę dla 
praktyki dialogu społecznego w Polsce. Więcej, pomimo że został opra-
cowany jeszcze przed powstaniem wspomnianej Ustawy o  działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie, jego intencją jest poszerzenie 
dialogu społecznego o dialog obywatelski.

3.1. Praktyka dialogu społecznego

Do najbardziej podstawowych instytucji dialogu społecznego w Polsce 
należą: Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczych, Trój-
stronne Zespoły Branżowe, Naczelna Rada Zatrudnienia i wojewódzkie 
komisje dialogu społecznego. One to stanowią o obliczu, kształcie dia-
logu społecznego w praktyce społecznej i politycznej.

Komisja Trójstronna
Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczych (Komi-
sja Trójstronna) powołana została uchwalą Rady Ministrów z  15 lu-
tego 1994 roku. Nastąpiło to prawie 8  lat przed ustawowym uregulo-
waniem, które dokonało się dopiero w  2001 roku. Powstanie Komisji 
Trójstronnej poprzedził podpisany 22 lutego 1993 roku „Pakt o przed-
siębiorstwie państwowym w trakcie przekształcania”, mający pełnić rolę 
forum rzetelnego i odpowiedzialnego dialogu. W istocie stał się płasz-
czyzną wypracowywania przez jego sygnatariuszy wspólnego stanowi-
ska w sprawie kierunków i instrumentów polityki społeczno-gospodar-

3 Rada Ministrów, Dokument programowy Zasady dialogu społecznego 
(22 X 2002),, www.malopolska.uw.gov.pl/ (15.09.2014).
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czej państwa w dobie transformacji ustrojowej i związanej z nią reformy 
gospodarczej.

W skład Komisji Trójstronnej, która ostatecznie znalazła umocowa-
nie prawne w Ustawie z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji 
do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego, wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracow-
ników i  strony pracodawców. Stronę rządową w  Komisji reprezentu-
ją przedstawiciele Rady Ministrów wskazani przez premiera i w liczbie 
przez niego określonej.

Po stronie pracowników zasiadają przedstawiciele reprezentatyw-
nych organizacji związkowych:

•	 Forum Związków Zawodowych (FZZ);
•	 Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
(NSZZ „Solidarność”);
•	 Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).
•	 W Komisji po stronie pracodawców zasiadają:
•	 Business Centre Club–Związek Pracodawców (BBC–ZP);
•	 Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP);
•	 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” (PKPP);
•	 Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).
Artykuł 1  wspomnianej Ustawy o  Trójstronnej Komisji do spraw 

Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecz-
nego zawiera zapis, że tego rodzaju Komisja stanowi forum dialogu spo-
łecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, intere-
sów pracodawców oraz dobra publicznego. Celem tych wysiłków jest 
dążenie do osiągnięcia i zachowania pokoju społecznego. W szczegól-
ności Komisja Trójstronna prowadzi dialog w sprawach wynagrodzeń 
i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub go-
spodarczych określonych w  odpowiednich ustawach. Do jej ustawo-
wych kompetencji należy także realizacja zadań określonych przez od-
rębne przepisy prawne. 

Jednakże – zgodnie z ustawą – do kompetencji Komisji należą upraw-
nienia, które nie mają charakteru stanowiącego, ale gwarantują, że ma 
ona znaczny wpływ na kształt podejmowanych rozstrzygnięć, głównie 
dzięki udziałowi partnerów społecznych w procesie negocjacyjnym.

Do kompetencji tych zalicza się:
•	 realizację zadań określonych w Ustawie z dnia 16 grudnia 1994 
roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń u  przedsiębiorców oraz o  zmianie niektórych ustaw 
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(ustalanie maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców oraz orientacyjnych 
wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w kolejnych kwartałach roku w stosunku do przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia z roku poprzedniego);
•	 dokonywanie kwartalnych ocen kształtowania się przyrostu prze-
ciętnych wynagrodzeń u  przedsiębiorców (na podstawie przepro-
wadzonych ocen i  uzyskanych informacji Komisja ma możliwość 
zwrócenia się do właścicieli i organów założycielskich przedsiębiorstw 
z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie); 
•	 wystąpienia do pracodawców i organizacji związkowych o zdyscy-
plinowanie polityki płacowej;
•	 wystąpienia do właściciela lub organu założycielskiego o przepro-
wadzenie kontroli gospodarki finansowej przedsiębiorcy;
•	 realizację zadań określonych w Ustawie z dnia 23 grudnia 1999 
roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (uzgadnianie wysokości średnio-
rocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w  państwowej sferze 
budżetowej na rok następny);
•	 realizację zadań określonych w Ustawie z dnia 10 października 2002 
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (uzgadnianie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok następny);
•	 prowadzenie dialogu społecznego w  sprawach wynagrodzeń 
i świadczeń społecznych oraz w innych istotnych sprawach społecz-
nych lub gospodarczych;
•	 udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej (możliwość 
opiniowania przez stronę pracowników i stronę pracodawców wy-
branych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do 
opracowania projektu budżetu państwa).
Ponadto Komisja Trójstronna – wyposażona w uprawnienia o cha-

rakterze opiniodawczo-doradczym – może rozpatrywać sprawy o dużym 
znaczeniu społecznym lub gospodarczym wniesione pod obrady Komisji 
przez jedną ze stron, jeżeli uzna, że ich rozwiązanie jest istotne dla zacho-
wania pokoju społecznego. Tego rodzaju sprawy można również powie-
rzać odpowiedniej wojewódzkiej komisji dialogu społecznego.

Warto zaznaczyć, że Komisja Trójstronna ma możliwość działania 
w formule dwustronnej. Otóż każda ze stron może wspólnie z inną stro-
ną zająć stanowisko w sprawach polityki społecznej czy gospodarczej, jak 
również może wezwać inną stronę do zajęcia stanowiska w sprawie, którą 
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uzna za mającą duże znaczenie społeczne lub gospodarcze. Ponadto stro-
na związkowa i strona pracodawców mają prawo do zawierania ponadza-
kładowych układów zbiorowych pracy obejmujących ogół lub tylko grupę 
pracodawców zrzeszonych w reprezentowanych w Komisji organizacjach 
oraz pracowników zatrudnionych przez tych pracodawców.

Komisja Trójstronna działa poprzez swoje organy oraz zespoły pro-
blemowe, które koncentrują się na pracach merytorycznych powierzo-
nych im do rozpatrzenia przez Prezydium Trójstronnej Komisji. Naj-
ważniejszym organem stanowiącym jest Posiedzenie Plenarne Komisji 
Trójstronnej, w którego skład wchodzą członkowie Komisji wskazani 
przez poszczególne organizacje reprezentatywne. Posiedzenia Komisji 
zwołuje Przewodniczący na wniosek Prezydium, odbywają się one nie 
rzadziej niż raz na dwa miesiące. Decyzje Komisja podejmuje w formie 
jednomyślnych uchwał, o  których ważności decyduje udział w  głoso-
waniu każdej ze stron Komisji. W pracach Komisjiuczestniczą również, 
z  głosem doradczym, przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, 
Głównego Urzędu Statystycznego, Samorządu Terytorialnego oraz or-
ganizacji pozarządowych. Zgodnie z Ustawą o Trójstronnej Komisji do 
spraw Społeczno-Gospodarczych i  wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego jej prace odbywają się bez udziału mediów.

W praktycznym funkcjonowaniu największą rolę odgrywa Prezy-
dium Komisji Trójstronnej. W  jego skład wchodzą: przewodniczący 
Komisji, wskazany przez premiera reprezentant strony rządowej oraz 
wielu wiceprzewodniczących, którzy są wskazani przez poszczególne 
organizacje. Posiedzenia Prezydium zwołuje jej przewodniczący z wła-
snej inicjatywy lub na wniosek jednego z wiceprzewodniczących.

Do zadań Prezydium należy kierowanie pracami Komisji, w szcze-
gólności rozpatrywanie wniosków i kierowanie ich do prac odpowied-
niego Zespołu Problemowego lub do właściwej wojewódzkiej komisji 
dialogu społecznego, przygotowywanie Posiedzeń Plenarnych Komisji 
Trójstronnej, w tym przygotowywanie projektów uchwał na Posiedzenie 
Plenarne. Każda organizacja wyznacza sekretarza Prezydium; ich zada-
niem jest organizacja prac Komisji zgodnie z  zaleceniami Prezydium 
oraz wymiana informacji i kontaktów pomiędzy poszczególnymi orga-
nizacjami reprezentowanymi w Komisji.

Ważną rolę w pracach Komisji Trójstronnej odgrywają jej Zespoły 
Problemowe, które koncentrują się na rozpatrywaniu wniosków i kwe-
stii powierzonych przez Prezydium. Pracami poszczególnych Zespołów 
kierują przewodniczący wyznaczeni na zasadzie konsensusu przez Pre-
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zydium. W skład Zespołów wchodzi po dwóch przedstawicieli każdej 
organizacji; nie muszą oni być członkami Komisji (wymóg członkostwa 
dotyczy tylko przewodniczących). Pracami zespołów problemowych 
kierują wskazani przez organizacje związkowe lub pracodawców przed-
stawiciele strony społecznej. 

Tworzone są Zespoły stałe i specjalne, czyli doraźne. Zespoły stałe po-
woływane są w  formie uchwały Posiedzenia Plenarnego Komisji Trój-
stronnej, natomiast Zespoły specjalne powoływane są decyzją Prezydium 
na zgodny wniosek wszystkich organizacji. W pracach Zespołów (stałych 
i specjalnych) mogą uczestniczyć z głosem doradczym eksperci i goście 
zapraszani przez członków zespołu za zgodą przewodniczącego.

Zespoły problemowe na podstawie decyzji Prezydium lub z własnej 
inicjatywy rozpatrują projekty ustaw lub aktów wykonawczych, progra-
my i ważne kwestie według ustalonego zakresu merytorycznego. Do tej 
pory Komisja powołała dziewięć stałych Zespołów Problemowych oraz 
dwa Zespoły specjalne. Oto ich szczegółowa lista:

•	 Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy;
•	 Zespół problemowy ds. prawa pracy i układów zbiorowych;
•	 Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego;
•	 Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych;
•	 Zespół problemowy ds. usług publicznych;
•	 Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych;
•	 Zespół problemowy ds. współpracy z Międzynarodową Organiza-
cją Pracy;
•	 Zespół problemowy Trójstronnej Komisji ds. funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej;
•	 Zespół problemowy ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej;
•	 Zespół konsultacyjny ds. Unii Europejskiej;
•	 Zespół doraźny ds. pracowników samorządowych oraz służby cy-
wilnej4.

Trójstronne Zespoły Branżowe
Ważnym ciałem instytucjonalnego dialogu społecznego w  Polsce są 
Trójstronne Zespoły Branżowe, działające poza Trójstronną Komisją 

4 Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Zespoły problemowe Komi-
sji, www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/trojstronna-komisja-ds-spoleczno-gospodar 
czych/zespoly-problemowe-komisji/ (16.09.2014).
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do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Zgodnie z przyjętą nazwą stano-
wią one podmiot dialogu sektorowego, a więc podejmują kwestie doty-
czące spraw poszczególnych sektorów gospodarki narodowej.

Trójstronne Zespoły Branżowe umiejscowione są w odpowiadają-
cych im resortach. Najwięcej jest ich przy Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Społecznej, które ustawowo koordynuje dialog społeczny. Zaczęły 
powstawać na początku lat 90. na mocy decyzji kolejnych ministrów 
pracy. Na przełomie 2001 i 2002 roku rozpoczął się proces nadawa-
nia im ujednoliconego kształtu organizacyjnego. Przyjęto też wzorco-
wy regulamin prac. Od tej pory działają one w oparciu o regulaminy 
zespołów, opracowane i zatwierdzone przez trzech współprzewodni-
czących, z których każdy należy odpowiednio do jednej ze stron: rzą-
dowej, pracodawców lub związkowej. Regulaminy określają również 
tryb zwoływania posiedzeń oraz ich częstotliwość. Wszystkie sprawy 
stawiane na posiedzeniach Zespołu rozstrzygane są w drodze konsen-
susu stron.

W skład zespołów wchodzą ze strony społecznej reprezentacje 
związków zawodowych oraz organizacje pracodawców danych branż, 
ze strony rządowej zaś przedstawiciele właściwych resortów – w randze 
sekretarzy i  podsekretarzy stanu –  gwarantujący realizację przyjętych 
ustaleń. Do udziału w posiedzeniach i do prac w zespołach zaprasza-
ni są również przedstawiciele izb i samorządów gospodarczych, repre-
zentanci samorządu terytorialnego oraz instytucji okołorządowych, jak 
również posłowie, zajmujący się konkretną problematyką.

Aktualna lista najważniejszych Trójstronnych Zespołów Branżo-
wych wygląda następująco:

•	 Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej;
•	 Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji 
Hutnictwa;
•	 Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników;
•	 Zespół Trójstronny ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki;
•	 Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego;
•	 Zespół Trójstronny ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Re-
strukturyzacji Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego;
•	 Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej;
•	 Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronne-
go ds. Branży Chemicznej;
•	 Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu Trójstronnego ds. 
Branży Chemicznej;
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•	 Zespół Trójstronny ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego (przy Mi-
nisterstwie Infrastruktury i Rozwoju);
•	 Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 
(przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju);
•	 Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa (przy Ministerstwie Infrastruk-
tury i Rozwoju);
•	 Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia (przy Ministerstwie 
Zdrowia);
•	 Trójstronny Zespół ds. Branży Węgla Brunatnego;
•	 Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego5.
Zespoły zajmują się problemami branż w  związku z  restruktury-

zacją, prywatyzacją oraz przekształceniami organizacyjno-prawnymi 
poszczególnych sektorów. Na posiedzeniach Trójstronnych Zespołów 
Branżowych uzgadnia się ważne dokumenty, m.in. kompleksowe pro-
gramy restrukturyzacji oraz pakiety zabezpieczeń socjalnych dla zwal-
nianych pracowników. Ponadto analizuje się propozycje związkowe do-
tyczące wydłużenia okresu stosowania lub ustanowienia nowych osłon 
socjalnych, poszerzenia kręgu osób objętych już ustanowionymi osło-
nami socjalnymi. Zespoły zajmują się także monitorowaniem realizacji 
programów restrukturyzacji i pakietów osłonowych. Tematami często 
podejmowanymi przez wspomniane gremia są konflikty pomiędzy pra-
codawcami i reprezentacją związkową, które stwarzają lub mogą stwa-
rzać zagrożenie w postaci akcji protestacyjnych.

Naczelna Rada Zatrudnienia 
W instytucjonalny dialog społeczny wpisuje się także Naczelna Rada Za-
trudnienia, która w  2014 roku została ustawowo określona jako Rada 
Rynku Pracy. Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej pojawiła się informacja, iż zgodnie z art. 14 przepisów 
przejściowych Ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy do dnia powołania Rady 
Rynku Pracy jej zadania wykonuje Naczelna Rada Zatrudnienia, działa-
jąc w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych6.

5 Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego – Trójstronne Zespoły Branżo-
we, www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/trojstronne-zespoly-branzowe/ (16.09.2014).

6 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl/praca/naczelna-
-rada-zatrudnienia-/ (17.09.2014).
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W obecnej sytuacji prawnej (chodzi o stan z września 2014 roku) Na-
czelna Rada Zatrudnienia (Rada Rynku Pracy) jest organem opiniodaw-
czo-doradczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Została powołana 
na mocy Ustawy z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i prze-
ciwdziałaniu bezrobociu. Jest instytucją o czteroletnim okresie kadencji.

W skład Naczelnej Rady Zatrudnienia weszły 24 osoby, powołane 
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej spośród przedstawicieli orga-
nizacji związkowych, organizacji pracodawców, organów administracji 
rządowej i  samorządu terytorialnego (reprezentatywnych w  rozumie-
niu Ustawy o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych 
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego). Z czasem skład Rady 
został rozszerzony o przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia, in-
stytucje naukowe i organizacje pozarządowe.

Członkowie Naczelnej Rady Zatrudnienia reprezentują: Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Po-
rozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych 
oraz Pracodawców RP, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, 
Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club – Związek Praco-
dawców, jak również ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu 
terytorialnego reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, organizacje pozarządowe o zasięgu krajowym zajmują-
ce się statutowo problematyką rynku pracy, wojewódzkie rady zatrud-
nienia i przedstawicieli nauki delegowanych przez Komitet Nauk o Pra-
cy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Na mocy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrud-
nienia i  instytucjach rynku pracy działają również wojewódzkie i po-
wiatowe rady zatrudnienia.

Do głównych zadań Naczelnej Rady Zatrudnienia należy:
•	 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produk-
tywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;
•	 opiniowanie projektów krajowych planów działań7 i regionalnego 
planu działań na rzecz zatrudnienia;

7 Projekty krajowych planów działań przygotowują ministrowie odpowiedzial-
ni za podejmowane sprawy, przy współudziale innych zainteresowanych ministrów, 
a następnie są one przyjmowane decyzją Rady Ministrów. Do tej pory uchwalono 
wiele takich dokumentów, np. Krajowy Plan Działań [Program]: Zabezpieczenie 
Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008–2010, Krajowy Plan Działań na rzecz 
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•	 opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, 
a także ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu;
•	 realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pra-
cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
•	 opiniowanie okresowych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu 
Działań;
•	 opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących promocji za-
trudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawo-
dowej8.

Wojewódzkie komisje dialogu społecznego
W Polsce wojewódzkie komisje dialogu społecznego działają obecnie 
we wszystkich województwach. Powoływane są na mocy Ustawy o Trój-
stronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 
komisjach dialogu społecznego. Natomiast szczegółowe zasady, jak 
również tryb ich działania oraz sposób ustalania składu personalnego 
określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 
roku w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego9.

Wojewódzka komisja dialogu społecznego, którą zgodnie ze wspo-
mniana ustawą z dnia 6 lipca 2001 roku powołuje i odwołuje wojewoda, 
jest instytucją czterostronną. W  jej skład wchodzą przedstawiciele: wo-
jewody (strona rządowa), reprezentatywnych organizacji związkowych 
(strona pracowników), reprezentatywnych organizacji pracodawców (stro-
na pracodawców), marszałka województwa (strona samorządowa). Stro-
nę rządową i  samorządową oraz każdą z  reprezentatywnych organizacji 
związkowych i  pracodawców reprezentuje po trzech przedstawicieli. Do 
udziału w posiedzeniach mogą być także zapraszani przedstawiciele po-
wiatów i gmin z terenu województwa. Członków komisji powołuje i odwo-
łuje wojewoda, który wchodzi w jej skład jako przewodniczący. Jeśli chodzi 
o przedstawicieli organizacji pracodawców i organizacji związkowych, to są 
oni przezeń powoływani i odwoływani na wniosek właściwej organizacji.

Zatrudnienia na lata 2012–2014, Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludź-
mi na lata 2013–2015 czy Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamó-
wień publicznych na lata 2013–2016.

8 Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego – Naczelna Rada Zatrud-
nienia, www.mpips.gov.pl/praca/naczelna-rada-zatrudnienia (17.09.2014).

9 Dz. U. z 2002 r., nr 17, poz. 157.
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Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności 
od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, podejmując uchwały 
(w sprawach organizacyjnych) albo wyrażając opinie, które wymagają 
zgody przedstawicieli wszystkich reprezentowanych stron (w razie bra-
ku zgodności opinii każdej ze stron przysługuje prawo wyrażania stano-
wiska w sprawie podlegającej opiniowaniu).

Pracami komisji kieruje prezydium, w którego skład wchodzą prze-
wodniczący i wiceprzewodniczący. Przedstawiciele każdej z  reprezen-
tatywnych organizacji związkowej i  organizacji pracodawców, a  także 
przedstawiciele strony samorządowej wybierają po jednym wiceprze-
wodniczącym. Komisja może również powołać –  w  drodze uchwa-
ły – stałe i doraźne zespoły robocze. Posiedzenia komisji oraz jej pre-
zydium zwołuje przewodniczący, działając z własnej inicjatywy lub na 
wniosek co najmniej jednego z wiceprzewodniczących. 

Prezydium komisji m.in. ustala program działań i  harmonogram 
prac komisji, porządek jej posiedzenia, przedstawia propozycje usta-
leń w sprawach organizacyjnych, określa zasady i formy informowania 
o pracach komisji organów władzy państwowej i samorządowej, Komi-
sji Trójstronnej oraz opinii publicznej, monitoruje uchwały i opinie ko-
misji oraz stanowiska stron komisji, a także podejmuje rozstrzygnięcia 
w drodze uzgodnienia, o ile spełnione są odpowiednie warunki prawne.

Spoglądając na zakres zadań wojewódzkich komisji dialogu społecz-
nego, łatwo zauważyć, że komisje te opiniują sprawy dotyczące statuto-
wej działalności związków zawodowych lub organizacji pracodawców; 
sprawy, których rozwiązanie leży w kompetencji administracji rządo-
wej i samorządowej z terenu województwa. Komisje nierzadko rozpa-
trują sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między 
pracodawcami i pracownikami, jeśli uznają te sprawy za istotne dla za-
chowania pokoju społecznego. Bywa, że wojewódzka komisja nie tyl-
ko wyraża swoją opinię w danej sprawie, ale także podejmuje uchwałę 
o konieczności wyznaczenia osoby z „misją dobrej woli”. W wyjątko-
wych przypadkach, jeżeli wymaga tego interes społeczny, przewodni-
czący wojewódzkiej komisji dialogu społecznego może sam wyznaczyć 
tego rodzaju osobę. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wojewoda, któ-
ry jednocześnie jest przewodniczącym komisji, na forum tejże występu-
je jako urzędowy przedstawiciel Rady Ministrów, podczas gdy marsza-
łek województwa reprezentuje samorząd województwa. 

Z kolei obecność w komisji przedstawicieli związków zawodowych 
stwarza sytuację, w której strona pracowników może lepiej wyartyku-
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łować swoje interesy, skupiając się na przedmiocie własnej działalności 
statutowej. Chodzi więc o obronę praw i  interesów zawodowych i so-
cjalnych, także dóbr materialnych i  moralnych, by skutecznie współ-
uczestniczyć w  tworzeniu korzystnych, na miarę godności człowieka, 
warunków pracy, bytu i wypoczynku. 

Uczestniczące w  komisji wojewódzkiej organizacje pracodawców 
znajdują ważne forum dla zabezpieczenia swoich interesów. Albowiem 
ich działalność, zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o organi-
zacjach pracodawców, polega głównie na ochronie własnych praw i re-
prezentowaniu wobec związków zawodowych i administracji publicznej 
(rządowej i samorządowej) interesów pracodawców. Statuty organizacji 
pracodawców zaznaczają, że przedmiotem ich aktywności organizacyj-
nej są problemy rynku pracy oraz interesy gospodarcze pracodawców, 
w tym przede wszystkim: warunki rozwoju gospodarczego, konkuren-
cyjność, wprowadzanie nowych technologii, funkcjonowanie admini-
stracji publicznej i finanse publiczne. 

Problemy rynku pracy, jak również interesy pracowników i praco-
dawców nie są wszakże jedynymi problemami, z którymi musi zma-
gać się społeczeństwo w ramach „filozofii” dialogu w demokratycz-
nym państwie. W  praktyce dialog społeczny musi być poszerzony 
o  dialog obywatelski, i  to nie bez konieczności respektu dla zasady 
pomocniczości: „tyle społeczeństwa (obywatelskiego), ile tylko moż-
na; tyle państwa, ile koniecznie trzeba”. Jednakże lansowana w Polsce, 
jak i w całej Unii Europejskiej idea dialogu społecznego i obywatel-
skiego mimo wszystko opiera się na założeniu, że państwo (rząd, sa-
morząd) ma w nim silną pozycję jako jego gospodarz, inicjator i or-
ganizator.

3.2. Instytucjonalny dialog obywatelski

Dialog obywatelski, jak już była o tym mowa, przyczynia się do prze-
zwyciężania i  zapobiegania kryzysom społecznym, ale nie to jest jego 
najważniejszym celem. Przede wszystkim jawi się jako pewna „filozo-
fia” sprawowania władzy. Z natury swej jest on ukierunkowany na re-
alizację optymalnej drogi rozwoju społeczno-gospodarczego. Przesądza 
o tym fakt, że dialog obywatelski stanowi w miarę skuteczną formę ko-
munikowania się różnych podmiotów społecznych, które reprezentują 
zróżnicowane, pluralistyczne społeczeństwo obywatelskie.
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Rada Działalności Pożytku Publicznego
We współczesnej Polsce bodaj najważniejszą instytucją dialogu obywa-
telskiego jest Rada Działalności Pożytku Publicznego10. Została po-
wołana 27 listopada 2003 roku na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (znowelizo-
wanej 12 marca 2010 roku) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 roku w sprawie Rady 
Działalności Pożytku Publicznego11. Wspomniana Rada jest instytucją, 
w której ramach prowadzony jest na poziomie ogólnopolskim sformali-
zowany dialog między sektorem publicznym a pozarządowym.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodaw-
czo-doradczym, który – zgodnie z ustawą – funkcjonuje przy ministrze 
do spraw zabezpieczenia społecznego (aktualnie jest to Minister Pracy 
i Polityki Społecznej). Składa się z 20 członków, których powołuje i od-
wołuje minister (5 przedstawicieli administracji rządowej, 5 przedstawi-
cieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 10 przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych).

Kadencja Rady trwa 3 lata, zaś jej posiedzenia odbywają się w zależ-
ności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Pracami 
Rady kieruje dwóch wybranych przez nią współprzewodniczących. Jed-
nym z nich – zgodnie z prawem – jest przedstawiciel organów admini-
stracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych 
oraz jednostek samorządu terytorialnego, drugim zaś przedstawiciel or-
ganizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarzą-
dowych oraz innych podmiotów przewidzianych w ustawie. Rada może 
powoływać stałe oraz doraźne zespoły problemowe.

10 Działalność pożytku publicznego z zasady oznacza nieodpłatną działalność, 
która prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie jest to działalność gospodarcza 
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z  2010 r., nr 107, poz. 679). Odpłatna działalność pożytku 
publicznego może być podejmowana tylko w sytuacji, gdy przychód służy wyłącz-
nie prowadzeniu tej właśnie działalności. Organizacje pożytku publicznego to ta-
kie organizacje, które podejmują działalność pożytku publicznego w rozumieniu 
wspomnianej ustawy z 2003 r. (M. Dadel, Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie, Warszawa 2011).

11 Dz. U. z 2003 r., nr 147, poz. 1431.
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Warto choćby pokrótce zwrócić uwagę na ustawowe zadania Rady, 
do których należy:

•	 wyrażanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dotyczą-
cych działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu;
•	 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między 
organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego;
•	 gromadzenie informacji o prowadzonych kontrolach i ich rezulta-
tach oraz dokonywanie analizy tych informacji;
•	 uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym;
•	 wyrażanie opinii w sprawie zadań publicznych, zlecanie tychże do 
realizacji przez organizacje pozarządowe;
•	 opiniowanie w sprawach rekomendowanych standardów realizacji 
zadań publicznych;
•	 tworzenie we współpracy z  organizacjami pozarządowymi me-
chanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności 
pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia 
tych standardów12.
Jeśli chodzi o kompetencje Rady dotyczące dialogu obywatelskiego, 

to należy szczególnie podkreślić następujące działania:
•	 zajęcie stanowiska w sprawach ustroju społecznego Polski i zabie-
ganie o realizację akceptowanego modelu ustrojowego poprzez jego 
promowanie, wprowadzanie do odpowiednich aktów prawnych i mo-
nitorowanie realizacji wynikających zeń społecznych celów rozwoju;
•	 opiniowanie aktów prawnych dotyczących sfery socjalnej;
•	 monitorowanie wdrażania ustawy o pożytku publicznym i wolon-
tariacie;
•	 monitorowanie zlecania zadań organizacjom obywatelskim;
•	 podejmowanie inicjatyw celem wzmacniania socjalnych organiza-
cji obywatelskich;
•	 prowadzenie systematycznych konsultacji społecznych w ramach 
zorganizowanych struktur społeczeństwa obywatelskiego;
•	 staranie o odpowiedni stan edukacji obywatelskiej, m.in. poprzez 
organizowanie spotkań, kampanii czy konferencji.
Obok Rady Działalności Pożytku Publicznego funkcjonującej na 

szczeblu centralnym mogą być tworzone wojewódzkie, jak również po-

12 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (24 IV 2003 r.), 
art. 35, pkt 2.
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wiatowe lub gminne rady pożytku publicznego,. Tworzone są one przez 
odpowiednie organy wykonawcze samorządu terytorialnego na wnio-
sek organizacji pozarządowych i  innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego, na które wskazuje Ustawa o działal-
ności pożytku publicznego i wolontariatu, a zwłaszcza jej nowelizacja 
z dnia 12 marca 2010 roku.

Wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego
Wojewódzką radę pożytku publicznego powołuje marszałek wojewódz-
twa na wspólny wniosek co najmniej 50 organizacji. W jej składzie obo-
wiązkowo musi się znaleźć  przedstawiciel wojewody, co wynika z faktu, 
że na szczeblu województwa funkcjonuje zarówno administracja samo-
rządowa, jak i rządowa (wojewoda reprezentuje Radę Ministrów). Do 
rady wchodzą przedstawiciele samorządu województwa, zarówno orga-
nu stanowiącego (sejmiku wojewódzkiego), jak i organu wykonawczego 
(marszałka). Sektor pozarządowy reprezentują w radzie także osoby wy-
brane przez marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez poszcze-
gólne organizacje. Ustawa wymaga, by reprezentanci trzeciego sektora 
stanowili co najmniej połowę członków rady.

Zatem wojewódzka rada działalności pożytku publicznego liczy mi-
nimum 10 osób (1 przedstawiciel wojewody, 2 przedstawicieli marszałka 
województwa, 2 przedstawicieli sejmiku województwa, 5 przedstawicie-
li organizacji pozarządowych). Ważna jest sprawa zapewnienia odpo-
wiedniej reprezentatywności organizacji pozarządowych, a więc to, czy 
do rady wchodzą przedstawiciele organizacji prowadzących możliwie 
jak najwięcej rodzajów działalności pożytku publicznego i czy pocho-
dzą oni z  różnych części regionu. W praktyce ów wymóg reprezenta-
tywności oznacza konieczność odpowiedniego powiększenia minimal-
nej liczby członków.

Do zadań wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego na-
leży w szczególności:

•	 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organi-
zacji pozarządowych; 
•	 opiniowanie uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery 
zadań publicznych;
•	 udzielanie pomocy w przypadku sporów między organami admi-
nistracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
•	 wyrażanie opinii w  sprawach dotyczących zadań publicznych, 
w tym zlecania tych zadań do realizacji organizacjom pozarządowym, 
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oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań pu-
blicznych; 
•	 wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa13.

Rady powiatowe i gminne
Powiatowe lub gminne rady pożytku publicznego powoływane są od-
powiednio przez organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu te-
rytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych. Część członków 
rady wybiera rada powiatu lub rada gminy. Kolejnych przedstawicie-
li powołuje w przypadku powiatu zarząd, zaś w przypadku gminy wójt 
(burmistrz, prezydent). Poza tym co najmniej połowę składu rady mu-
szą stanowić przedstawiciele sektora pozarządowego. W sumie oznacza 
to, że minimalny skład rady liczy osiem osób – po dwóch przedstawi-
cieli rady i organu wykonawczego oraz czterech reprezentantów sekto-
ra pozarządowego.

W przypadku szczebla lokalnego tryb powoływania członków rady 
oraz zasady jej działania określa organ stanowiący, czyli rada gminy 
lub powiatu, a  nie organ wykonawczy –  jak w  przypadku wojewódz-
twa. W praktyce oznacza to, że rada powiatu lub gminy, powołując radę 
działalności pożytku publicznego, musi podjąć odrębną uchwałę lub też 
zawrzeć stosowne zasady w rocznym lub wieloletnim programie odno-
śnie do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przy ustalaniu za-
sad rada gminy lub powiatu musi uwzględnić konieczność właściwej re-
prezentatywności organizacji pozarządowych. Do rady powinni wejść 
przedstawiciele organizacji prowadzących możliwie jak najwięcej ro-
dzajów działalności pożytku publicznego.

Wydaje się, że im więcej osób reprezentujących organizacje na fo-
rum rady, tym korzystniej dla jej funkcjonowania. Nie ma bowiem ko-
nieczności równoważenia ich liczby przedstawicielami samorządu, gdyż 
rada jest organem wyłącznie konsultacyjnym i opiniodawczym. Nie po-
dejmuje decyzji, więc nie ma obawy, że przedstawiciele samorządu zo-
staną w niej przegłosowani przez sektor pozarządowy. 

Zadania rady powiatowej oraz rady gminnej przedstawiają się na-
stępująco:

•	 opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatów lub gmin;

13 Jaki jest skład i zadania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go?, administracja.ngo.pl/x/523866 (19.09.2014).
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•	 opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego doty-
czących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, w tym programów współpracy z tymi organizacjami;
•	 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organi-
zacji pozarządowych;
•	 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między 
organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
•	 wyrażanie opinii w  sprawach dotyczących zadań publicznych, 
w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządo-
we, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań 
publicznych14.
Rada Działalności Pożytku Publicznego i jej terenowe odpowiedni-

ki jest jedynym nowo powstałym ciałem instytucjonalizującym zasadę 
dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicz-
nym a trzecim sektorem. Stanowi istotne dopełnienie pozostałych insty-
tucji realizujących zasadę dialogu społecznego i sytuuje się obok omó-
wionej powyżej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, jak 
również –  i  to należy wyraźnie podkreślić – Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Zasady funkcjonowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego regulują przepisy Ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej15.

W skład Komisji Wspólnej wchodzi 12 przedstawicieli strony rządo-
wej i 12 strony samorządowej. Stronę rządową tworzą minister właściwy 
do spraw administracji publicznej (aktualnie jest to Minister Admini-
stracji i Cyfryzacji) oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływa-
nych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej.

Natomiast stronę samorządową stanowią przedstawiciele ogólno-
polskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni 
z uwzględnieniem wskazanych ustawowo parytetów: po 2 osoby repre-

14 Jaki jest skład i zadania Powiatowych/Gminnych Rad Działalności Pożytku Pu-
blicznego?, administracja.ngo.pl/x/523865 (19.09.2014).

15 Dz. U. z 2005 r., nr 90, poz. 759.

Per dialogum ad veritatem…



109

zentujące samorząd gminny, po 2 osoby wyznaczone przez ogólnopol-
ską organizację reprezentującą jednostki samorządu powiatowego, po 
2  osoby wyznaczone przez ogólnopolską organizację reprezentującą 
jednostki samorządu województw. Reprezentanci obu stron wytypowa-
ni przez członków plenum pracują w zespołach problemowych. Są do-
datkowo wspierani przez ekspertów.

Pracami Komisji Wspólnej kierują współprzewodniczący. Z ramie-
nia strony rządowej jest to minister właściwy do spraw administracji 
publicznej. Przedstawicielem samorządu terytorialnego jest osoba wy-
brana przez członków strony samorządowej spośród ich grona. Zarów-
no posiedzenia Komisji Wspólnej, jak i  stałych i doraźnych zespołów 
problemowych odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzenia nie 
mogą jednak odbywać się rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Rada Ministrów oraz inne podmioty odpowiedzialne za przygoto-
wanie projektów aktów normatywnych, programów i innych dokumen-
tów rządowych dotyczących problematyki samorządu terytorialnego 
obowiązane są przedstawić Komisji Wspólnej owe projekty (z dołączo-
ną prognozą skutków) do zaopiniowania.

Komisja stanowi forum wypracowywania wspólnego stanowiska rzą-
du i samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest rozpatrywanie proble-
mów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z po-
lityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu 
terytorialnego, znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej.

O znaczeniu tej Komisji świadczą powołane przez nią zespoły pro-
blemowe, które w tym miejscu warto przynajmniej wymienić:

•	 Zespół do spraw Międzynarodowych;
•	 Zespół do spraw Systemu Finansów Publicznych;
•	 Zespół do spraw Edukacji, Kultury i Sportu;
•	 Zespół do spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej;
•	 Zespół do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Re-
gionalnej oraz Środowiska;
•	 Zespół do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Oby-
wateli;
•	 Zespół do spraw Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa;
•	 Zespół do spraw Społeczeństwa Informacyjnego;
•	 Zespół do spraw Ustrojowych;
•	 Zespół do spraw Statystyki Publicznej;
•	 Zespół do spraw Wzmocnienia Potencjału Administracji Samorzą-
dowej;
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•	 Roboczy zespół do spraw strategicznych rozwiązań dotyczących 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
•	 Zespół do spraw funkcjonalnych obszarów metropolitalnych 
i miejskich;
•	 Grupa robocza do spraw klęsk żywiołowych16.
Nie ulega wątpliwości, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Te-

rytorialnego stanowi istotne forum dialogu obywatelskiego, który po-
dejmują przedstawiciele rządu i samorządowcy. Celem tego dialogu jest 
dobro wspólne państwa (reprezentowanego przez rząd) i społeczeństwa 
(reprezentowanego przez samorządy). 

Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu
Istotną płaszczyzną dialogu w zakresie regulacji stosunków państwo 
- Kościół w Polsce jest Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu i Kon-
ferencji Episkopatu. Dialog ten wpisuje się w  filozofię dialogu oby-
watelskiego, gdyż w gruncie rzeczy Kościół jest społecznością, którą 
tworzą obywatele mający – zgodnie z ustawą zasadniczą – równe pra-
wa i obowiązki w stosunku do innych obywateli. Na równi z innymi 
członkami społeczności państwowej podejmują troskę o dobro wspól-
ne państwa17.

Początki wspomnianej Komisji sięgają okresu komunistycznego. 
W  latach 1949–1950 istniała ona pod nazwą Komisja Mieszana. For-
malnoprawny status Komisji Wspólnej potwierdziła dopiero Ustawa 
z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej18. Komisja została powołana celem utrzy-
mania stałych kontaktów między Radą Ministrów i Konferencją Episko-
patu Polski dla rozwiązywania problemów dotyczących stosunków mię-
dzy państwem i Kościołem katolickim.

Po roku 1989 współprzewodniczącymi Komisji Wspólnej z ramienia 
Konferencji Episkopatu byli kolejno: abp Jerzy Stroba (do 1996 roku), 
abp Tadeusz Gocłowski (1996–2004), bp Stanisław Wielgus (2004–

16 Komisja Wspólna Rządu i  Samorządu Terytorialnego,  kwrist.mac.gov.pl/ 
(19.09.2014).

17 Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu, ekai.pl/wydarzenia/raport/x21018/ko-
misja-wspolna-rzadu-i-episkopatu/ (20.09.2014).

18 Dz. U. z 1989 r., nr 29, poz. 154 (zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 1169; z 2014 r., poz. 
498).
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2006). Od 2007 roku współprzewodniczącym jest abp Sławoj Leszek 
Głódź. Natomiast z  ramienia rządu aktualnie (2014) współprzewod-
niczy Komisji Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji. Od 
1999 roku spotkania odbywają się naprzemiennie w gmachu Episkopa-
tu Polski i siedzibach rządowych lub ministerialnych. Wcześniej odby-
wały się wyłącznie w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Problemy, które poruszane są na posiedzeniach Komisji Wspólnej, 
nie mają charakteru wyłącznie kościelnego, ale także obywatelski. Dla 
przykładu warto zwrócić uwagę na sprawy, które stały się przedmiotem 
dialogu po 2007 roku, kiedy władzę w  Polsce objęła koalicja Platfor-
ma Obywatelska – Polskie Stronnictwo Ludowe. Otóż podczas spotkań 
strona kościelna podnosiła temat miejsca nauki religii w systemie edu-
kacji, przypominając, że lekcja religii, wybrana w sposób wolny przez 
rodziców lub samych uczniów, nie powinna być w żaden sposób dys-
kryminowana, a zatem ocena z religii powinna być wliczana do średniej 
ocen. Biskupi upomnieli się także o autonomię cmentarzy kościelnych, 
albowiem prowadzenie cmentarza wyznaniowego należy do działalno-
ści statutowej Kościoła katolickiego. Dlatego prowadzenie to

nie może być uznawane jako działalność gospodarcza lub działalność uży-
teczności publicznej. W związku z tym – wedle argumentacji bpa Stanisła-
wa Budzika – osoba prawna Kościoła prowadząca cmentarz wyznaniowy 
nie powinna być traktowana jak przedsiębiorca w  rozumieniu przepisów 
prawa polskiego, a zatem nie może podlegać ocenie prawa antymonopolo-
wego i ustawie o ochronie konkurencji […]. Cmentarz jest miejscem szcze-
gólnym i świętym, na którym sprawowana jest posługa liturgiczna i dusz-
pasterska, [dlatego] Kościół domaga się, aby w tym szczególnym miejscu 
mógł pełnić swoją misję bez oglądania się na prawo konkurencji czy prawo 
antymonopolowe19. 

W dniu 19 listopada 2008 roku Komisja Wspólna przyjęła de-
klarację dotyczącą polityki rodzinnej20. Strona rządowa zapewniła 

19 Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu, ekai.pl/wydarzenia/raport/x21018/ko-
misja-wspolna-rzadu-i-episkopatu/ (20.09.2014).

20 Deklaracja w sprawie polityki rodzinnej Komisji Wspólnej Rządu Rzeczpo-
spolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski (19 XI 2008), www.kuria.lomza.pl/
index.php?wiad=2431 (21.09.2014).
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w niej, że w pierwszym kwartale 2009 roku przygotuje i opracuje spe-
cjalny program w tym zakresie („Solidarność pokoleń. Działania na 
rzecz dzieci i rodzin”). Tekst deklaracji wymienia dziewięć prioryte-
towych kierunków działań, m.in. zwiększenie nakładów na rodzinę 
z budżetu państwa i przeciwdziałanie kryzysom i rozpadowi rodzin. 
W  dokumencie strona rządowa przyznała, że priorytetem polity-
ki rodzinnej powinna być pomoc materialna rodzinom wielodziet-
nym, w których wszakże wychowuje się przecież 1/3 polskich dzie-
ci, a których sytuacja jest najtrudniejsza. Za istotne zadanie uznano 
tworzenie programów, dzięki którym rodzice mogą mieć możliwość 
wyboru pomiędzy wychowywaniem swoich dzieci w domu a podej-
mowaniem obowiązków zawodowych i  powierzaniem opieki nad 
dzieckiem innym osobom.

Ponadto obie strony wyraziły zaniepokojenie wzrostem liczby roz-
wodów i separacji. Jako środki zaradcze na kryzysy i rozpad małżeństw 
wskazano większe wsparcie dla rodzin, także poprzez rozwój poradnic-
twa rodzinnego i  przygotowanie młodzieży do założenia rodziny, jak 
również potrzebę korekty prawa małżeńskiego, które powinno bardziej 
akcentować rolę mediacji pomiędzy małżonkami.

Już na powyższym przykładzie widać wyraźnie obywatelski cha-
rakter podejmowanych problemów, które bez wątpienia wpisują się 
w przedmiot dialogu obywatelskiego, choć z uwagi na specyfikę misji 
Kościoła katolickiego nie zamykają się w tym przedmiocie, jak to dzie-
je się w przypadku organizacji pozarządowych czy społecznych. Można 
zatem stwierdzić, że Komisja Wspólna, o której mowa, w pewnym sen-
sie pełni rolę instytucji dialogu obywatelskiego, pomimo że Kościół jako 
taki nie uważa swojej obecności w tym dialogu za swoją misję podsta-
wową, a tym bardziej najważniejszą.

3.3. Dialog społeczny i obywatelski w Unii Europejskiej

Na szczeblu unijnym promowany jest rozwój dialogu społecznego i oby-
watelskiego. Zjawiska dotyczące kwestii dialogu w  Unii Europejskiej 
mają wpływ na to, co pod tym względem dzieje się w krajach członkow-
skich, i vice versa, stan dialogu w poszczególnych państwach unijnych 
nie pozostaje bez wpływu na rolę i znaczenie dialogu unijnego.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej powoduje, że model dialogu 
społecznego i obywatelskiego w coraz większym stopniu jest uwzględ-
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niany na szczeblu krajowym. O  ile jednak dialog społeczny (w sensie 
ścisłym) doczekał się w Unii Europejskiej jasno określonych procedur 
i instytucji, o tyle dialog obywatelski stanowi znacznie słabszy nurt ak-
tywności.

Stan dialogu społecznego
Dialog społeczny (ang. social dialogue) w Unii Europejskiej nie tylko jest 
zasadą, ale ma także swoje struktury instytucjonalne. Jego najważniej-
szym ciałem na poziomie europejskim jest Europejski Komitet Eko-
nomiczno-Społeczny (ang. European Economic and Social Committee), 
powołany jeszcze w 1957 roku na mocy traktatu rzymskiego, ustanawia-
jącego Europejską Wspólnotę Gospodarczą21. Komitet został utworzo-
ny jako forum dyskusyjne w sprawach dotyczących jednolitego rynku, 
w  tym również rynku pracy. Z  czasem formuła aktywności Komite-
tu została zmodyfikowana, ale jego istotna rola została zachowana po 
dzień dzisiejszy.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny liczy 353 członków re-
prezentujących środowiska społeczno-gospodarcze z całej Europy. Licz-
ba członków z poszczególnych państw uzależniona jest od liczby lud-
ności. Polska liczy 21 członków, natomiast Francja, Niemcy, Wielka 
Brytania czy Włochy mają w Komitecie po 24 przedstawicieli. Z kolei 
Malta liczy 5 członków. 

Członkowie są nominowani przez rządy krajów Wspólnoty i formal-
nie mianowani przez Radę Unii Europejskiej na odnawialną pięciolet-
nią kadencję. Aktualna kadencja obejmuje lata 2010–2015. Warto do-
dać, że członkowie nie pobierają wynagrodzenia, lecz otrzymują diety 
na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w związku z uczestni-
czeniem w posiedzeniach.

Na forum Komitetu europejskie grupy interesu, głównie związki za-
wodowe, pracodawcy, rolnicy czy związki konsumenckie, mogą wy-
powiadać się formalnie na temat wniosków legislacyjnych Unii Eu-
ropejskiej. Komitet jest zgromadzeniem doradczym. Wydaje opinie 

21 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), podpisa-
ny w Rzymie w 1957 roku, połączył Francję, Niemcy, Włochy i kraje Beneluksu 
we wspólnotę, której celem była integracja przede wszystkim ekonomiczna. Nato-
miast traktat podpisany w 1992 roku w Maastricht w Holandii przekształcił EWG 
we Wspólnotę Europejską (Unię Europejską).
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skierowane do organów decyzyjnych Unii (Rady Unii Europejskiej, Ko-
misji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego).

Zasadniczą misją Komitetu są działania na rzecz demokratycznej 
legitymacji i  skuteczności Unii Europejskiej poprzez realizację trzech 
podstawowych zadań, którymi są:

•	 wysiłki zmierzające do zapewnienia konsensusu w  imię dobra 
wspólnego (ogólnego); 
•	 wspieranie rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej z wy-
korzystaniem instytucjonalnego forum dla przekazywania informacji, 
wyrażania poglądów i zapewnienia dialogu z organizacjami społe-
czeństwa obywatelskiego;
•	 promowanie wartości, na których opiera się integracja europejska, 
i postępu w oparciu o ideę demokracji uczestniczącej. 
Wedle strony internetowej Departamentu Dialogu i  Partnerstwa 

Społecznego przy Ministerstwie Pracy i  Polityki Społecznej przez eu-
ropejski dialog społeczny rozumie się dyskusje, konsultacje, nego-
cjacje i wspólne działania reprezentatywnych organizacji europejskich 
partnerów społecznych. Rozwój tego dialogu związany jest ściśle z wy-
zwaniami, które pojawiają się przed państwami członkowskimi w mia-
rę pogłębiania się integracji europejskiej, w  szczególności związanych 
z asymetrią między dążeniem do konkurencyjności i ograniczoną moż-
liwością koordynowania krajowych polityk społecznych.

Europejski dialog społeczny – zgodnie z informacją na wspomnia-
nej stronie – stanowi jeden z filarów europejskiego modelu społeczne-
go. Bazując na zasadach solidarności, odpowiedzialności i  uczestnic-
twa, stanowi formę oddziaływania europejskich partnerów społecznych 
na europejskie standardy społeczne i odgrywa ważną rolę w zarządza-
niu sprawami Unii Europejskiej.

Przywołana strona internetowa wyjaśnia, że europejski dialog spo-
łeczny może być prowadzony w formach: dwustronnej lub trójstronnej. 
Formę dwustronną tworzą: dialog międzysektorowy (ang. cross-industry) 
oraz dialog sektorowy (w ramach komitetów dialogu sektorowego). Or-
ganizacje europejskich partnerów społecznych są konsultowane w danej 
sprawie przez Komisję Europejską i mają możliwość negocjacji. Efektem 
tych negocjacji mogą być porozumienia wdrożone poprzez dyrektywy 
(np. w sprawie urlopów rodzicielskich, pracy w niepełnym wymiarze cza-
su czy pracy na czas określony) lub przez samych partnerów społecznych 
(np. porozumienia w sprawie telepracy czy stresu związanego z pracą oraz 
porozumienie dotyczące przemocy w miejscu pracy). 

Per dialogum ad veritatem…



115

Natomiast forma trójstronna występuje w  ramach Trójstronnego 
Szczytu na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia22. Tworzą ją również dysku-
sje pomiędzy partnerami społecznymi a instytucjami Unii Europejskiej. 
Komisja Europejska czuje się bowiem zobligowana do popierania kon-
sultacji między europejskimi partnerami społecznymi i podejmowania 
środków w celu ułatwienia im dialogu23.

Aktualnie w  europejskim dialogu społecznym obowiązuje system 
komitologii. Komitologia polega na stałym, regularnym konsultowaniu 
się przedstawicieli państw członkowskich odnośnie do spraw społecz-
nych i gospodarczych. Konsultacje te odbywają się w ramach systemu 
komitetów i rad działających na poziomie europejskim, które za pomo-
cą odpowiednich procedur dochodzą do wypracowania wspólnych sta-
nowisk i ustaleń.

22 Trójstronny Szczyt Społeczny na rzecz Wzrostu i  Zatrudnienia powołany 
został decyzją Rady Europejskiej z dnia 6 marca 2003 roku w celu wzmocnienia 
zaangażowania partnerów społecznych w realizację strategii lizbońskiej, obecnie 
strategii „Europa 2020”. Od 2003 roku Trójstronne Szczyty Społeczne zwoływa-
ne są regularnie przed wiosenną oraz nieregularnie również przed jesienną sesją 
Rady Europejskiej. W spotkaniach Szczytu biorą udział premierzy trzech kolej-
nych prezydencji wraz z ministrami ds. zatrudnienia, Przewodniczący Rady Euro-
pejskiej, Przewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. zatrudnienia, spraw 
społecznych i wyrównywania szans oraz przedstawiciele głównych europejskich 
organizacji pracowników i pracodawców (m.in. Europejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych (ETUC), największej europejskiej federacji organizacji praco-
dawców BUSINESSEUROPE, Europejskiego Centrum Pracodawców i  Przedsię-
biorstw Świadczących Usługi Publiczne (CEEP), Europejskiego Stowarzyszenia 
Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME). Agenda Szczytu 
ustalana jest wspólnie przez Prezydencję Rady, Komisję oraz organizacje europej-
skich pracowników i pracodawców uczestniczące w pracach Szczytu podczas spo-
tkania przygotowawczego na około 2 miesiące przed posiedzeniem. Praktyka spo-
tkań pokazała, iż temat sSzczytu zazwyczaj dotyczy wzrostu zatrudnienia i sytuacji 
na rynku pracy w Europie. Zob. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego 
– Trójstronny Szczyt Społeczny ds. Wzrostu i Zatrudnienia w czasie Polskiej Pre-
zydencji, www.dialog.gov.pl/aktualnosci/ (8.10.2014).

23 Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego – Dialog w UE / Komitologia, 
www.dialog.gov.pl/dialog-miedzynarodowy/dialog-w-ue-komitologia/ (25.09.2014).
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Przyjęta przez Radę Unii Europejskiej procedura komitetowa (tzw. 
Comitology Decision)24 nakłada na Komisję Europejską obowiązek 
współpracy z  różnego rodzaju komitetami, w  których skład wchodzą 
przedstawiciele rządowi, i  z  którymi musi się ona konsultować przed 
podjęciem decyzji. Istnieją trzy rodzaje komitetów: doradcze (ang. ad-
visory committees), zarządzające (ang. management committees) i regu-
lacyjne (ang. regulatory committees).

Struktura komitetów odzwierciedla instytucjonalny kompromis po-
między potrzebą szybszego i bardziej efektywnego podejmowania de-
cyzji w  ramach Wspólnoty a  dążeniem państw członkowskich do 
utrzymywania swoich wpływów w  tej dziedzinie. Opinie komitetów 
przyjmowane są kwalifikowaną większością głosów. Przedstawiciele po-
szczególnych państw otrzymują taką liczbę głosów, jak podczas głoso-
wania w Radzie Unii Europejskiej. 

W gruncie rzeczy komitologia jest formą współpracy powołanych 
przez Radę Unii Europejskiej komitetów z Komisją Europejską. W ten 
sposób Rada monitoruje działania Komisji poprzez ustanowione komi-
tety (komisje) doradcze, zarządzające oraz regulujące, w których skład 
wchodzą eksperci poszczególnych krajów członkowskich. Monitoring 
polega na sprawdzaniu, na ile postanowienia Rady Unii Europejskiej są 
wdrażane przez Komisję Europejską, która z natury swej ma kompeten-
cje wykonawcze w stosunku do uchwalonych przez Radę aktów praw-
nych. W  praktyce komitologia daje Radzie Unii Europejskiej kontro-
lę nad władzą wykonawczą pozostającą w rękach Komisji Europejskiej.

Strategia lizbońska25 uczyniła dialog społeczny jedną z najważniej-
szych metod realizacji celów społecznych i gospodarczych. Na pierwszy 

24 Procedura ta została przyjęta w lipcu 1987 roku i zmodyfikowana w czerwcu 
1999 roku. Zgodnie z  jej zapisami Rada Unii Europejskiej ustala strukturę komi-
tetów, w których skład wchodzą reprezentanci państw członkowskich, po jednym 
z każdego państwa. Przewodniczy im wyższy funkcjonariusz Komisji, przeważnie 
w randze dyrektora, który kontroluje porządek posiedzeń i przedstawia komitetowi 
propozycje decyzji. Nie ma on jednak prawa do głosowania. Zob. Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej, Co to jest komitologia?, www.cie.gov.pl/www/quest.nsf/Do-
cByWykazZmian/52A18268B974CB10C1256E860027FFB7?open (26.09.2014).

25 Chodzi o  plan rozwoju Unii Europejskiej przyjęty przez Radę Europejską 
(nie należy jej mylić z Radą Unii Europejskiej i z Radą Europy; jej członkami są: 
przewodniczący wybierany na 2,5-letnią kadencję, przewodniczący Komisji Eu-
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plan wysunęła tzw. dialog sektorowy. Ma on w Unii Europejskiej sta-
tus uprzywilejowany. 

Dialog sektorowy został uznany za właściwy poziom dyskusji nad 
problemami: zatrudnienia, warunków pracy, szkolenia zawodowego 
i  zmian, jakie zachodzą w  stosunkach pracy i  stosunkach przemysło-
wych. Europejski dialog sektorowy jest prowadzony przez przedstawi-
cieli pracodawców i  pracowników europejskich podzielonych według 
danego sektora (branży) działalności gospodarczej. Polega na dyskusji 
połączonej z negocjacjami, dzięki czemu możliwe jest lepsze zrozumie-
nie problemów poszczególnych sektorów.

Od strony instytucjonalnej dialog ten prowadzony jest przez komi-
tety dialogu sektorowego. Partnerzy społeczni danego sektora zawodo-
wego wspólnie występują z wnioskiem o ustanowienie komitetu dialo-
gu sektorowego. W tej sytuacji organizacje reprezentujące pracodawców 
i pracowników danego sektora muszą spełniać następujące kryteria:

•	 dotyczą poszczególnych sektorów lub kategorii i są zorganizowane 
na szczeblu europejskim;
•	 składają się z organizacji należących do krajowych struktur part-
nerów społecznych;
•	 posiadają zdolność do negocjowania układów;
•	 reprezentują kilka państw członkowskich;
•	 posiadają właściwe struktury do uczestnictwa w procesie konsultacji26.
Z czasem komitety dialogu sektorowego zostały powołane w czter-

dziestu sektorach zawodowych, które zajmują się obecnie sprawami 

ropejskiej oraz głowy państw lub szefowie rządów krajów członkowskich – więk-
szość państw jest aktualnie reprezentowana przez premierów; wyjątek stanowią: 
Cypr, Francja, Litwa i Rumunia, które są reprezentowane przez prezydentów) na 
posiedzeniu w Lizbonie w 2000 roku. Celem planu, przyjętego na 10 lat, było uczy-
nienie Europy bardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym 
na świecie, rozwijającym się szybciej niż Stany Zjednoczone. Strategia lizbońska 
opierała się przede wszystkim na założeniu, że gospodarka krajów europejskich 
wykorzysta do maksimum innowacyjność opartą na szeroko zakrojonych bada-
niach naukowych, zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co miało się stać 
głównym motorem rozwoju. Zob. www.strategializbonska.pl (26.09.2014).

26 Sektorowy dialog społeczny w  Unii Europejskiej, europa.eu/legislation_
summaries/employment_and_social_policy/social_dialogue/em0022_pl.htm 
(26.9.2014).
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nieco ponad 145 milionów pracowników w  Europie, zatrudnionych 
w najważniejszych gałęziach (sektorach) gospodarki, takich jak: trans-
port, energia, rolnictwo, budownictwo, handel, rybołówstwo, usłu-
gi publiczne, metalurgia, przemysł stoczniowy, edukacja, świadczenie 
usług na rzecz osób i  przedsiębiorstw, usługi bankowe, usługi pocz-
towe, sport, sztuki sceniczne, sektor audiowizualny, telekomunikacja, 
praca tymczasowa, rządzenie lokalne i regionalne itp. W spotkaniach 
każdego komitetu uczestniczy maksymalnie 64 przedstawicieli part-
nerów dialogu społecznego, w jednakowej liczbie po stronie delegacji 
pracodawców i pracowników. Komitety zbierają się przynajmniej raz 
na rok. Przewodniczy im z  reguły kolejno przedstawiciel organizacji 
pracowników lub pracodawców oraz, na ich wniosek, przedstawiciel 
Komisji Europejskiej.

Wedle materiału sprawozdawczego Komisji Europejskiej: Dokument 
roboczy służb Komisji w  sprawie funkcjonowania i  potencjału europej-
skiego sektorowego dialogu społecznego, który nosi datę 22 lipca 2010 
roku, wskazuje się na dynamikę komitetów dialogu sektorowego. Do-
kument podkreśla, że europejskie komitety sektorowego dialogu spo-
łecznego stanowią fora konsultacji polityk europejskich. Służą również 
jako narzędzia niezależnego dialogu społecznego pomiędzy europejski-
mi partnerami społecznymi, którzy mogą podejmować wspólne działa-
nia i prowadzić negocjacje w sprawach leżących we wspólnym interesie, 
przyczyniając się w ten sposób bezpośrednio do kształtowania unijnego 
prawa pracy i polityk go dotyczących. 

Komitety pracują nad zagadnieniami, takimi jak: bezpieczeństwo 
i  higiena pracy, szkolenia zawodowe, posiadane umiejętności, rów-
ność szans, mobilność, społeczna odpowiedzialność biznesu, warunki 
pracy, zrównoważony rozwój itd. Owocem tych prac są między inny-
mi umowy wprowadzone w życie poprzez prawodawstwo europejskie. 
Na przykład w latach 2004–2010 uzgodniono cztery takie teksty, któ-
re nabrały następnie mocy prawnej, oraz przyjęto taką samą liczbę no-
wych dyrektyw w obszarze zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higie-
ny pracy.

Wedle cytowanego dokumentu komitety przyczyniły się do oży-
wienia europejskiej polityki społecznej, jak również polityki w zakre-
sie zatrudnienia, a potencjał, jakim dysponują, sprawia, że mogą nadal 
skutecznie pełnić swoją rolę. Komisja liczy na to, że będą uczestniczyć 
w  opracowywaniu właściwych polityk przemysłowych, w  negocjowa-
niu umów, pomagając w unowocześnianiu stosunków panujących po-
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między pracownikami a pracodawcami, oraz rozwijać swój pozytywny 
wkład w ramach strategii „Europa 2020”27.

Wydaje się, że europejski dialog społeczny trzeba widzieć w świetle 
generalnie przyjętej idei, którą można by nazwać europejskim modelem 
społecznym. Idea ta opiera się na przekonaniu, że możliwe jest pogo-
dzenie wymogów szybkiego rozwoju ekonomicznego z realizacją celów 
społecznych (bezpieczeństwo zatrudnionych, dostęp do sfery publicz-
nej itp.). Europejskie komitety dialogu społecznego (sektorowego) nie-
jako koordynują wspomnianą ideę na wielu szczeblach, począwszy od 
negocjacji mających na celu wdrożenie jednolitych standardów w sto-
sunkach pracy, poprzez dialog sektorowy, a na ustalaniu ram dialogu 
w przedsiębiorstwie kończywszy.

Europejski dialog społeczny powoduje, że partnerzy społeczni mogą 
wywierać realny wpływ na kształtowanie polityki unijnej, przebieg pro-
cesów integracji wewnątrz Wspólnoty Europejskiej, a także rozwój unij-
nego rynku wewnętrznego. Jednakże trzeba mocno podkreślić, że euro-
pejski dialog społeczny, szczególnie dialog sektorowy, pełni ważną rolę 
uzupełniającą wobec dialogu społecznego prowadzonego na szczeblu 
krajowym w poszczególnych państwach członkowskich.

W kierunku dialogu obywatelskiego 
W Unii Europejskiej dialog społeczny, będący niezbędnym elementem 
procesu podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych, coraz bar-
dziej nabiera cech dialogu obywatelskiego, głównie na skutek jego po-
szerzenia o  nowe obszary spraw. Staje się podstawowym składnikiem 
preferowanej, lub przynajmniej deklarowanej, demokracji uczestniczą-
cej. Coraz częściej mówi się o zasadzie demokracji uczestniczącej, któ-
ra zdaje się być postrzegana jako swego rodzaju koło ratunkowe demo-
kracji parlamentarnej.

W nurt demokracji uczestniczącej włączony jest właśnie dialog oby-
watelski (ang. civil dialogue). Nie jest on skoncentrowany wyłącznie na 
problematyce rynku pracy i  relacjach pomiędzy pracodawcami i  pra-
cownikami, jak to jest w przypadku dialogu społecznego, ale stanowi 
szerszy nurt konsultacji społecznych, w których – oprócz związków za-

27 Komisja Europejska, Dokument roboczy służb Komisji w sprawie funkcjonowa-
nia i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego, ec.europa.eu/social/ 
(6.09.2014).
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wodowych i organizacji pracodawców – bierze udział wiele organiza-
cji pozarządowych i społecznych. Dialog obywatelski odnosi się przede 
wszystkim do szerokiego wachlarza spraw, którymi zajmują się instytu-
cje unijne. Ponadto należy zauważyć, że ważnym jego nurtem są konsul-
tacje z organizacjami samorządu terytorialnego.

Jakkolwiek by było, w  praktyce unijnej nie występuje powszech-
nie stosowana definicja dialogu obywatelskiego. Jest to poważny kło-
pot, zważywszy na fakt, iż w tejże Unii jednocześnie postuluje się ważną 
rolę dialogu w demokracji uczestniczącej. Dlatego na poziomie europej-
skim dialog obywatelski nie tyle odnosi się do jasno ustalonych praktyk, 
ile do szerokiego zakresu oddziaływań pomiędzy organizacjami społe-
czeństwa obywatelskiego a instytucjami unijnymi. Obejmuje on różne 
stopnie formalizacji – od struktur nieformalnych, po prawnie uznane. 
Odznacza się wielostopniowym zaangażowaniem ze strony organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego – od przekazu informacji, po konsultacje 
i aktywne uczestnictwo.

Niemniej jednak Unia Europejska wypracowała pewną koncepcję 
dialogu obywatelskiego. Polega ona na instytucjonalizacji dialogu po-
między instytucjami europejskimi a  organizacjami pozarządowymi. 
Pod względem prawnym regulują ów dialog liczne dokumenty unijne, 
wśród których szczególne znaczenie mają: „Biała Księga Rządności Eu-
ropejskiej” oraz „Zasady i standardy konsultacji publicznych”.

Biała Księga Rządności Europejskiej (ang. White Paper on Europe-
an Governance), opracowana i opublikowana przez Komisję Europejską 
w 2001 roku, ma na celu zapewnienie większej przejrzystości i otwartości 
w procesie podejmowania decyzji oraz przygotowywania ekspertyz. Do-
kument proponuje włączenie w ten proces większej liczby obywateli i or-
ganizacji, co jest wszakże ważnym wymogiem dialogu obywatelskiego. 

Biała Księga wymienia pięć zasad tzw. dobrego zarządzania (sprawo-
wania władzy), które wynikają z filozofii władzy opartej na paradygma-
cie dialogu obywatelskiego. Zasady, o których mowa, to:

•	 otwartość w funkcjonowaniu instytucji europejskich (powinny ak-
tywnie informować o działaniach Unii Europejskiej i podejmowanych 
decyzjach, używać języka zrozumiałego dla ogółu obywateli itp.);
•	 partycypacja wszystkich zainteresowanych stron w formułowaniu 
i wdrażaniu polityki europejskiej (zapewnienie szerokiego uczestnic-
twa partnerów społecznych w pełnym cyklu tworzenia polityki – od 
konceptualizacji do implementacji, gdyż udział ten wywiera istotny 
wpływ na jakość, odpowiedniość i skuteczność polityk unijnych);
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•	 odpowiedzialność wszystkich instytucji europejskich za procesy 
legislacyjne i wykonawcze (chodzi o klarowne przedstawienie roli 
poszczególnych instytucji Unii Europejskiej w realizacji polityk unij-
nych); 
•	 efektywność (skuteczność) wdrażanych polityk publicznych (po-
winny dostarczać potrzebnych rozwiązań w  oparciu o  jasno sfor-
mułowane cele, ocenę przyszłych skutków i analizę istniejących już 
doświadczeń);
•	 spójność polityk publicznych i działań, które są ich realizacją (wy-
maga odpowiedniego przywództwa politycznego i większej odpowie-
dzialności ze strony instytucji europejskich)28.
Generalnie Biała Księga stanowi jakby wyjście poza konsultacje eks-

perckie i  jest wyrazem uznania dla dialogu obywatelskiego. Polega to 
między innymi na respektowaniu zasady pomocniczości i  proporcjo-
nalności, co w praktyce oznacza, że przed podjęciem jakiejkolwiek ini-
cjatywy na forum Unii Europejskiejpowinno się rozważyć kwestię po-
ziomu działań (lokalny, regionalny, krajowy czy europejski), który byłby 
najwłaściwszy, i  rodzaju instrumentów, które należałoby zastosować 
z uwagi na zamierzone cele.

Dokument wyraźnie podkreśla konieczność zmiany dotychczaso-
wych metod podejmowania kluczowych decyzji we Wspólnocie. Dekla-
ruje odejście od odgórnego modelu sprawowania władzy i zastąpienie 
go modelem oddolnym. Wymaga to z kolei podniesienia jakości i efek-
tywności komunikowania się instytucji europejskich z opinią publicz-
ną. Pod tym względem ogromna rola do odegrania przypada nie tylko 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu – gdy chodzi 
głównie o dialog społeczny, ale także Komitetowi Regionów – gdy cho-
dzi właśnie o dialog obywatelski.

Wspomniany Komitet Regionów jest organem doradczym repre-
zentującym samorządy lokalne i  regionalne w  Unii Europejskiej. Jego 
zadaniem jest wypowiadanie się na temat unijnych aktów prawnych 
z perspektywy lokalnej i regionalnej. Komitet sporządza w tym celu spra-
wozdania („opinie”) dotyczące wniosków legislacyjnych Wspólnoty. Ko-
misja, Rada i Parlament Unii Europejskiej zobowiązane są do zasięgania 

28 M. Mendla-Drozd, Zagadnienie konsultacji społecznych w Unii Europejskiej. 
Analiza wybranych instytucji i  dokumentów, partycypacjaobywatelska.pl/upload-
s/2b_konsultacje_ue_raport.pdf (28.09.1014).
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opinii Komitetu Regionów przed podjęciem decyzji w sprawach doty-
czących samorządów lokalnych i  regionalnych (w kwestii polityki za-
trudnienia, środowiska, edukacji, zdrowia publicznego itp.).

Komitet Regionów liczy obecnie 353 członków i tyleż samo ich za-
stępców reprezentujących wszystkie państwa Unii,  są oni mianowa-
ni na pięcioletnią kadencję przez Radę na wniosek państw członkow-
skich. Każdy kraj wybiera swoich członków zgodnie z własną procedurą 
i  przy założeniu, że skład delegacji odzwierciedla polityczną, geogra-
ficzną i regionalną bądź lokalną sytuację kraju. Komitet odbywa w cią-
gu roku pięć sesji plenarnych, podczas których określa ogólne kierun-
ki polityki i przyjmuje opinie. Przyjmuje również rezolucje w sprawach 
politycznych najwyższej wagi.

W Komitecie działa sześć komisji, które zajmują się zagadnieniami z róż-
nych obszarów polityki i  przygotowują opinie poddawane pod dyskusję 
podczas sesji plenarnych. Komisje te zajmują się następującymi sprawami: 

•	 spójnością terytorialną; 
•	 polityką gospodarczą i społeczną;
•	 edukacją, badaniami naukowymi oraz kwestiami dotyczącymi 
młodzieży;
•	 środowiskiem, zmianami klimatu i energią;
•	 zasobami naturalnymi;
•	 problemami obywatelstwa i  sprawowania rządów oraz różnymi 
kwestiami instytucjonalnymi i zewnętrznymi29.
Jeśli chodzi o  dokument dotyczący zasad i  standardów konsul-

tacji publicznych, którego pełna nazwa brzmi: Zasady ogólne i  mini-
malne standardy konsultacji Komisji z zainteresowanymi stronami (ang. 
Towards a reinforced culture of consultation and dialogue – general prin-
ciples and minimum standards for consultation of interested parties), to 
jest on komunikatem Komisji Europejskiej z 2002 roku, formułującym 
podstawowe zasady i minimalne standardy konsultacji (dialogu obywa-
telskiego) odnoszące się do inicjatyw i  działań unijnych. Obowiązują 
one od 1 stycznia 2003 roku. Nadrzędnym celem dokumentu jest pogłę-
bienie otwartości i dostępu do instytucji unijnych, jak również ożywie-
nie komunikacji między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 
a strukturami Unii Europejskiej.

29 Komitet Regionów, europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_pl.htm  
28.09.2014).
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Komunikat wymienia zasady konsultacji, które są powtórzeniem za-
pisów Białej Księgi (uczestnictwo, otwartość i odpowiedzialność, efek-
tywność, spójność). Natomiast za minimalne standardy prowadzenia 
konsultacji uznaje między innymi:

•	 dostęp do informacji dotyczących procesu konsultacji; 
•	 zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do procesu kon-
sultacji; 
•	 odpowiedni czas na zgłaszanie uwag i opinii (8 tygodni na uwagi 
pisemne i minimum 20 dni na zaproszenie na spotkanie publiczne)30. 
W sumie można przyjąć, że postulowany przez Wspólnotę dialog 

obywatelski, będący narzędziem tworzenia polityki publicznej, powi-
nien być realizowany w kilku fazach, którymi są: 

•	 ustanowienie programu;
•	 określenie polityki;
•	 podjęcie decyzji;
•	 realizacja;
•	 ocena i informacje zwrotne31.
Można odnieść wrażenie, że obraz dialogu obywatelskiego, jaki wyła-

nia się z dokumentów Unii Europejskiej, jak również z prezentacji w ser-
wisach informacyjnych (internetowych), jest wręcz imponujący. Problem 
tkwi jednak w  tym, że autentyczne organizacje społeczeństwa obywa-
telskiego, głównie takie, które nie są uzależnione od finansowania przez 
wpływowe centrale międzynarodowe, jak również poszczególni obywatele, 
tylko w niewielkim stopniu czują się uczestnikami dialogu z instytucjami 
unijnymi. Nierzadko dają oni wyraz przekonaniu o swej bezsilności wobec 
struktur unijnych. Wynika to między innymi stąd, że – zgodnie z ogólnym 
założeniem Wspólnoty – dialog ten ma charakter doradczy. Oznacza to, że 
konsultacje wcale nie muszą prowadzić do decyzji zgodnych z wolą strony 
obywatelskiej. Ostateczne decyzje należą bowiem wyłącznie do instytucji 
unijnych, zgodnie z ich traktatowymi kompetencjami.

W praktyce unijnej główny ciężar prowadzenia dialogu obywatelskie-
go spoczywa na Komisji Europejskiej. Przestrzeganie zasad i standardów 

30 Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze prak-
tyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych. Przewodnik 
dla samorządów, praca zbiorowa, red. ekspertów Polskiego Instytutu Demokracji 
Lokalnej, Warszawa 2010, s. 20–21.

31 W. Misztal, Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Lublin 2011, s. 165.
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tego dialogu, który notabene ma niewiążącą naturę, w gruncie rzeczy za-
leży od dobrej woli Komisji. Problem komplikuje ponadto fakt, że braku-
je precyzyjnie określonego zakresu dialogu obywatelskiego, jak również 
nie wypracowano wiążących kryteriów reprezentatywności. 

Jednak największy problem stanowi brak spójności aksjologicznej 
i  etycznej. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, nie wspominając 
już o poszczególnych obywatelach państw członkowskich, często posłu-
gują się językiem, który wydaje się niezrozumiały dla elit decyzyjnych Unii 
Europejskiej. Już po wielekroć można było doświadczyć sytuacji, w któ-
rej Komisja nie przyjmuje do wiadomości, a nawet ostentacyjnie odrzu-
ca prawdę o chrześcijańskiej tożsamości Europy. Widać to bardzo wyraź-
nie na przykładzie dialogu na temat rodziny, spraw bioetycznych czy praw 
ludzi wierzących w Boga. Elity unijne promują taką koncepcję (definicję) 
człowieka, która pozostaje w wyraźnej opozycji nie tylko do religii chrze-
ścijańskiej, ale całej dotychczasowej kultury europejskiej, która była prze-
niknięta humanizmem ewangelicznym. Tymczasem humanizm „unijny” 
– jak zaznaczył papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate – jest 
nieludzki, ponieważ jest humanizmem wykluczającym Boga (n. 78).

Kiedy odrzuca się autorytet Boga, wówczas tracą swoje fundamen-
talne znaczenie wartości i zasady etyczne. Przestają być traktowane jako 
kategorie wynikające z natury świata stworzonego przez Boga i stają się 
przedmiotem wyłącznie wolnego ludzkiego wyboru. W  konsekwen-
cji cierpi na tym sam człowiek, szkodę ponosi całe społeczeństwo, gdyż 
zaciera się ontologiczna prawda o człowieku, sens jego istnienia, życia 
i powołania do szczęścia. Tracą swoje istotne znaczenie wartości i zasa-
dy, które w humanizmie bez Boga jawią się jako względne, mało waż-
ne, podlegające dowolnym zmianom. W demokracji lansowanej przez 
ideologów Unii Europejskiej doprawdy kwestionowane są autentyczne 
ludzkie wartości, np. szacunek dla ludzkiego życia od chwili poczęcia aż 
do naturalnej śmierci.

Ostrzeżenie Benedykta XVI pozostaje w integralnym związku z tym, 
co Jan Paweł II napisał w encyklice Veritatis splendor:

Po upadku w wielu krajach ideologii, które wiązały politykę z  totalitarną 
wizją świata – przede wszystkim marksizmu – pojawia się dzisiaj nie mniej 
poważna groźba zanegowania podstawowych praw osoby ludzkiej i ponow-
nego wchłonięcia przez politykę nawet potrzeb religijnych, zakorzenionych 
w sercu każdej ludzkiej istoty: jest to groźba sprzymierzenia się demokra-
cji z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności cywilnej 
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trwałego moralnego punktu odniesienia, odbierając mu, w sposób radykal-
ny, zdolność rozpoznawania prawdy. Jeśli bowiem nie istnieje żadna osta-
teczna prawda, będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nada-
jąca jej kierunek, łatwo o  instrumentalizację idei i  przekonań dla celów, 
jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo 
się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm (n. 101).

Wydaje się, iż słowa Jana Pawła II nie mogą nie stać się przedmio-
tem wnikliwej refleksji także w odniesieniu do dialogu europejskiego. 
Czyż demokracja unijna, kwestionująca niektóre wartości i zasady – ta-
kie chociażby, jak: prawo do życia, prawo do wychowania dzieci zgodnie 
z sumieniem ich rodziców czy prawo do publicznego wyrażania swoich 
poglądów wynikających z wiary religijnej – nie dryfuje w kierunku tota-
litaryzmu? Nietrudno zauważyć, że niemały udział w tym procesie mają 
radykalne grupy promujące homoseksualizm czy genderyzm. 

Dialog prowadzony w  klimacie totalitaryzmu jest niezwykle trud-
ny. Ludzie i  społeczności o mentalności totalitarnej nie są skłonni do 
rzeczowej dyskusji, opartej na uczciwej wymianie informacji i konsul-
towaniu, za to chętnie posługują się dyktatem, decyzjami odgórnie na-
rzucanymi, wartościami i zasadami definiowanymi nawet irracjonalnie, 
byleby tylko zrealizować własną, ideologiczną wizję dobra.

Tego rodzaju zagrożenie istnieje dziś w  Unii Europejskiej. Dialog 
przestaje być autentycznym wsłuchiwaniem się w  to, co mówi strona 
obywatelska, a często sprowadza się do akcji propagandowej ze strony 
instytucji unijnych, mającej na celu przekonanie do swoich racji, i  to 
za wszelką cenę, jak największej liczby ludzi. W konsekwencji chodzi 
o narzucenie im ideologicznej wizji dobra. Nierzadko można odnieść 
wrażenie, że unijny dialog obywatelski przybiera postać duologu, czy-
li dwóch monologów. W praktyce tak naprawdę liczy się tylko monolog 
strony unijnej, gdyż monolog strony obywatelskiej może nie być brany 
pod uwagę, bo ma charakter doradczy.
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Posłowie

Lektura tej książki z pewnością prowokuje liczne pytania, gdyż prezen-
towane w niej zagadnienia dotyczące dialogu społecznego mają charak-
ter szkicu, który nie wyczerpuje tematu. Każdy szkic bowiem ma to do 
siebie, że upraszcza myśl, nie wyjaśnia szczegółów, daleki jest od wni-
kliwej analizy, mimo wszystko jednak może pełnić rolę pewnej syntezy. 
Oby przedstawione rozważania mogły, przynajmniej w części, spełnić 
tę rolę, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym! Jak wiadomo, 
książka jest pomyślana jako pomoc w nauczaniu akademickim, by uła-
twić studentom poznanie sztuki dialogu, jego sensu i znaczenia w ży-
ciu społecznym. Ukazuje w  perspektywie chrześcijańskiej teoretyczne 
i praktyczne podstawy dialogu społecznego.

Zagadnienie dialogu, obecne w  dyskursie akademickim, wymaga 
pewnego logicznego i  merytorycznego uporządkowania. Dzieła tego 
próbuje dokonać dialogika. Jawi się ona jako jeden ze współczesnych 
nurtów filozoficznych, określany również mianem filozofii dialogu czy 
filozofii spotkania. Do jej twórców oraz czołowych przedstawicieli za-
liczani są: Franz Rosenzweig, Martin Buber, Emmanuel Ebner, Gabriel 
Marcel czy Emmanuel Levinas.

W Polsce dialogikę na gruncie filozofii uprawiał między innymi 
ks.  Józef Tischner, zaś na gruncie teologii pastoralnej i nauk społecz-
nych czyni to niestrudzenie ks.  Jan Wal, który niejako tworzy ją jako 
nową dyscyplinę. W jego rozumieniu dialogika to nauka o dialogu, któ-
ra zajmuje się ogólnymi właściwościami, warunkami i przebiegiem pro-
cesu dialogowego. Troska ks.  Wala o  teoretyczne podstawy dialogiki 
motywowana jest ogromnym znaczeniem dialogu w życiu społecznym, 
politycznym, religijnym, gospodarczym oraz w działalności wielorakich 
instytucji, odwołujących się do komunikacji międzyludzkiej celem po-
szukiwania prawdy o dobru wspólnym.

Jednakże w uprawianiu dialogiki nie można poprzestać na groma-
dzeniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu danych. To prawda, że na-
uka składa się z danych, ale samo zebranie danych nie tworzy jeszcze 
nauki. Niezbędna jest jeszcze refleksja całościowa, odpowiednio inte-
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grująca zbiór danych empirycznych i przesłanek rozumowych. W od-
niesieniu do dialogiki chodzi przede wszystkim o takie uporządkowanie 
wiedzy o dialogu, aby można było dostrzec jego skutki i cele. Konieczne 
jest więc spojrzenie integralne, które opiera się na prawdziwie ludzkim, 
czyli osobowym zaangażowaniu. Same informacje bowiem – jak się wy-
raził kiedyś Jules-Henri Poincaré, słynny francuski matematyki i filozof 
nauki – nie stanowią jeszcze dyscypliny naukowej, tak jak stos cegieł nie 
jest jeszcze domem.

Autor prezentowanej książki ma nadzieję, że jego rozważania, prze-
znaczone wszakże dla studentów nauk społecznych jako materiał eduka-
cyjny, stanowią coś więcej aniżeli tylko zbiór informacji na temat dialogu. 
To „coś więcej” niechaj wyzwoli głębszą refleksję nad prawdziwie humani-
stycznym wymiarem dialogu, który należy do społecznej natury człowie-
ka i jednocześnie ją przekracza w kierunku transcendencji. Człowiek jest 
zdolny prowadzić dialog nie tylko z drugim człowiekiem, ale także z Bo-
giem. Może, i powinien, dać twórczą odpowiedź na uprzedzającą inicja-
tywę zbawczą Boga, która wyraża się w posłannictwie Jezusa Chrystusa. 

Pojęcie dialogu odnosi się, i  to trzeba raz jeszcze podkreślić, nade 
wszystko do sfery życia społecznego, ponieważ z natury swej dialog jest 
znakiem wzajemnego otwarcia się poszczególnych osób i grup ludzkich 
na siebie. Jak wiadomo, grupy te są zróżnicowane pod względem świa-
topoglądowym, religijnym, ideowym, politycznym, gospodarczym, kul-
turalnym, a  mimo to, dzięki dialogowi, mogą wspólnie uczestniczyć 
w poszukiwaniu prawdy, by w jej świetle kształtować coraz to lepsze wa-
runki życia.

W przestrzeni życia społecznego ważna jest zasada dialogu. Nie jest 
ona wszakże wartością samą w sobie, ale pełni rolę narzędzia, które sta-
nowi owoc kultury i  ducha personalizmu. Wpisuje się w  nurt myślo-
wy, pozostający w zbieżności ideowej z katolicką nauką społeczną. Al-
bowiem personalizm wskazuje na konieczność dialogu między ludźmi. 
Po prostu kryje w sobie imperatyw, że z człowiekiem trzeba rozmawiać!

Jakkolwiek by było, katolicka nauka społeczna, afirmując dialog spo-
łeczny i obywatelski, zawsze postrzega go przez pryzmat teologii. W jej 
świetle dialog między ludźmi oznacza zobowiązujący odpowiednik 
zbawczego dialogu Boga z człowiekiem. Bóg rozpoczął dialog z człowie-
kiem i kontynuuje go w historii zbawienia. Człowiek zaś winien w tym 
dziele dialogu naśladować Boga. Tego rodzaju naśladownictwo pozwala 
na wyodrębnienie dialogu specyficznie chrześcijańskiego, który niejako 
zakłada spełnienie trzech warunków:

Per dialogum ad veritatem…



•	 chrześcijanie zawsze powinni szukać dialogu ze światem jako 
pierwsi, nie czekając na propozycję ze strony świata (Bóg wszakże 
pierwszy rozpoczął dialog zbawienia z ludzkością);
•	 pierwszym i najważniejszym motywem dialogu chrześcijańskiego 
winna być szczera (nieobłudna) miłość bliźniego (na wzór miłości 
Bożej);
•	 podejmowany przez wyznawców Chrystusa dialog z ludźmi dobrej 
woli nie może być uwarunkowany interesownością (Bóg w stosunku 
do człowieka nie stawia tego rodzaju warunków).
W Kościele rozbudzenie dialogu nastąpiło głównie za pontyfikatu 

św. Jana XXIII i  jego następców na Stolicy Piotrowej. Pod tym wzglę-
dem ogromną rolę inspirującą odegrała i nadal odgrywa encyklika pa-
pieża Pawła VI Ecclesiam suam, ogłoszona 6 sierpnia 1964 roku. Wzy-
wa ona Kościół do podjęcia dialogu zbawienia z trzema kręgami: całą 
ludzkością (w której są także ateiści), wierzącymi w Boga (wśród któ-
rych wielu nie wierzy w Chrystusa) i  „braćmi odłączonymi” (wierzą-
cymi w  Chrystusa, ale niebędącymi w  jedności ze Stolicą Apostolską 
w Rzymie). Chrześcijańska aktywność w świecie nie może nie uwzględ-
niać owych kręgów. Dialog z nimi daje możliwość świadectwa, jak rów-
nież oznacza wspólne poszukiwanie lub zgłębianie prawdy o dobru do-
czesnym i wiecznym. Czyż „filozofia” takiego dialogu nie może wyrazić 
się także w sferze społecznej czy obywatelskiej?

Oby zaprezentowany zarys problematyki dialogu społecznego i oby-
watelskiego wyzwolił głębszą refleksję aksjologiczną, etyczną, a  także 
teologiczną na temat szansy, jaką stwarza każde spotkanie osób, by pod-
jąć rozmowę o prawdzie dobra wspólnego! Autor żywi bowiem przeko-
nanie, że dialogika ma sens, o ile nie jest tylko zwyczajnym gromadze-
niem wiedzy na temat dialogu, ale stanowi „coś więcej”, dzięki czemu 
można głębiej zrozumieć prawdę o człowieku, jego egzystencji i prze-
znaczeniu. Czy jednak to „coś więcej” można w tej książce rzeczywiście 
odnaleźć? Czy zamiary autora powiodły się? Niechaj to rozważą i oce-
nią sami Czytelnicy!

Posłowie
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Wybrane wypowiedzi Kościoła  
na temat dialogu

Ecclesiam suam

Paweł VI, Encyklika „Ecclesiam suam” [6 VIII 1964], Wydawnictwo 
Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1977, s. 41–
69 i 71–72 (n. 58–112 i 116–117).

DIALOG
58. Na trzecim miejscu należy się zastanowić nad tym, jaki duch i jaka 
wola powinna kierować Kościołem katolickim wobec ludzi współcze-
snych. Powinien on mianowicie zbadać, jaki ma być obecnie jego sto-
sunek do społeczeństwa, jeśli bowiem Kościół co dzień dokładniej sie-
bie poznaje i stara się wprowadzić w życie przykład, który mu Chrystus 
zostawił, często dochodzi do stwierdzenia, iż różni się on bardzo od 
poglądów i sposobu życia ludzi, wśród których żyje i do których sta-
ra się zbliżyć.

59. Ewangelia przypomina nam wprost tę odrębność i różnicę gdy 
mówi o świecie, to jest albo o  społeczności ludzi stojących z dala od 
światła wiary i daru łaski, albo o wspólnocie ludzkiej, która chełpi się 
w przekonaniu, że znajduje się w jak najlepszym położeniu, ponieważ 
uważa, że własne jej siły wystarczają jej do osiągnięcia pełnego, trwałe-
go i owocnego dobrobytu, albo o ludziach, którzy sądząc, że ich sprawy 
znajdują się w najgorszym stanie, całkowicie upadają na duchu i twier-
dzą stanowczo, że ich wady, ich niemoc, ich duchowe choroby są nie 
tylko konieczne i nieuleczalne, lecz także godne pożądania jako nieza-
przeczalne pewne objawy ich wolności i prawdziwego ich pochodzenia. 
Ewangelia Chrystusowa, która, stosując często delikatną, a niekiedy bar-
dzo dotkliwą szczerość, zna nędze ludzkie, i karci, i wybacza, i uzdrawia, 
ani nie podziela w tym względzie próżnej opinii tych, którzy przyjmu-
ją naturalną dobroć człowieka, ale jak gdyby człowiek wystarczał same-
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mu sobie i nie pragnął niczego innego, jak tylko tego, by móc się rozwi-
jać według własnych zasad, ani nie zgadza się z tymi, którzy straciwszy 
nadzieję godzą się na nieuleczalne zepsucie natury ludzkiej. W  ogóle 
Ewangelia Chrystusowa jest światłem, jest nowością, jest siłą, jest odro-
dzeniem, jest zbawieniem. Dlatego ta Ewangelia rodzi nowy i odrębny 
sposób życia, o którym karty Nowego Przymierza wielokrotnie mówią 
rzeczy niezwykłe, a  święty Paweł napomina nas słowami: „Nie bierz-
cie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co 
Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 2).

60. Różnica między życiem chrześcijańskim a światowym pocho-
dzi również stąd, że my rzeczywiście otrzymaliśmy usprawiedliwienie 
i osiągnęliśmy następnie świadomość tego faktu. To usprawiedliwie-
nie dokonało się w nas dlatego, że staliśmy się uczestnikami tajemni-
cy Paschalnej, zwłaszcza przez chrzest święty, który winniśmy uważać 
za prawdziwe odrodzenie, jak nas poucza tenże święty Paweł w nastę-
pujących słowach: „my wszyscy, którzy ochrzczeni jesteśmy w Chry-
stusie Jezusie w  śmierci jego ochrzczeni jesteśmy. Przez chrzest bo-
wiem zostaliśmy razem z Nim pogrzebani w śmierci, aby jak Chrystus 
zmartwychwstał przez chwałę Ojca, tak i  my byśmy w  nowe życie 
wkroczyli” (Rz 6, 3–4).

W świecie, ale nie ze świata
61. Jest przeto rzeczą jak najbardziej wskazaną, by chrześcijanin współ-
czesny uświadomił sobie ten szczególny i przedziwny rodzaj życia. W ten 
sposób bowiem może się zdobyć zarówno na to, że radował się będzie ze 
swej godności, jak i uniknął srożącego się dokoła skażenia nędzy ludzkiej 
i będzie się starał ustrzec się przed złudzeniami własnej pychy.

62. Apostoł Narodów tak o tym pouczał współczesnych mu chrze-
ścijan: „Nie wprzęgajcie się w jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem za 
uczestnictwo z nieprawością? Albo co za łączność światłości z ciemno-
ścią? […] Albo co za udział wiernego z  niewiernym?” (2 Kor 6, 14–
15). Dlatego też ci, którzy obecnie są wychowawcami i nauczycielami 
w Kościele, powinni przypominać młodzieży katolickiej jej wielką god-
ność i rodzący się stąd obowiązek życia w tym świecie, ale nie według 
obyczajów tego świata, stosownie do prośby Jezusa Chrystusa za swoich 
uczniów: „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich zachował od 
złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata” (J 17, 15–16). 
Modlitwę tę Kościół przyjmuje za swoją.

Ecclesiam suam
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63. Różnica ta jednak nie jest tym samym co oddzielenie. Nie ozna-
cza obojętności, ani obawy, ani pogardy. To bowiem, że Kościół odróż-
nia się od rodzaju ludzkiego, nie sprzeciwia się temu, by się lepiej z nim 
połączył. Albowiem nie inaczej postępuje lekarz, który znając niebez-
pieczeństwa choroby unika wprawdzie zakażenia siebie i  innych, lecz 
równocześnie pilnie zabiega o wyleczenie chorych, tak i Kościół nie tyl-
ko nie sądzi, że okazane mu przez najlepszego Boga miłosierdzie zosta-
ło przeznaczone dla jego własnej korzyści, ani też nie uważa, że wobec 
własnego wspaniałego stanu- należy zaniedbywać tych, którzy do tego 
stanu nie należą, lecz właśnie dlatego, że sam otrzymał zbawienie, tym 
większą życzliwością i gorętszą miłością otacza zarówno tych, którzy są 
blisko jak i tych, do których może się zbliżyć poprzez wysiłek zmierza-
jący do umożliwienia wszystkim uczestnictwa w zbawieniu.

Misja szerzenia dobrej nowiny
64. Jeżeli Kościół - jak powiedzieliśmy - rzeczywiście wie, jakim sam jest 
z woli Bożej, powstaje w nim szczególna pełnia sił, z którą łączy się po-
trzeba udzielania jej wszystkim i jasna świadomość Boskiego posłannic-
twa oraz potrzeba głoszenia wszędzie dobrej nowiny. Stąd właśnie wypły-
wa obowiązek głoszenia Ewangelii i nauczania wszystkich narodów oraz 
zadanie skierowania trosk apostolskich ku szukaniu zbawienia wieczne-
go ludzi. Samo trwanie w wierze z pewnością nie wystarcza. Chociaż bo-
wiem nie ma żadnej wątpliwości, że skarby prawdy i  łaski przekazane 
nam jako dziedzictwo przez ojców wiary chrześcijańskiej należy zacho-
wać w stanie nietkniętym i strzec ich zgodnie z napomnieniem świętego 
Pawła: „strzeż depozytu” (1 Tm 6, 20), to jednak ani strzeżenie, ani obrona 
nie wyczerpują w pełni obowiązków ciążących na Kościele wobec powie-
rzonych mu darów. Dobra bowiem przekazane Kościołowi przez Chry-
stusa ze swej niejako natury wymagają, by je zarazem udostępniał innym, 
by je rozdzielał wśród innych, ponieważ, jak dobrze wiemy, w poleceniu: 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19), zawarty jest naj-
wyższy nakaz Chrystusa dany Apostołom. Nazwa ta mianowicie ozna-
cza przekazane posłannictwo, którego nie sposób nie wypełnić. Gdy o nas 
chodzi, tę najgłębszą dążność miłości, która ku temu zmierza, by przejść 
w zewnętrzny dar miłości, nazywamy przyjętą już nazwą dialogu.

Potrzeba dialogu
65. Kościół powinien nawiązać dialog ze społeczeństwem, w  którym 
żyje. Dzięki temu Kościół przybiera postać słowa orędzia i dialogu.

Per dialogum ad veritatem…
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66. Jak wiadomo, Sobór zamierza zwrócić swe myśli i  badania ku 
temu szczególnemu i  głównemu sposobowi postępowania Kościoła 
i dlatego nie chcemy zajmować się obszerniej tymi zagadnieniami, by 
Ojcom Soboru nie zabierać możliwości szczegółowego ich opracowa-
nia. Zamierzamy jedynie, Czcigodni Bracia, przedstawić Wam pewne 
sprawy do przemyślenia, zanim zbierzecie się na trzecią sesję soborową, 
abyśmy i My i Wy jaśniej widzieli najpierw, jakie powody skłaniają Ko-
ściół do dialogu, następnie jakie metody należy w nim stosować i wresz-
cie co on ma na celu. Naszym bowiem zamiarem jest jedynie to, by przy-
gotować umysły, a nie to, by jakieś sprawy rozstrzygać.

67. I nie możemy postępować inaczej. Jesteśmy bowiem przekonani, 
że tego rodzaju dialog będzie odpowiedni i właściwy Naszemu posłan-
nictwu Apostolskiemu. W  spadku niejako otrzymaliśmy od Poprzed-
ników Naszych ubiegłego wieku drogi i sposoby wypełniania obowiąz-
ku pasterskiego. Poucza nas najpierw Leon XIII, papież o zadziwiającej 
wielkości i mądrości, co na wzór owego chwalonego w Ewangelii roz-
tropnego uczonego w Piśmie, który podobny jest do „Ojca rodziny, wy-
dobywającego ze swego skarbca rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52), spra-
wując z godnością władzę nauczania przysługującą Stolicy Apostolskiej, 
zajął się całkowicie wyjaśnianiem w oparciu o słowa Chrystusa zagad-
nień, które niosły z sobą nowe czasy. Pouczają nas dalej jego następcy 
- którzy jak wiadomo - szli jego śladami.

68. Czyż Nasi Poprzednicy, zwłaszcza zaś Pius XI i Pius XII, nie po-
zostawili nam jakby w spadku znakomitego spadku nauk, w których sta-
rali się przewidująco połączyć niejako myśl Bożą z myślą ludzką, stosu-
jąc nie oderwanie pojęcia, lecz język właściwy ludziom naszych czasów? 
A czymże innym jest tego rodzaju apostolski wysiłek, jeżeli nie pewnego 
rodzaju dialogiem? Czyż bezpośredni Nasz Poprzednik, szczęśliwej pa-
mięci Jan XXIII, nie zmierzał ufnie i otwarcie ku temu, by prawdy Boże 
o ile możliwości przybliżać do życia i mentalności ludzi współczesnych? 
Czyż sam Sobór przez swój charakter duszpasterski jaki sobie założył 
nie stara się słusznie o to, aby wiara chrześcijańska wpływała na sposób 
myślenia, na słowa, na myśli, na obyczaje, na poglądy ludzi, którzy dziś 
żyją na ziemi i przeżywają trudności duchowe? Zanim doprowadzimy 
świat do wiary, owszem, aby go doprowadzić do wiary, potrzeba, byśmy 
się do świata zbliżyli, byśmy z nim nawiązali rozmowę.

69. Jeśli chodzi o Naszą skromną osobę, to chociaż wolelibyśmy o so-
bie milczeć i w żaden sposób nie zwracać na siebie oczu innych, to jednak, 
gdy z własnej woli stajemy przed kolegium biskupów i ludu chrześcijań-
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skiego, nie możemy nie wyjawić Naszego postanowienia trwania przy za-
miarze i wysiłku - jeśli Nasze skromne siły na to pozwolą, a zwłaszcza jeśli 
łaska Boża udzieli nam możliwości - by w sposób pełny szacunku, troskli-
wości i życzliwie zbliżyć się do ludzi, wśród których z woli Bożej przyszło 
nam żyć. Zbliżamy się do tych ludzi w duchu, aby najpierw zrozumieć ich 
mentalność, a następnie ofiarować im dary prawdy i łaski, których stró-
żem ustanowił Nas Bóg, a wreszcie uczynić ich uczestnikami Bożego od-
kupienia i wszczepionej nam przez to nadziei. W duszy Naszej bowiem 
tkwią wyryte słowa Chrystusa, które przez skromną i stałą pracę chcieliby-
śmy uczynić Naszymi: „Bóg bowiem nie posłał Syna swego na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3, 17).

Religia dialogiem między Bogiem a człowiekiem
70. Widzicie więc, Czcigodni Bracia, jak bardzo wzniosłe jest źródło tego 
dialogu, zrodzone w umyśle samego Boga. Religia ze swej natury wymaga 
pewnej łączności między Bogiem a człowiekiem, która się wyraża w mo-
dlitwie. Stanowi ona bowiem pewnego rodzaju dialog. Także i objawie-
nie, to jest nadprzyrodzona więź, którą sam Bóg ustanowił z ludźmi, może 
być jakby pewnego rodzaju dialogiem, w którym Słowo Boże przemawia 
czy to poprzez Wcielenie, czy w Ewangelii. Ojcowski i święty dialog mie-
dzy Bogiem a ludźmi, przerwany po nieszczęsnym upadku Adama, zo-
stał potem wznawiany w późniejszych epokach. W rzeczy samej dzieje 
zbawienia ludzkiego świadczą o tym długotrwałym i różnorodnym dialo-
gu, który Bóg w sposób przedziwny z ludźmi nawiązuje i w rozmaity spo-
sób dalej prowadzi. W tym jak gdyby obcowaniu (por. Ba 3, 38) Chrystu-
sa z ludźmi Bóg objawia coś o Sobie o tajemnicy swego życia, mianowicie 
o swej istocie jedynej w trzech Osobach. Równocześnie zaś daje do po-
znania, z  jednej strony, za co mamy Go uważać, mianowicie za miłość, 
a z drugiej strony, w jaki sposób mamy Go czcić i służyć Mu, nakazując 
nam tylko miłość i nic więcej. Do tego rodzaju dialogu, który staje się co-
raz częstszy i pełen ufności powołane jest dziecko, jak i mistyk, którego 
duchowe siły znajdują w nim pełne zaspokojenie.

Zbawczy dialog
71. Pod nazwą dialogu powinniśmy więc mieć przed oczyma ów praw-
dziwy i niewymowny rodzaj rozmowy, którą z nami zapoczątkował i na-
wiązał Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, jeśli My, 
to jest Kościół, chcemy rozumieć, jakie stosunki mamy z ludźmi nawią-
zywać i do jakich dążyć.
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72. Ponieważ zatem Bóg pierwszy rozpoczął zbawczy dialog, bo „On 
sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4,10), dlatego trzeba, byśmy pierwsi 
dążyli do dialogu z ludźmi i nie czekali, aż inni nas do tego wezwą.

73. Ponieważ zbawczy dialog zrodził z miłości i dobroci Bożej, bo 
„tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16), 
dlatego konieczną jest rzeczą, by nic innego, jak tylko gorąca i szczera 
miłość skłaniała nas do dialogu.

74. Ponieważ zbawczy dialog nie zważał na zasługi tych, z którymi 
go nawiązywano, ani na owoce, które miał wydać, bo „nie zdrowym po-
trzeba lekarza” (Łk 5, 31), dlatego słuszną jest rzeczą, aby również nasz 
dialog nie był skrępowany żadnymi granicami, i nie był obliczony na na-
szą korzyść.

75. Myśl o zmuszaniu kogokolwiek do podjęcia zbawczego dialogu 
była czymś zupełnie obcym, zapraszał ich jedynie poryw miłości. Za-
proszenie to, mimo iż nakładało poważny obowiązek na tego, do kogo 
zostało skierowane (por. Mt 11, 21), pozostawiało mu jednak możliwość 
podjęcia dialogu albo uniknięcia go. Co więcej, Chrystus dostosował 
ilość cudów (por. Mt 12, 38n), oraz ich siłę dowodową zarówno do wa-
runków jak i do woli słuchaczy (por. Mt 13, 13n), a to w tym celu, aby im 
pomóc do dobrowolnej zgody na Boże objawienie, a nie pozbawić ich 
jednak nagrody za ich wiarę. W ten sposób i Nasz Urząd, chociaż głosi 
prawdę pewną i konieczność zbawienia, nie będzie stosował jednak żad-
nej formy nacisku zewnętrznego; wprost przeciwnie, pójdzie prawymi 
drogami ludzkiej uprzejmości, wewnętrznego przekonania i zwyczajnej 
rozmowy, i udzieli daru zbawienia, zachowując wolność każdego czło-
wieka zarówno osobistą, jak i obywatelską.

76. Ponieważ zbawczy dialog stał otworem dla wszystkich bez wy-
jątku i dotyczył wszystkich bez żadnej różnicy (por. Kol 3, 11), dlate-
go i  nasz dialog powinien być o  ile możliwości powszechny, z  wyjąt-
kiem tych, którzy albo całkowicie go unikają, albo tylko udają, że chcą 
go prowadzić.

77. Ponieważ zbawczy dialog miewał zwykle skromne początki i roz-
wijał się stopniowo (por. Mt 13, 31), zanim zakończył się pewnym po-
wodzeniem, dlatego nam wzywającym do dialogu wypada zdawać so-
bie sprawę z tego, że i  ludzie i czasy zmieniają się powoli, oraz czekać 
na chwilę, w której Bóg uczyni go owocnym. Nie będziemy jednak z tej 
przyczyny odkładać do jutra tego, co dziś możemy doprowadzić do koń-
ca. Wypada bowiem, byśmy się troszczyli nie tylko o odpowiednia porę, 
lecz także zdawali sobie należycie sprawę z wielkiej wartości czasu (por. 

Ecclesiam suam



140

Ef 5, 16). Dziś, to znaczy każdego dnia ma się zaczynać nasz dialog; i to 
raczej z naszej strony, niż ze strony tych do których się kieruje.

Dialog w społeczeństwie ludzkim
78. Jak wszystkim wiadomo, stosunki między Kościołem a  społeczeń-
stwem mogą się rozmaicie układać. Jeżeli sprawę rozważymy jedynie 
teoretycznie, Kościół ograniczać te stosunki do minimum, by powstrzy-
mywać się od konkretów z bezbożnym społeczeństwem. Może postawić 
sobie za cel wyszukiwanie zła, które się w nim panoszy i publiczne jego 
potępianie oraz zwalczanie go przez prowadzenie niejako świętej wojny. 
I przeciwnie, może się do zeświecczonego społeczeństwa zbliżać tak da-
lece, że będzie starał się albo wywierać na nie wpływ, albo rządzić nim 
w  imieniu Boga, albo czynić jeszcze coś innego. Wydaje się nam jed-
nak, że Kościół nie wykluczając innych właściwych form może nawią-
zać ze społeczeństwem takie stosunki, które lepiej oddają istotę dialogu. 
Nie ma on być ciągle jednakowy, lecz przystosowany do zdolności tych, 
z którymi się rozmawia i do okoliczności, inaczej bowiem wygląda roz-
mowa z dziećmi, inaczej z dorosłymi; inaczej z wierzącymi w Chrystu-
sa, a inaczej z tymi, którzy w Niego nie wierzą. Wymaga tego z pewno-
ścią najpierw szeroko rozpowszechniony zwyczaj wspomnianego wyżej 
pojmowania stosunków miedzy tym, co święte, a tym co świeckie; na-
stępnie wzmożony rozwój, który tak bardzo zmienił wygląd społeczności 
ludzkiej naszych czasów; pluralizm tegoż społeczeństwa; wreszcie doj-
rzałość, jaką osiągnął człowiek współczesny, który, wierzący czy nie wie-
rzący, pod wpływem cywilizacji, stał się zdolny do myślenia, do prowa-
dzenia rozmowy, do nawiązania poważnego dialogu.

79. Nadto kto nawiązuje taki rodzaj kontaktów. Uważa z jednej stro-
ny, że jest zobowiązany, by postępować kulturalnie, wysoko cenić in-
nych i okazywać im życzliwość i dobroć, a z drugiej, unikać stawiania 
innym zarzutów, opartych na uprzedzeniach, krzywdzących, a niekie-
dy gwałtownych sporów, a wreszcie wszczynania wszelkiej próżnej roz-
mowy wyłącznie dla pokazania się. I jeśli nawet przez sam dialog nie 
zmierzamy ku temu, by zaraz doprowadzić współrozmówcę do praw-
dziwej religii, bo chcemy uszanować jego godność i wolność, to jed-
nak szukając jego dobra, przygotowujemy go do pełniejszej wspólno-
ty uczuć i poglądów.

80. Dlatego dialog domaga się od nas takiego nastawienia, jakie pra-
gniemy wytworzyć i podtrzymać w naszym otoczeniu. Chodzi o nasta-
wienie właściwe temu, kto rozumie, jak ważne jest posłannictwo apostol-
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skie; kto uważa, że własnego zbawienia nie może odłączyć od zbawienia 
innych; kto wreszcie troszczy się nieustannie, by powierzona mu dobra 
nowina docierała do codziennej rozmowy wszystkich ludzi.

Właściwości dialogu
81. Dialog więc należy uważać jakby za pewien sposób wypełniania 
obowiązku apostolskiego i jakby za narzędzie do jednoczenia umysłów. 
Powinien zaś posiadać następujące właściwości: Przede wszystkim jest 
wskazane, by dialog odznaczał się jasnością. Wymaga on bowiem i żąda 
tego, by słuchający mógł w pełni zrozumieć to, co się mówi. Należy go 
przecież uważać jakby za przekazywanie myśli, bo jest niemal wezwa-
niem do rozwijania i ujawniania wyższych władz duszy i umysłu. Już 
sama tylko ta właściwość wystarcza, by dialog zaliczyć do najwznioślej-
szych rzeczy, jakich dokonuje ludzka przedsiębiorczość i  inteligencja. 
Równocześnie ta pierwsza nieodzowna cecha dialogu wystarcza, byśmy 
wszyscy, którzy kierujemy się zapałem apostolskim, zbadali formy na-
szego posługiwania się słowem, czy mianowicie są one łatwo zrozumia-
łe, przystosowane do poziomu ludzi i ładu?

Następnie dialogowi naszemu winna koniecznie towarzyszyć ta ła-
godność, której Chrystus kazał nam się uczyć od siebie: „uczcie się ode 
mnie, że jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29). Niewłaściwą bo-
wiem byłoby rzeczą, gdyby nasz dialog odznaczał się pychą, stosował 
uszczypliwe słowa, złośliwe wyrażenia, boleśnie innych drażnił. Jego siła 
przekonania wywodzi się stąd, że głosi prawdę, że rozsiewa dar miło-
ści, że ukazuje przykłady cnót, że nie stosuje rozkazów, że niczego nie 
narzuca. Jest nadto spokojny, unika środków nieumiarkowanych, znosi 
przeciwności, skłania się do wspaniałomyślności.

Potrzebne jest także oprócz zaufania do mocy własnych słów, także 
zaufanie, że jeden człowiek zechce przyjąć słowa innego człowieka. Dla-
tego dialog sprzyja również wzajemnemu zbliżeniu i przyjaźni, jedno-
czy również duchowo rozmówców z celu przyjęcia owego Dobra, które 
wyklucza wszelkie egoistyczne nastawienie.

Dialog wymaga również wychowawczej roztropności, która pilnie 
bada nastawienie umysłowe i moralne słuchacza (por. Mt 7, 6) oraz jego 
warunki: czy jest dzieckiem, niewykształconym, podejrzliwym, nasta-
wionym wrogo. Kto prowadzi rozmowę, stara się poznać usposobie-
nie słuchającego i w razie potrzeby coś zmienić u siebie lub w sposobie 
przedstawiania spawy, o których ma mówić, by nigdy nie był niemiłym 
lub niezrozumiałym dla słuchającego.
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82. W dialogu prowadzonym w ten sposób prawda łączy się z miło-
ścią, a zrozumienie z ukochaniem.

Metoda i technika dialogu
83. Nie dość na tym. W dialogu bowiem łatwo się zauważa, że różno-
rodnymi drogami można dojść do światła wiary i że wszystkie one mogą 
prowadzić do tego samego celu. I mimo, że drogi te zbaczają, mogą jed-
nak, czasem wzajemnie się uzupełniać i w naszym rozumowaniu zejść 
nieco z utartej drogi, tak iż niekiedy będziemy zmuszeni albo pogłębić 
nasze badania, albo ulepszyć sposób wyrażania się. To powolne jakby 
ćwiczenie się w myśleniu doprowadzi do tego, że w twierdzeniach in-
nych ludzi odnajdziemy pewne okruchy prawdy, że wiernie przedstawi-
my to, czego będziemy chcieli innych nauczyć, że wreszcie na naszą po-
chwałą będzie mogło pójść to, iż nauka naszą przedstawiliśmy innym 
w ten sposób, że nie tylko, jeśli zechcą, mogą się z nią zgodzić, lecz tak-
że, że ją powoli przyjmą. Taki sposób postępowania z pewnością może 
nas nauczyć mądrości i uczynić mistrzami.

84. Jakie z  kolei formy i  sposoby wyjaśniania mamy zastosować 
w zbawczym dialogu?

85. Oczywiście wielorakie. Powinien on w razie potrzeby dopuszczać 
eksperymenty, szukać dla siebie odpowiednich środków pomocniczych, 
nie poddawać się żadnym uprzedzeniom, nie przywiązywać się do ję-
zyka, który zatracił swą siłę i nie wywiera już wpływu na umysł ludzki.

86. Istnieje tu jednak poważne zagadnienie: do jakiego stopnia nale-
ży przystosować posłannictwo Kościoła do życia ludzi w pewnym okre-
sie czasu, w określonym miejscu, w określonej kulturze i w określonym 
układzie społecznym.

Dialog w pełnej prawdzie
87. Do jakiego stopnia powinien Kościół dostosować się do warunków 
miejsca i czasów, w jakich spełnia swoje zadanie? W jaki sposób ma się 
ubezpieczyć, aby niebezpieczeństwa zagrażające mu ze strony tak zwa-
nego relatywizmu nie osłabiły jego wierności wobec swoich dogmatów 
i swoich nakazów moralnych? Z drugiej zaś strony, jakimże sposobem 
ma się on sam stać zdolnym do tego, by dotrzeć do wszystkich ludzi 
i wszystkich obdarzyć zbawieniem, biorąc przykład ze świętego Pawła, 
który pisał o sobie: „dla wszystkich stałem się wszystkim, abym wszyst-
kich zbawił” (1 Kor 9, 22). Ponieważ nie można w żaden sposób przy-
nieść zbawienia społeczności ludzkiej stojącej z zewnątrz, musimy naj-
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pierw, nie inaczej niż Słowo Boże, które siebie uczyniło człowiekiem, 
przyoblec formy życia tych, którym mamy zanieść nowinę Chrystuso-
wą. Następnie, nie korzystając z żadnych przywilejów, ani nie odgradza-
jąc się żadnym zawikłanym sposobem mówienia, musimy dostosować 
się do ogólnie przyjętego sposobu postępowania innych, byleby zgod-
ny był z człowieczeństwem i uczciwy: szczególnie do sposobu postępo-
wania warstw najniższych, o ile chcemy, by inni nas słuchali i rozumieli. 
A dalej zanim zaczniemy mówić, winniśmy wiele wysiłku włożyć w to, 
aby wsłuchiwać się w głos człowieka, a raczej w jego duszę, aby go po-
tem nie tylko rozumieć i szanować, lecz także, ile możliwości spełniać 
jego życzenia. Następnie, właśnie dlatego, że pragniemy być pasterzami, 
ojcami i nauczycielami ludzi, musimy postępować względem nich jak 
bracia. Najodpowiedniejszy bowiem klimat dla dialogu stwarza zarów-
no przyjaźń, jak i okazywanie szacunku. To wszystko powinniśmy za-
chować w pamięci i wprowadzić w czyn na mocy Chrystusowych przy-
kazań i za Jego przykładem (J 13, 14–17).

88. Ale niebezpieczeństwo trwa, ponieważ ten, kto spełnia obowiązek 
apostoła, raz po raz jest narażony na niebezpieczeństwo. Oczywiście tro-
ska o to, by dotrzeć do braci, żadną miarą nie powinna nas doprowadzać 
do tego, byśmy osłabiali prawdę lub coś z niej ujmowali, ponieważ z jed-
nej strony nasz dialog nie może w żadnym wypadku godzić się z zaniedba-
niem obowiązku zachowania naszej wiary, a z drugiej nasza działalność 
apostolska absolutnie nie może prowadzić do kompromisu i ustępstw, gdy 
chodzi o zasady moralne, które w założeniach i praktyce określają i ukie-
runkowują życie według chrześcijańskiej wiary. Tak zwany irenizm i syn-
kretyzm nie oznaczają bowiem niczego innego, jak pewne postacie scep-
tycyzmu, czy to gdy chodzi o moc, czy o treść Słowa Bożego, które chcemy 
głosić. Ten tylko skuteczne wypełni apostolskie posłannictwo, kto z całą 
wiernością zachowa naukę Chrystusa. I ten potrafi się uchronić przed za-
raźliwym wpływem szerzących się błędów, kto swoje postępowanie w ca-
łej pełni wprowadzi wyznawane przez siebie zasady moralne.

Wyjątkowe znaczenie głoszenia Słowa Bożego
89. Spodziewamy się, że Sobór Powszechny, poruszając zagadnienie za-
wiązane z działalnością Kościoła we wspólnocie ludzkiej, żyjącej w cza-
sach dzisiejszych, poda na mocy swego magisterium pewne wskazania 
teoretyczne i  praktyczne, służące pomocą w  nawiązywaniu w  sposób 
właściwy dialogu ze współczesnymi ludźmi. Ponieważ ta sprawa doty-
czy pojętego w ścisłym i właściwym sensie apostolskiego posłannictwa 
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Kościoła oraz różnych a zarazem zmiennych warunków, w których ono 
się spełnia, równie mocno jesteśmy przekonani, że najwyższa władza te-
goż Kościoła mądrze i skutecznie ustali pewne granice, zasady i meto-
dy, z uwzględnieniem poszczególnych sytuacji, w tym celu, aby ten dia-
log ciągle się ożywiał i stawał się owocnym.

90. Pozostawiając jednak tę sprawę na uboczu, chcemy raz jeszcze 
zwrócić uwagę na to, jak ogromne znaczenie posiada głoszenie sło-
wa Bożego i jakiego znaczenia nabiera ono szczególnie w czasach dzi-
siejszych w dziedzinie środków apostolstwa katolickiego, a mianowicie 
w zastosowaniu dialogu, o który nam obecnie chodzi. Nie można go za-
stąpić żadnym innym sposobem szerzenia myśli, chociażby odznaczał 
się on wyjątkową siłą oddziaływania i skutecznością dzięki zastosowa-
niu zdobyczy techniki, publikacji, radia i telewizji. Natomiast apostol-
stwo i święte głoszenie słowa stoją niemal na równi. Pierwszorzędową 
jednak formą apostolstwa jest głoszenie słowa. A więc, Czcigodni Bra-
cia, nasze posługiwanie jest przede wszystkim posługiwaniem słowa. 
I chociaż to doskonale rozumiemy, wydaje się jednak, że należy to obec-
nie przypomnieć w tym celu, by nasza działalność duszpasterska szła we 
właściwym kierunku.

91. Trzeba nam więc powrócić nie do uczenia się czysto ludzkiej wy-
mowy lub pustej retoryki, lecz prawdziwej sztuki głoszenia słowa Boże-
go. Powinniśmy poszukiwać zasad, dzięki którym stałaby się ona prosta 
przejrzysta, mocna, poważna, abyśmy pozbyli się wrodzonej niezarad-
ności, która nie pozwala nam posługiwać się swobodnie tym tak wznio-
słym i tajemniczym narządem działania, jakim jest słowo Boże, i abyśmy 
dorównali w  szlachetnym współzawodnictwie tym wszystkim, którzy 
dzięki sztuce wymowy posiadają w  naszych czasach ogromny wpływ, 
mając możliwość przemawiania tam, gdzie kształtuje się opinia publicz-
na. Trzeba błagać Pana o ten ważny dar przyciągania dusz (por. Jr 1, 6), 
byśmy zasłużyli na to, że przez naszą pracę wiara rzeczywiście i skutecz-
nie brać będzie swój początek (por. Rz 10, 17), a wieść przez nas głoszo-
na dotrze aż do krańców ziemi (por. Ps 18, 5; Rz 10, 18). Wprowadzaj-
my więc w życie gorliwie i roztropnie przepisy Konstytucji Soborowej 
o Liturgii Świętej, dotyczące posługiwaniu słowu. Niech nauka katechi-
zmu, która ile możliwości powinna być udostępniona ludowi chrześci-
jańskiemu i innym, będzie podawana zawsze w odpowiednio wypraco-
wanej szacie językowej, według właściwej metody i jak najczęściej. Nich 
ja potwierdza świadectwo rzetelnych cnót, niech się w  niej przejawia 
troska o stały postęp oraz staranie, by słuchaczy doprowadzić do praw-
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dziwej wiary, do poznania zgodności słowa Bożego z życiem i dostrze-
żenia choćby małego przebłysku Bożego światła.

Z kim należy prowadzić dialog?
92. Należy na koniec określić, z kim mamy prowadzić dialog. Nie chce-
my jednak uprzedzać także w tej sprawie postanowień soboru, które je-
śli Bóg pozwoli, wkrótce się ukażą.

93. Mówiąc ogólnie o zadaniu prowadzenia dialogu, do spełnienia 
którego Kościół powinien dziś przystąpić z nowym zapałem, warto tyl-
ko na to zwrócić uwagę, że powinien on być gotów do nawiązania roz-
mowy z wszystkimi ludźmi dobrej woli, niezależnie od tego, czy znajdu-
ją się oni w jego obrębie, czy poza nim.

94. Nikogo nie uważa on za obcego swemu macierzyńskiemu sercu, 
nikomu nie odmawia swej posługi, nikt nie jest jego wrogiem, chyba że 
sam chce nim być. Nie na próżno zwie się katolickim, nie darmo zosta-
ło mu powierzone zadanie podtrzymywania w rodzinie ludzkiej jedno-
ści, miłości i pokoju.

95. Kościół dobrze zdaje sobie sprawę z ogromnej wagi tego wielkie-
go zadania. Wie dobrze jaka jest różnica pod względem liczebności mie-
dzy nim a ogółem ludzkości zamieszkującej ziemię. Wyraźnie widzi, na 
ile go stać, uznaje też swoje własne słabości i  błędy swoich członków. 
Jest jednak mimo to przekonany, że przyjęcie orędzia ewangelicznego nie 
zależy wyłącznie od apostolskiego zapału, ani od sprzyjających okolicz-
ności życia, bo wiara jest darem Boga, który sam wyznaczył na ziemi 
sposób i czas zbawienia. Niemniej jednak na świadomość, że jest jakby 
nasieniem, zaczynem soli i światłem świata. Dostrzegając szczególną no-
wość czasów dzisiejszych, idzie naprzód ze szczerą ufnością, mimo róż-
nych trudności i zdaje się mówić do ludzi: „U mnie jest to wszystko, cze-
go szukacie, czego wam potrzeba”. Mówiąc to, nie obiecuje ziemskiego 
szczęścia, lecz niesie pomoc w postaci światła i łaski, dzięki której moż-
na je osiągnąć w sposób jak najlepszy, a zarazem poucza ludzi o przy-
szłym życiu, przezywającym życie doczesne. Wraz z  nimi omawia za-
gadnienia prawdy, sprawiedliwości, wolności, postępu, zgody, pokoju 
i  kultury. Kościół zna doskonale głębsze znaczenie tych spraw, ponie-
waż Chrystus mu je objawił. Dzięki temu Kościół ma niejedno do oznaj-
mienia ludziom wszelkiego stanu: chłopcom i dziewczętom, młodzieży, 
uczonym i myślicielom, robotnikom, działaczom społecznych, artystom, 
politykom, przede wszystkim zaś ubogim, nieszczęśliwym, dręczonym 
cierpieniem, a nawet umierającym. Jednym słowem - wszystkim.
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Pierwszy krąg: ludzkość
96. Mógłby ktoś powiedzieć, że twierdząc tak, dajemy się ponieść zbyt-
niemu zapałowi apostolskiemu, a nie dość bierzemy pod uwagę faktycz-
ny stosunek społeczności ludzkiej do Kościoła katolickiego. Tak jednak 
nie jest. Znamy dobrze rzeczywiste warunki, w jakich ona się znajduje. 
Aby zaś ująć je syntetycznie, możemy wśród nich, jak się zdaje, wyróż-
nić pewne typy, jak gdyby koncentryczne koła, posiadają wspólny śro-
dek, w których umieściła Nas ręka Boża.

97. Najpierw roztacza się przed nami ogromny krąg, którego granic gi-
nących w dalekich perspektywie nie może wzrokiem ogarnąć. To cała ludz-
ka społeczność - świat. Choć dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, jak dale-
ko od nas jest on odległy, wyczuwamy, że nie jest nam obcy. Obchodzi nas 
bowiem wszystko, co ludzkie. Mamy przecież wspólną z całym rodzajem 
ludzkim naturę, to jest życie z całym jego bogatym uposażeniem i przy-
gniatającymi je trudnościami. Jesteśmy gotowi uczestniczyć w tej pierwszej 
i powszechnej wspólnocie, przejmować to, czego szczególnie gwałtownie 
domagają się jej potrzeby, z wielką radością uznać nowe i często świetne 
osiągnięcia jej geniuszu. Ze swej strony wznosimy i utrwalamy w sumie-
niu ludzkim ogromnie ważne i dla wszystkich zbawienne prawdy moral-
ne. Gdziekolwiek ludzie usiłują zrozumieć świat i samych siebie, możemy 
z nimi współdziałać. Gdziekolwiek zbierają się kongresy międzynarodo-
we dla ustanowienia praw i obowiązków człowieka, chętnie, jeśli to możli-
we, bierzemy udział w obradach, poczytując to sobie za zaszczyt. Skoro bo-
wiem istnieje w człowieku „dusza z natury chrześcijańska”, chcemy oddać 
jej cześć, okazać szacunek i nawiązać z nią dialog.

98. Sobie samym i wszystkim innym zwracamy uwagę, że to nasze 
dążenie jest całkowicie bezinteresowne, ponieważ nie mamy na wzglę-
dzie żadnych korzyści politycznych i doczesnych, a ogranicza się ono do 
tego, by przyjąć wszystko, co wśród ziemskich i ludzkich spraw doko-
nuje się szlachetnego, bądź też podnieść do poziomu nadprzyrodzone-
go i chrześcijańskiego. Kościół bowiem chociaż nie utożsamia się z cy-
wilizacją, to jednak otacza ją swoją opieką.

Największa przeszkoda w nawiązaniu dialogu: ateizm
99. Oczywiście dobrze wiemy, że w tym najszerszym kręgu znajduje się 
wielu, a nawet niestety bardzo wielu, którzy nie wyznają żadnej religii; 
wiemy, że niemała ich liczba stwierdza, że z różnych powodów Boga nie 
uznaje. Nie jest nam też tajne, że niektórzy tę swoją bezbożność manife-
stują otwarcie i bronią jej jako postawy wychowania i polityki, kierując się 

Per dialogum ad veritatem…



147

płytkim i zgubnym przekonaniem, że wyzwalają ludzi od przestarzałych 
i fałszywych poglądów na życie i świat, zastępując je, jak często powiadają, 
poglądami naukowymi i zgodnymi z obecnym wiekiem postępu.

100. Jest to z pewnością najgroźniejsze zjawisko naszych czasów. Jest 
dla nas rzeczą pewną, że poglądy, na których opiera się zaprzeczenie 
Boga, są w istocie swej zupełnie fałszywe, że nie zgodne z tym, czego do-
maga się myśl ludzka jako czegoś ostatecznego i koniecznego, że pozba-
wiają racjonalny porządek świata prawdziwej i dynamicznej podbudowy, 
że wprowadzają w życie ludzkie nie poglądy umożliwiający rozwiązanie 
problemów, lecz jałowy dogmatyzm, który to życie poniża i unieszczęśli-
wia, a zarazem niszczy doszczętnie podstawy wszelkiego porządku spo-
łecznego, który by się na nim opierał. Nie jest więc przyczyną wyzwolenia, 
lecz daje początek najtragiczniejszemu upadkowi, zmierzającemu do za-
gaszenia światła Boga żywego. Dlatego wszelkimi siłami przeciwstawimy 
się wdzierającemu się złu tego zaprzeczenia, kierując się najżarliwszym 
pragnieniem obrony prawdy, pobudzeni najświętszym obowiązkiem su-
mienia, który skłania nas do jak najwierniejszego wyznawania Chrystu-
sa i Jego Ewangelii, przynaglani gorąco i nigdy nie mającą ustać miłością, 
z jaką powinniśmy się troszczyć o losy ludzkiej wspólnoty. Będziemy to 
czynić, mając niezłomną nadzieję, że współcześni ludzie pod wpływem 
programu, jaki przedkłada religia katolicka, poczują się skłonni do tego, 
by tworzyć cywilizację nie przemijającą, lecz zmierzają nieustannie do 
przyrodzonej i  nadprzyrodzonej doskonałości ducha ludzkiego, uzdol-
nionego przez dar łaski Bożej do spokojnego i uczciwego posiadania dóbr 
doczesnych oraz ufnie nastawionego na osiągnięcie dóbr wiekuistych.

101. Te racje zmuszają nas, jak zmuszały naszych Poprzedników 
i wszystkich, którzy doceniają wartość i znaczenie religii, do odrzucenia 
systemów ideologicznych zaprzeczających Boga i prześladujących Ko-
ściół. Te poglądy często łączą się z ustrojami ekonomicznymi, społecz-
nymi i politycznymi, co występuje szczególnie wyraźnie w ateistycznym 
komunizmie. Można powiedzieć, że nie tyle my te systemy potępiamy, 
ile raczej, że one same i ci rządzący państwami, którzy je przyjmują za 
swoje, przeciwstawiają się wprost naszej nauce i prześladują nas, stosu-
jąc przemoc. W  rzeczywistości to nasze ubolewanie należy traktować 
raczej jako skargę udręczonych ludzi, niż jako wyrok sędziowski.

Miłość nawet w milczeniu
102. W tej sytuacji trudno jest myśleć o dialogu - żeby nie powiedzieć, że 
jest on niemożliwy - chociaż nasze serce i dziś nie żywi żadnych uprze-
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dzeń i nie odwraca się od ludzi, którzy wyznają inny światopogląd i są 
zwolennikami tego rodzaju formy rządów. Dla tego, kto miłuje prawdę, 
dialog zawsze jest możliwy. Jednak trudności niepomiernie się zwięk-
szają z powodu przeszkód natury moralnej, dlatego że wtedy wystarcza-
jącej swobody myśli i działania, a w dyskusji używa się słów w sposób 
przewrotny, stosując je nie po to, by odkryć i wyrazić prawdę, tak jak się 
ona rzeczywiście przedstawia, lecz naginając je umyślnie do tego, by słu-
żyć własnej korzyści.

103. Dlatego zamiast dialogu panuje milczenie. Posłużmy się przy-
kładem. Tak zwany „Kościół milczenia” milczy, przemawiając tylko 
przez swoje cierpienia, które łączą się z cierpieniami znoszonymi przez 
uciskanie i gnębione społeczeństwo, tam mianowicie, gdzie prawa du-
chowe zostają pogwałcone przez nadużycie władzy rządzących. Gdy-
byśmy chcieli wejść w dyskusję, to w jaki sposób w takich warunkach 
można nawiązać dialog? Nie byłoby on niczym innym, jak „głosem wo-
łającego na pustkowiu” (Mk 1, 3). Tylko milczenie, głos boleści, cierpli-
wość i niesłabnąca miłość stają się tym doświadczeniem, które Kościół 
może dawać i którego nawet śmierć nie może przekreślić.

104. A chociaż mocno i otwarcie bronimy religii i wartości ducho-
wych człowieka, które ona afirmuje i podtrzymuje, to jednak z racji dusz-
pasterskiej troski musimy doszukiwać się ukrytych przyczyn w mental-
ności współczesnych ateistów powodujących niepokój i  prowadzących 
do negacji Boga. Wiemy oczywiście, że są one złożone i  różnorodne, 
trzeba je więc oceniać rozważnie i  jak najskuteczniej usuwać. Często 
mają one swoje źródło w żądaniu, by dziedzinę spraw Boskich przedsta-
wić w sposób bardziej wzniosły i czysty, niż ten, jaki zapanował w postaci 
pewnych niedoskonałych form kultu i wyrażania się. Musimy się starać 
według naszych sił o ich ulepszenie i nadanie im większej przejrzystości, 
aby doskonalej wyrażały święte tajemnice, których są znakami. Wiemy, 
że ci ludzie, wiedzeni jakimś niespokojnym, często szlachetnym dąże-
niem, a równocześnie pełni zapału i rozpaleni utopijnymi ideami, ma-
rzą o sprawiedliwości i postępie i dążą wszelkimi siłami w ramach syste-
mu społecznego do tego, co wydaje się im najlepsze i prawie że Boskie. 
To właśnie zastępuje im Absolut i Byt konieczny, i dowodzi, że dręczy ich 
tęsknota za Początkiem i Celem najwyższym, której nie można wyrwać 
z serca. Pełniąc cierpliwie i roztropnie swój Urząd nauczycielski winni-
śmy stwierdzić, że to wszystko przekracza naturę ludzką i zarazem w niej 
tkwi. Widzimy też, że sięgają - nieraz powodując niepokój u ludzi pro-
stych - po różne argumenty, aby wytworzy sobie światopogląd nauko-
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wy. Nie można tego badania potępić i to tym bardziej, im bardziej trzy-
ma się ono prawideł logiki, często nie różniącej się wcale od tych jakie 
wykłada się w szkołach o najlepszej tradycji naukowej. Te same bada-
nia wbrew woli tych, którzy sądzą, że znaleźli w ten sposób niezawod-
ne narzędzie dla obrony ateizmu, składają swoją wewnętrzną siłę do po-
nownego i ostatecznego uznania najwyższego Boga, zgodnie z zasadami 
metafizyki i  logiki. Któż z  nas nie chciałby wspomóc tego konieczne-
go procesu myślowego, który ateista - polityk - uczony w pewnym mo-
mencie przerywa, gasząc najwyższe świtało, dzięki któremu można dojść 
do zrozumienia świata, i któż nie chciałby się przyczynić do tego, aby 
dojść w końcu do poznania obiektywnej prawdy o wszechświecie, takie-
go, który sprawia, że dusza ludzka jest przejęta obecnością Boga, a usta 
wymawiając wśród łkań pokorne słowa, modlą się uszczęśliwione. Cza-
sem znowu widzimy, że ci ludzie, odznaczają się wielkodusznością i nie 
cierpiący miernoty i szukania własnej wygody, które to wady plamią tak 
wiele ludzkich społeczności, zręcznie przyswajają sobie wyrażenia i zda-
nia wyjęte z naszej Ewangelii, po to, by wskazać na więź międzyludzką, 
wzajemna pomoc i współczucie. Czy nie będziemy mogli kiedyś odnieść 
tych głosów, wskazujących na wartości moralne, do pierwotnych, to zna-
czy do chrześcijańskich źródeł?

105. Warto więc przypomnieć to, co napisał nasz błogosławionej pa-
mięci Poprzednik, Jan XXIII w encyklice Pacem in teris, a mianowicie, 
że sformułowania doktrynalne tych, tak myślą, wydrukowane i ustalo-
ne, już się nie zmieniają, jednak to, co przedsięwzięli, może się stopnio-
wo zwrócić w innym kierunku i ulec nawet bardzo dużym zmianom1. 
Dlatego nie tracimy nadziei, że mogą oni kiedyś wejść w dialog z Ko-
ściołem i to owocniejszy niż ten, który obecnie trwa, a o którym niczego 
innego nie można powiedzieć, jak tylko słuszną Naszą dezaprobatę i żal.

Dialog umocnieniem pokoju
106.  Lecz zanim odwrócimy naszą uwagę od obrazu współczesnego 
świata, nie możemy się powstrzymać od wyrażenia najgorętszego ży-
czenia: pragniemy mianowicie gorąco, aby to nasze postanowienie pro-
wadzenia dialogu i rozwijania go, poprzez różne i zmieniające się sto-
sownie do potrzeb formy, przyczyniło się do utrwalenia pokoju między 
ludźmi. Dialog jest bowiem wkroczeniem na tę drogę, na której wza-

1 Por. AAS 55 (1963), 300.
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jemne stosunki miedzy ludźmi układają się według zasad roztropności 
i szczerości i przynosi korzyści, jakie daje doświadczenie i mądrość, któ-
re wszystkich nakłaniają do skupienia uwagi na najcenniejszych wyż-
szych wartościach. Podejmowany przez nas dialog, nie mający na celu 
naszej własnej korzyści, jest daleki od wszelkich arbitralnych poglądów, 
płynie ze szczerego serca, z natury swej sprzyja swobodnemu i uczciwe-
mu pokojowi, odwraca się ze wstrętem od udawania, od rywalizacji, od 
zdrady i podstępu. Taką wojnę, która jest napaścią na jakiś naród, albo 
którą podejmuje się w celu poszerzenia granic lub narzucenia panowa-
nia, piętnuje jako zbrodnię i nieszczęście. Z natury swojej przyczynia się 
do zjednoczenia ludzi, które dokonuje się na szczytach narodów, w ich 
organizmie i w ich podstawach, którymi są, w zależności od tego, co bie-
rzemy pod uwagę, warstwy społeczne, rodziny czy jednostki, oraz dąży 
do tego, by wszystkie instytucje i wszystkich ludzi doprowadzić do zro-
zumienia i ukochania pokoju i poczucia obowiązku utrzymania go.

Drugi krąg: wierzący w Boga
107. Następnie spoglądając w dal wokół siebie, widzimy drugi nie mniej 
rozległy krąg, nieco mniej od nas odległy, który obejmuje przede wszyst-
kim ludzi oddających cześć Bogu jedynemu i najwyższemu, temu same-
mu, którego i  my czcimy. Wspomnieć więc wypada zasługujących nie-
wątpliwie na nasz szacunek i miłość synów narodu żydowskiego, którzy 
zachowują religię właściwą dla Starego Przymierza, następnie tych, którzy 
czczą Boga w ramach religii noszącej nazwę monoteizmu, a szczególnie tej, 
do której należą mahometanie. Zasługują oni na nasz podziw ze względu 
na to, co w ich religii jest prawdziwe i godne uznania. W końcu zwolen-
ników wielkich religii afrykańskich i azjatyckich. Nie możemy rzecz jasna, 
zgodzić się z różnymi formami tego kultu religijnego, ale też nie możemy 
zająć postawy obojętności i niedbałej, jak gdyby one wszystkie, choć każ-
da na swój sposób, były jednakowo dobre, i jak gdyby ich wyznawcy byli 
zwolnieni od zastanawiania się nad tym, czy Bóg sam nie objawił wolne-
go od błędów i nie budzącego wątpliwości sposobu, w  jaki chce, by Go 
poznawano, kochano i służono Mu. Przeciwnie, kierując się obowiązkiem 
szczerości, powinniśmy wyrazić nasze przekonania, że prawdziwą jest tyl-
ko jedna religia i to chrześcijańska, i mieć nadzieję, że zostanie ona za taką 
uznana, przez wszystkich, którzy Boga szukają i czczą.

108. Nie chcemy się jednak odnosić z brakiem szacunku do warto-
ści duchowych i moralnych, które tkwią w różnych religiach, nie noszą-
cych zaszczytnego miana chrześcijaństwa. Warto wraz z nimi przyczy-
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niać się do rozwoju i bronić wspólnych nam wzniosłych i wspaniałych 
ideałów w dziedzinie wolności religijnej, braterstwa między ludźmi, wy-
chowania i nauki, społecznej akcji dobroczynnych i  ładu. Gdy chodzi 
o te wielkie sprawy, wspólne im i nam, możemy nawiązać dialogi po-
winniśmy stwarzać często okazje do niego, ilekroć atmosfera wzajem-
nego i  szczerego szacunku będzie dawać nadzieję, że spotkają się one 
z życzliwym przyjęciem.

Trzeci krąg: Bracia odłączeni
109. A  oto jeszcze bliższy nam krąg, obejmujący tych, którzy nazwę 
swoją wzięli od Chrystusa. W  tym kręgu mamy już dialog, zwanym 
ekumenicznym. Udało się w  nim już w  wielu punktach osiągnąć po-
stęp. To skomplikowane zagadnienie i  tę sprawę, wymagającą wielkiej 
roztropności, należałoby właściwie omówić szerzej, toteż rozpoczęte tu-
taj Nasze rozważanie zostanie jeszcze podjęte. Obecnie robimy to jedy-
nie w tej formie, że tylko pobieżnie poruszamy niektóre, nie tak znowu 
nowe sprawy. Chętnie zgodzimy się na tę zasadę, że najpierw powinno 
się wydobyć na światło dzienne to, co wszystkim wspólne, a dopiero po-
tem wskazywać na to, co dzieli. To właśnie wspaniale i z pożytkiem prze-
prowadza się w naszym dialogu, który całym sercem pragniemy podjąć. 
Chcielibyśmy powiedzieć coś więcej: co do wielu punktów, w których 
się różnimy, jak tradycja, forma pobożności, prawo kanoniczne, kult re-
ligijny, gotowi jesteśmy się zastanowić, jakie są możliwości odpowie-
dzi na słuszne życzenia naszych Braci dotychczas od nas odłączonych. 
Niczego bowiem nie pragniemy bardziej, jak tego, by ich objąć w uści-
sku w doskonałej jedności wiary i miłości. Musimy jednak zaznaczyć, 
że nie mamy władzy uszczuplania w czymkolwiek całości depozytu wia-
ry i wymagań miłości. Zauważamy u niektórych nieufność i opory. Lecz 
skoro Kościół katolicki samorzutnie rozpoczął odnowę jednej Chrystu-
sowej owczarni, nie przestanie nigdy zachowywać wielkiej roztropności 
i ostrożności, nie przestanie też stwierdzać, że jego uprawnienia, z po-
wodu których Bracia pozostający poza nim, trzymają się jeszcze z dala 
od niego, nie opierają się na historycznie uwarunkowanych ambicjach, 
ani nie wypływają z niezdrowych spekulacji teologicznych, lecz wynika-
ją z woli Chrystusa, że dla wszystkich są pożyteczne, jeśli właściwie się 
zrozumie ich znaczenie, bo służą wspólnej jedności, wspólnej wolno-
ści i wspólnej pełni życia chrześcijańskiego. Kościół katolicki nigdy nie 
przestanie modlitwą i pokutą starać się o to, by być zdolnym do upra-
gnionego pojednania i stać się go godnym.
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110. W tej sprawie boli nas to, że wielu spośród braci odłączonych 
od jedności ze Stolicą Apostolską jest zdania, że My sami, którym tak 
leży na sercu sprawa pojednania, stajemy jej na przeszkodzie z powo-
du prymatu czci i  władzy, którego Chrystus udzielił Piotrowi Aposto-
łowi i któryśmy otrzymali od Niego drogą sukcesji. Czyż nie ma takich, 
którzy mówią, że po usunięciu prymatu Biskupa rzymskiego byłoby ła-
twiej złączyć w jeden organizm Kościoły odłączone z Kościołem katolic-
kim? Błagamy wiec Braci oddzielonych od naszej społeczności, aby ze-
chcieli pomyśleć nad bezpodstawnością takiego poglądu, nie tylko z tego 
względu, że Papieża religia katolicka nie byłaby sobą, lecz także dlate-
go, że gdyby w Chrystusowym Kościele zabrakło Piotrowego najwyższe-
go Urzędu pasterskiego z władzą skuteczną i rozstrzygającą, to znikłaby 
jedność, o której przywrócenie próżno byłoby się starać trzymając się za-
sad wprowadzonych w miejsce jedynie prawdziwej normy ustanowionej 
przez Chrystusa. Słusznie bowiem powiada święty Hieronim: „Tyle by-
łoby w Kościele sekt, ilu kapłanów”2. Chcielibyśmy jeszcze na to zwrócić 
uwagę, że tą główną osią Kościoła świętego nie jest najwyższa władza na-
dęta duchową pychą i żądna panowania nad ludźmi, lecz prymat służby, 
posługiwania, miłości. Tytuł nadawany Namiestnikowi Chrystusowemu: 
„sługa sług Bożych” nie jest więc pustym dźwiękiem.

111. Tego dotyczy proponowany przez Nas dialog. Zanim przyjmie 
on postać rozmowy z Braćmi, ma on charakter synowskiego przestawa-
nia z Ojcem Niebieskim w żarliwej modlitwie i mocnej nadziei.

Życzenia i nadzieje
112. Z  radością i  ufnością zauważamy, Czcigodni Bracia, że wiernych 
chrześcijan z  tych przeróżnych i  dalekosiężnych kręgów ponosi jakieś 
duchowe uniesienie, które zdaje się zapowiadać w przyszłości pomyśl-
ny rozwój tej sprawy, nastawionej na zespolenie wszystkich chrześcijan 
w  jednym Kościele Chrystusowym. Błagamy Ducha Świętego, by oży-
wiał swym tchnieniem ekumeniczne poczynania. Miło Nam jeszcze 
raz stwierdzić, jak wielkiego doznaliśmy wzruszenia i ogromnej rado-
ści w skutek tego spotkania, pełnego miłości i budzącego nadzieję, do 
którego doszło w Jerozolimie między nami i Patriarchą Atenagorasem. 
Z szacunkiem i przyjemnością pozdrawiamy tych, którzy w imieniu Ko-
ściołów odłączonych od Stolicy Apostolskiej uczestniczą w Soborze Wa-

2 Por. Dialog przeciw Lucyferianom, 9, PL 23, 173.
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tykańskim II. Ponownie zapewniamy, że z czujnym i religijnym zaintere-
sowaniem odnosimy się do wszystkich zjawisk duchowych, związanych 
i  zahaczających o  zagadnienie jedności, które pochłaniają poszczegól-
nych ludzi, ośrodki i wspólnoty, wyróżniające się żarliwą i głęboką po-
bożnością. Z miłością i szacunkiem ślemy tym wszystkim chrześcijanom 
pozdrowienie w tym przekonaniu, że sprawa Chrystusa i sprawa jedno-
ści, którą z Jego woli Kościół ma tętnić, będzie czynić postępy, głównie 
dzięki nawiązywaniu rozmów w duchu szczerości i miłości.

Wezwanie do czynu
116. Pragniemy naprawdę gorąco, by ten dialog już od dawna nawią-
zywany w  łonie samego Kościoła, nabrał nowej żarliwości, podsuwał 
nowe treści do omówienia, wyłonił nowych partnerów do rozmów, a to 
celem wzmożenia żywotności i  świętości Mistycznego Ciała Chrystu-
sowego, żyjącego na ziemi. Wobec tego udzielmy bez wahania popar-
cia wszystkiemu, co odgrywa jakąś rolę w upowszechnianiu zasad, któ-
rych stróżem i szafarzem jest Kościół. Skorośmy już wyżej napomknęli 
o ustawieniu życia wewnętrznego w oparciu o liturgiczne wyczucie oraz 
przepowiadaniu rzeczy Bożych, wypada nam teraz wspomnieć rów-
nież o szkołach, o wydawnictwach drukarskich, o apostolstwie społecz-
nym, o zbożnych wyprawach do pogan oraz o dziełach miłosierdzia. Nie 
mamy wątpliwości, że Sobór Powszechny przedłoży nam to wszystko 
pod obrady. Wszystkim, którzy pod przewodnictwem swych prawowi-
tych Zwierzchników włączają się do tego ożywionego i zbawczego dia-
logu, wypada Nam tylko udzielić zachęty i złożyć serdeczne życzenia. 
Wśród nich wymieniamy głównie kapłanów, zakonników oraz wielce 
drogich ludzi świeckich walczących dla Chrystusa w  szeregach Akcji 
Katolickiej lub w innych stowarzyszeniach i apostolskich dziełach.

Żywotność współczesnego Kościoła
117. Doznajemy wielkiej radości i  pokrzepienia z  zapoczątkowania już 
tego dialogu czy to w łonie Kościoła, czy poza nim. Kościół bowiem jest 
obecnie żywotniejszy niż kiedykolwiek przedtem. Niemniej jednak, przy 
dokładniejszym przyjrzeniu się sprawie, wszystko wygląda na rzecz do 
zrobienia, gdyż napoczynane obecnie dzieło nigdy chyba nie będzie mieć 
końca. Takie bowiem jest niby prawo naszego ziemskiego pielgrzymo-
wania, zakreślonego upływem czasu. Jest to również, Czcigodni Bracia, 
wspólna dola naszego zadania, bo w tych burzliwych czasach wszystko nas 
ponagla do jego odnowy i włożenia weń większej staranności i zapału.
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Evangelii gaudium

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”. O  głoszeniu 
Ewangelii w dzisiejszym świecie [23 XI 2013], Wydawnictwo M, Kra-
ków 2013, s. 121–123 i 128–129 (n. 238–243 i 255–258)

DIALOG SPOŁECZNY JAKO WKŁAD NA RZECZ POKOJU
238. Ewangelizacja zakłada również drogę dialogu. W naszych czasach 
dla Kościoła istnieją trzy szczególne środowiska dialogu, w których po-
winien być obecny, by spełnić posługę w zakresie pełnego rozwoju czło-
wieka i osiągnąć dobro wspólne: dialog z państwami, ze społeczeństwem 
– obejmujący dialog z kulturami i nauką – oraz dialog z innymi wierzą-
cymi nienależącymi do Kościoła katolickiego. We wszystkich przypad-
kach „Kościół przemawia w oparciu o  światło, które daje mu wiara”1, 
wnosi swoje doświadczenie dwóch tysięcy lat i zachowuje zawsze w pa-
mięci życie i cierpienie istot ludzkich. Mimo że doświadczenie to wy-
kracza często poza granice ludzkiego rozumu, ma ono jednak duże zna-
czenie i może wzbogacić tych, którzy nie wierzą, oraz przyczynić się do 
poszerzenia horyzontów ludzkiego myślenia.

239. Kościół głosi „dobrą nowinę o pokoju” (Ef 6, 15) i jest otwarty 
na współpracę z wszystkimi władzami krajowymi i międzynarodowy-
mi, by troszczyć się o to tak wielkie dobro powszechne. Głosząc Jezusa 
Chrystusa, który jest uosobionym pokojem (por. Ef 2, 14), nowa ewan-
gelizacja zachęca gorąco każdego ochrzczonego, by był narzędziem po-
koju i wiarygodnym świadkiem pojednanego życia2. Nadszedł czas, by – 
mając na uwadze kulturę, która dostrzega wartość dialogu jako formy 
spotkania – dążyć do zgody i do wspólnych ustaleń, jednak nie w ode-
rwaniu od troski o społeczeństwo sprawiedliwe, zdolne do pamięci i ni-
kogo nie wykluczające. Głównym autorem, historycznym podmiotem 

1 Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej (21 grudnia 2012): AAS 105 
(2013), 51.

2 Por. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (7–28 paź-
dziernika 2012), Propositio 14.
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tego procesu są ludzie i ich kultura, nie jakaś klasa, grupa czy elita. Nie 
potrzebujemy projektów przygotowanych przez niewielu i  adresowa-
nych do niewielu, bądź do oświeconej lub głośnej mniejszości, która 
chce zawłaszczyć zbiorowe uczucia narodów czy społeczeństw. Chodzi 
o porozumienie, by żyć razem, chodzi o pakt społeczny i kulturowy.

240. Do państwa należy troska i popieranie dobra wspólnego spo-
łeczeństwa3. Na bazie zasad pomocniczości i solidarności, podejmując 
znaczny wysiłek dialogu politycznego i prowadząc do uzgodnień, w dą-
żeniu do integralnego rozwoju wszystkich, państwo spełnia fundamen-
talną rolę, która nie może być delegowana. Rola ta, w obecnych okolicz-
nościach, wymaga głębokiej pokory społecznej.

241. Prowadząc dialog z  państwem i  społeczeństwem, Kościół nie 
dysponuje rozwiązaniami dla wszystkich szczegółowych kwestii. Jed-
nakże, wespół z różnymi siłami społecznymi, wspiera propozycje bar-
dziej odpowiadające godności osoby ludzkiej i dobru wspólnemu. Ko-
ściół zawsze jasno proponuje podstawowe wartości życia ludzkiego, by 
przekazać przekonania, które mogą następnie być zastosowane w życiu 
politycznym.

Dialog między wiarą, rozumem i nauką
242. Również dialog między nauką a  wiarą jest częścią działalności 
ewangelizacyjnej, sprzyjającej pokojowi4. Scjentyzm i pozytywizm „nie 
uznają wartości innych form poznania niż formy właściwe dla nauk ści-
słych”5. Kościół proponuje inną drogę, wymagającą syntezy między od-
powiedzialnym posługiwaniem się metodami właściwymi naukom em-
pirycznym a innymi dziedzinami wiedzy, jak filozofia, teologia i sama 
wiara, która wznosi umysł ludzki aż do tajemnicy wykraczającej poza 
ludzką naturę i  inteligencję. Wiara nie obawia się rozumu, ponieważ 
„światło wiary, jak i światło rozumu pochodzą od Boga”6 i nie mogą so-
bie nawzajem zaprzeczać. Ewangelizacja bacznie obserwuje postęp na-
ukowy, by oświecić go światłem wiary i prawa naturalnego, żeby zawsze 

3 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1910; Papieska Rada «Iustitia et Pax», 
Kompendium nauki społecznej Kościoła, 168.

4 Por. Propositio 54.
5 Jan Paweł II, Enc. Fides et ratio (14 września 1998), 88: AAS 91 (1999), 74.
6 Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra Gentiles, I, VII; por. Jan Paweł II, Enc. 

Fides et ratio (14 września 1998), 43: AAS 91 (1999), 39.
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respektował centralny charakter i najwyższą wartość osoby ludzkiej na 
wszystkich etapach jej istnienia. Całe społeczeństwo może być wzboga-
cone dzięki temu dialogowi, otwierającemu nowe horyzonty przed my-
ślą i poszerzającemu możliwości rozumu. To również jest droga harmo-
nii i pokoju.

243. Kościół nie usiłuje powstrzymywać wspaniałego postępu na-
uki. Przeciwnie, raduje się z tego i korzysta, uznając olbrzymi poten-
cjał, jakim Bóg obdarzył ludzki umysł. Gdy postęp nauk, trzymających 
się ściśle wymogów akademickich na polu ich specyficznego przedmio-
tu, czyni oczywistym jakiś określony wniosek, którego rozum nie może 
zanegować, wiara temu nie przeczy. Tym bardziej wierzący nie mogą 
wymagać, aby opinia naukowa, która im się podoba, a która nawet nie 
została dostatecznie potwierdzona, zyskała wartość dogmatu wiary. 
Jednakże w pewnych sytuacjach niektórzy naukowcy wykraczają poza 
przedmiot formalny swojej dyscypliny i zagalopowują się w stwierdze-
niach lub konkluzjach nie należących do ich dziedziny. W tym wypad-
ku mamy do czynienia nie z dociekaniem naukowym, ale z określoną 
ideologią zamykającą drogę do autentycznego, pokojowego i owocne-
go dialogu.

Dialog społeczny w kontekście wolności religijnej
255. Ojcowie synodalni przypomnieli jak ważne jest poszanowanie wol-
ności religijnej, uważanej za podstawowe prawo człowieka7. Obejmuje 
ona „swobodę wyboru religii, którą uważa się za prawdziwą, i publiczne 
wyrażanie swojej wiary”8. Zdrowy pluralizm, naprawdę szanujący in-
nych oraz wartości jako takie, nie oznacza prywatyzacji religii, żądania 
sprowadzenia ich do milczenia albo do zakamarków sumienia każde-
go, lub ograniczenia do zamkniętej przestrzeni kościołów, synagog czy 
meczetów. W gruncie rzeczy mielibyśmy wówczas do czynienia z nową 
formą dyskryminacji i autorytaryzmu. Szacunku należnego mniejszo-
ściom agnostyków lub niewierzących nie można narzucać w  sposób 
arbitralny, który ucisza przekonania wierzącej większości lub ignoru-
je bogactwo tradycji religijnych. Na dłuższą metę sprzyjałoby to raczej 
niechęci niż tolerancji i pokojowi.

7 Por. Propositio 16.
8 Benedykt XVI, Posynodalna Adhort. apost. Ecclesia in Medio Oriente (14 

września 2012), 26: AAS 104 (2012), 762.
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256. W  chwili gdy stawia się pytanie na temat publicznego wpły-
wu religii, trzeba wyróżnić trzy formy jej przeżywania. Zarówno inte-
lektualiści, jak i dziennikarze stosują często prostackie i mało naukowe 
uogólnienia, gdy mówią o brakach religii i wielokrotnie nie potrafią roz-
różnić, że nie wszyscy wierzący – ani nie wszystkie autorytety religijne – 
są równi. Niektórzy politycy korzystają z tego zamętu, by usprawiedli-
wić działania dyskryminujące. Innym razem gardzi się pismami, które 
powstały w środowisku wiary, zapominając, że klasyczne teksty religij-
ne mogą oferować sens dla wszystkich epok, posiadają siłę motywującą, 
która otwiera zawsze nowe horyzonty, pobudza myśl, poszerza umysł 
i wrażliwość. Są pogardzane ze względu na ograniczoność spojrzenia ra-
cjonalizmów. Czy jest racjonalne i rozsądne usuwanie ich w mrok jedy-
nie dlatego, że powstały w kontekście wiary religijnej? Niosą one w so-
bie zasady głęboko humanistyczne, mające wartość racjonalną, choć są 
przeniknięte symbolami i doktrynami religijnymi.

257. Jako wierzący, czujemy się bliscy również tych, którzy nie nale-
żąc do żadnej tradycji religijnej, szukają szczerze prawdy, dobra i pięk-
na, które dla nas znajdują swój najwyższy wyraz i swoje źródło w Bogu. 
Postrzegamy ich jako cennych sprzymierzeńców w dziele obrony god-
ności ludzkiej, w budowaniu pokojowego współżycia między naroda-
mi i w strzeżeniu stworzenia. Szczególną przestrzeń stanowią tak zwane 
nowe Areopagi, jak i „Dziedzińce Pogan”, gdzie „wierzący i niewierzący 
mogą prowadzić dialog na podstawowe tematy etyki, sztuki i nauki oraz 
o poszukiwaniu transcendencji”9. Również i to jest droga pokoju dla na-
szego poranionego świata.

258. Wychodząc od niektórych tematów społecznych, ważnych dla 
przyszłości ludzkości, próbowałem jeszcze raz omówić niezbędny spo-
łeczny wymiar głoszenia Ewangelii, by zachęcić wszystkich chrześcijan 
do ukazywania jej zawsze w swoich słowach, postawach i działaniach.

9 Por. Propositio 55.

Evangelii gaudium



158

Ustawa sejmowa i dokument rządowy  
o instytucjonalnym dialogu społecznym

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r., nr 100, poz. 1080, nr 154, 
poz. 1793 i 1800; 2002 r., nr 10, poz. 89, nr 240, poz. 2056,; 2004 r., nr 
240, poz. 2407; 2009 r., nr 219, poz. 1707.

Rozdział 1  
Cel i zadania Trójstronnej Komisji  
do Spraw Społeczno-Gospodarczych 

Art. 1. 
1. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych, zwana 

dalej „Komisją”, stanowi forum dialogu społecznego prowadzonego 
dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz 
dobra publicznego. 

2. Celem działalności Komisji jest dążenie do osiągnięcia i zachowania 
pokoju społecznego. 

3. Do kompetencji Komisji należy prowadzenie dialogu społecznego 
w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych 
sprawach społecznych lub gospodarczych, a także realizacja zadań 
określonych w odrębnych ustawach. 

Art. 2. 
1. Każdej ze stron Komisji przysługuje prawo wniesienia pod obra-

dy Komisji sprawy o dużym znaczeniu społecznym lub gospodar-



159

czym, jeżeli uzna, że jej rozwiązanie jest istotne dla zachowania po-
koju społecznego. 

2. Każda ze stron Komisji, również wspólnie z  inną stroną Komisji, 
może zająć stanowisko w  każdej sprawie dotyczącej polityki spo-
łecznej lub gospodarczej. 

3. Każda ze stron Komisji może wezwać inną stronę Komisji do zaję-
cia stanowiska w sprawie, którą uzna za mającą duże znaczenie spo-
łeczne lub gospodarcze. 

4. Strona pracowników i strona pracodawców Komisji mogą zawierać 
ponadzakładowe układy zbiorowe pracy obejmujące ogół praco-
dawców zrzeszonych w organizacjach, o których mowa w art. 7 ust. 
1, lub grupę tych pracodawców oraz pracowników zatrudnionych 
przez tych pracodawców, a także porozumienia określające wzajem-
ne zobowiązania tych stron. […]

Art. 2a. 
1. Wszystkie strony Komisji mogą wspólnie zawierać porozumienia. 
2. Przedmiotem porozumień są wzajemne zobowiązania stron służące 

realizacji celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2.
3. Porozumienia określają w szczególności: 

1) czas obowiązywania,
2) tryb dokonywania zmian treści, 
3) tryb rozwiązania,
4) przypadki wygaśnięcia, 
5) tryb rozstrzygania kwestii spornych. 

Art. 2b. 
1. Komisja może przekazać sprawę o zasięgu wojewódzkim, o której 

mowa w art. 1 ust. 3 i art. 2 ust. 1, wojewódzkiej komisji dialogu spo-
łecznego.

2. W sprawie przekazania komisja podejmuje uchwałę. 

Art. 3. 
1. Strona rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przed-

stawia Komisji wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych 
stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej 
na rok następny. 

2. Strony pracowników i pracodawców, w  terminie do dnia 20 maja 
każdego roku, przedstawiają wspólną propozycję w sprawie wzro-
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stu w następnym roku: 1) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, 
w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę; 2) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2, strony pra-
cowników i  pracodawców nie przedstawią wspólnej propozycji, 
każda z tych stron może, w terminie do dnia 25 maja, przedstawić 
swoją propozycję w każdej ze spraw, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona nie 
przedstawi propozycji w sprawach, o których mowa w ust. 2, pro-
pozycję w każdej ze spraw może przedstawić, w terminie do dnia 30 
maja, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę 
w Komisji.

5. Strona rządowa, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, kie-
ruje założenia projektu budżetu państwa na rok następny do Komi-
sji w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodaw-
ców.

6. Strony pracowników i pracodawców zajmują, w terminie do dnia 20 
lipca każdego roku, wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu 
budżetu państwa na rok następny.

7. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 6, strony nie 
uzgodnią wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w terminie 
do dnia 25 lipca, zająć stanowisko w sprawie założeń projektu bu-
dżetu państwa na rok następny.

8. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 7, strona nie 
uzgodni stanowiska w sprawie założeń projektu budżetu państwa 
na rok następny, opinię w sprawie założeń projektu budżetu pań-
stwa na rok następny może przedstawić, w terminie do dnia 31 lip-
ca, każda z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę 
w Komisji.

9. Strona rządowa, nie później niż 20 dni przed przedstawieniem pro-
jektu ustawy budżetowej Sejmowi, kieruje projekt ustawy budżeto-
wej na rok następny wraz z uzasadnieniem do Komisji w celu zaję-
cia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców.

10. Strony pracowników i  pracodawców zajmują wspólne stanowisko 
w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok następny, nie później 
niż w 6 dniu roboczym po dniu, w którym otrzymały ten projekt.

11. W  przypadku gdy w  terminie, o  którym mowa w  ust. 10, strony 
nie uzgodnią wspólnego stanowiska, każda ze stron może, w ciągu 
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następnych 3 dni roboczych, zająć stanowisko w sprawie projektu 
ustawy budżetowej na rok następny. 

12. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 11, strona nie 
uzgodni stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 
następny, opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok na-
stępny może przedstawić, w ciągu następnych 2 dni roboczych, każ-
da z organizacji, której przedstawiciele reprezentują stronę w Komi-
sji. 

13. Terminy, o których mowa w ust. 1–8, Komisja może zmieniać na 
wniosek strony rządowej. 

14. Nieprzedstawienie propozycji, o której mowa w ust. 4, oraz opinii, 
o których mowa w ust. 8 i 12, w terminie wyznaczonym odpowied-
nio w każdym z tych przepisów lub w terminie ustalonym przez Ko-
misję, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia. 

Rozdział 2  
Skład i organizacja Trójstronnej Komisji  
do Spraw Społeczno-Gospodarczych 

Art. 4. 
1. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony 

pracowników oraz strony pracodawców. 
2. W pracach Komisji biorą udział przedstawiciele jednostek samorzą-

du terytorialnego, z głosem doradczym, w zakresie dotyczącym wy-
konywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny. 

3. W pracach Komisji biorą udział, z głosem doradczym, przedstawi-
ciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawiciel Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Art. 5. 
1. Stronę rządową w Komisji reprezentują przedstawiciele Rady Mini-

strów wskazani przez Prezesa Rady Ministrów. 
2. Strona rządowa może zapraszać do udziału w pracach Komisji z gło-

sem doradczym przedstawicieli administracji rządowej i samorzą-
dowej oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych. 

Art. 6. 
1. Stronę pracowników w Komisji reprezentują przedstawiciele repre-

zentatywnych organizacji związkowych. 
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2. Za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajo-
we związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związ-
ków zawodowych i  ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe 
(konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) zrze-
szają, z zastrzeżeniem ust. 3, więcej niż 300 000 członków będących 
pracownikami; 2) działają w  podmiotach gospodarki narodowej, 
których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż 
w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której 
mowa w przepisach o statystyce publicznej. 

3. Przy ustalaniu kryterium liczebności, o którym mowa w ust. 2 pkt 
1, uwzględnia się nie więcej niż po 100 000 członków organizacji 
związkowej będących pracownikami zatrudnionymi w podmiotach 
gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest 
określony w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 
o  której mowa w  przepisach o  statystyce publicznej. Organizacja 
związkowa ubiegająca się o uznanie jej za reprezentatywną organi-
zację związkową przy ustalaniu liczby pracowników, o której mowa 
w ust. 2, nie uwzględnia pracowników zrzeszonych w tych spośród 
jej organizacji członkowskich, które są lub w okresie roku przed zło-
żeniem wniosku o stwierdzenie reprezentatywności były zrzeszone 
w reprezentatywnej organizacji związkowej mającej przedstawicieli 
w składzie Komisji. 

4. Strona pracowników może zapraszać do udziału w pracach Komisji, 
z głosem doradczym, przedstawicieli związków zawodowych i orga-
nizacji związkowych niespełniających kryteriów określonych w ust. 
2 i 3 oraz przedstawicieli organizacji społecznych i zawodowych. 

Art. 7. 
1. Stronę pracodawców w Komisji reprezentują przedstawiciele repre-

zentatywnych organizacji pracodawców. 
3. Za reprezentatywne uznaje się organizacje pracodawców, które speł-

niają łącznie następujące kryteria: 1) zrzeszają pracodawców zatrud-
niających, z zastrzeżeniem ust. 4, więcej niż 300 000 pracowników; 
2) mają zasięg ogólnokrajowy; 3) działają w podmiotach gospodar-
ki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności określony 
jest w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej. 

4. Przy ustalaniu kryterium liczebności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 
uwzględnia się nie więcej niż po 100 000 pracowników zatrudnio-
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nych przez pracodawców zrzeszonych w organizacji pracodawców, 
których podstawowy rodzaj działalności określony jest w jednej sek-
cji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w prze-
pisach o statystyce publicznej. Organizacja pracodawców ubiegająca 
się o uznanie jej za reprezentatywną organizację pracodawców przy 
ustalaniu liczby pracowników, o której mowa w ust. 3, nie uwzględ-
nia pracowników zatrudnionych przez tych spośród zrzeszanych 
pracodawców, którzy są lub w okresie roku przed złożeniem wnio-
sku o stwierdzenie reprezentatywności byli zrzeszeni w reprezenta-
tywnej organizacji pracodawców mającej przedstawicieli w składzie 
Komisji. 

5. Strona pracodawców może zapraszać do udziału w pracach Komisji, 
z głosem doradczym, przedstawicieli organizacji pracodawców nie-
spełniających kryteriów określonych w ust. 3 i 4 oraz przedstawicie-
li organizacji społecznych i zawodowych.

Art. 9. 
1. Każda z organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, ma 

równą liczbę przedstawicieli w składzie Komisji. 
2. Liczbę przedstawicieli, o  której mowa w  ust. 1, określa Komisja 

w drodze uchwały. 
3. Liczbę przedstawicieli Rady Ministrów w składzie Komisji oraz licz-

bę przedstawicieli samorządu terytorialnego biorących udział w pra-
cach Komisji określa Prezes Rady Ministrów, zasięgając – w zakresie 
liczby przedstawicieli samorządu terytorialnego – opinii strony sa-
morządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialne-
go. 

4. Prezes Rady Ministrów powołuje do składu Komisji i odwołuje ze 
składu Komisji przedstawicieli: 

1) Rady Ministrów, 
2) organizacji, o  których mowa w  art. 6  ust. 1, na wniosek każdej 

z tych organizacji, 
3) organizacji, o  których mowa w  art. 7  ust. 1, na wniosek każdej 

z tych organizacji. 
5. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje do udziału w pracach 

Komisji przedstawicieli: 
1) samorządu terytorialnego, na wniosek strony samorządowej 

w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 
2) Prezesa Narodowego Banku Polskiego, na jego wniosek, 
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3) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na jego wniosek. 
6. Osoby powołane do składu Komisji albo do udziału w jej pracach 

uczestniczą osobiście w pracach Komisji

Art. 10. 
1. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych. 
2. Komisja podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych, jeżeli 

w głosowaniu bierze udział przedstawiciel: 
1) Rady Ministrów, 
2) co najmniej jednej z organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1, 
3) co najmniej jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 1. 

3. Podjęcie uchwały przez Komisję na posiedzeniu plenarnym wy-
maga zgody wszystkich biorących udział w głosowaniu, o którym 
mowa w ust. 2.

4. Komisja może, w  drodze uchwały, zdecydować o  podjęciu uchwa-
ły w danej sprawie w drodze korespondencyjnego głosowania stro-
ny rządowej oraz każdej z organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 
1 i art. 7 ust. 1.

5. Przy podejmowaniu uchwały w drodze korespondencyjnego głoso-
wania głos w imieniu: 

1) strony rządowej – oddaje przewodniczący Komisji, 
2) organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 – oddaje 

właściwy statutowo organ tych organizacji. 
6. Głosowanie korespondencyjne jest ważne, jeżeli wzięły w  nim 

udział wszystkie organizacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 
7 ust. 1, oraz strona rządowa. 

7. Podjęcie uchwały w drodze korespondencyjnego głosowania wyma-
ga zgody wszystkich biorących udział w głosowaniu. 

8. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb, nie rza-
dziej jednak niż raz na 2 miesiące. 

9. Komisja, w  drodze uchwały, może przekazać Prezydium Komisji 
rozpatrzenie sprawy należącej do jej kompetencji, z wyjątkiem za-
dań, których realizacja przez Komisję wynika z odrębnych ustaw. 

Art. 11. 
1. Komisja może, w drodze uchwały, powoływać stałe i doraźne zespo-

ły problemowe. 
2. Uchwała o  powołaniu zespołu określa zadania zespołu oraz jego 

skład albo sposób ustalenia tego składu. 
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Art. 12. 
1. Pracami Komisji kieruje Prezydium Komisji, w skład którego wcho-

dzą przewodniczący Komisji i wiceprzewodniczący Komisji. 
2. Przewodniczącego Komisji wyznacza Prezes Rady Ministrów spo-

śród członków Rady Ministrów będących przedstawicielami Rady 
Ministrów w składzie Komisji. 

3. Przedstawiciele każdej z organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 
1 i art. 7 ust. 1, wybierają po jednym wiceprzewodniczącym Komisji. 

4. Prezydium Komisji ustala program działania i harmonogram prac 
Komisji, porządek posiedzenia Komisji oraz rozpatruje sprawy 
przekazane przez Komisję. 

5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji. 

Art. 13. 
Komisja uchwala regulamin Komisji, który określa szczegółowe zasady 
i tryb pracy Komisji, Prezydium Komisji oraz zespołów, o których mowa 
w art. 11, a także uprawnienia członków Komisji związane z udziałem 
w jej pracach. 

Art. 14. 
1. Z  posiedzenia Komisji sporządza się komunikat, którego formę 

i sposób udostępniania określa regulamin Komisji. 
2. Komunikat, o  którym mowa w  ust. 1, zawiera w  szczególności 

uchwały Komisji i stanowiska stron Komisji. 

Art. 15. 
1. Obsługę Komisji zapewnia sekretariat Komisji będący komórką or-

ganizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
pracy. 

2. Koszty działania Komisji są pokrywane z budżetu państwa w czę-
ści dotyczącej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
pracy. 

Rozdział 3  
Wojewódzkie komisje dialogu społecznego 

Art. 16. 
1. W województwach mogą być tworzone wojewódzkie komisje dialo-

gu społecznego. 
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2. O utworzeniu wojewódzkiej komisji dialogu społecznego postana-
wia wojewoda na wspólny wniosek co najmniej jednej z organizacji, 
o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz co najmniej jednej z organiza-
cji, o których mowa w art. 7 ust. 1.

3. Wojewoda postanawia o  likwidacji wojewódzkiej komisji dialogu 
społecznego jeżeli o odwołanie swoich przedstawicieli z  jej składu 
wystąpią wszystkie z organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1, lub 
wszystkie z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 1.

Art. 17. 
1. Do właściwości wojewódzkiej komisji dialogu społecznego należy 

wyrażanie opinii: 
1) w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub 

organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządo-
wej i samorządowej z terenu województwa, 

2) w sprawach, o których mowa w art. 2b, 
3) w sprawach, o których mowa w art. 17b ust. 1 i 4. 

2. Na wspólny wniosek strony pracowników i  strony pracodawców 
marszałek województwa jest obowiązany przedstawić wojewódzkiej 
komisji dialogu społecznego do zaopiniowania projekt strategii roz-
woju województwa. 

3. Przyjęcie opinii, o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga zgody przedsta-
wicieli wszystkich stron wojewódzkiej komisji dialogu społecznego; 
jeżeli wojewódzka komisja dialogu społecznego nie uzgodni wspól-
nej opinii, każdej ze stron wojewódzkiej komisji dialogu społeczne-
go przysługuje prawo wyrażenia stanowiska w sprawie podlegającej 
opiniowaniu. 

4. Opinię w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wojewódzka komi-
sja dialogu społecznego przekazuje Komisji. 

5. Wszystkie strony wojewódzkiej komisji dialogu społecznego mogą 
wspólnie zawierać porozumienia. Przedmiotem porozumień mogą 
być wzajemne zobowiązania stron w sprawach objętych zakresem 
ich działania. Przepis art. 2a ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 17a. 
1. Wojewódzka komisja dialogu społecznego może rozpatrywać spra-

wy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między praco-
dawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zacho-
wania pokoju społecznego. 
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2. Sprawy, o  których mowa w  ust. 1, mogą być na piśmie przed-
stawiane wojewódzkiej komisji dialogu społecznego przez każ-
dą z jej stron, związki zawodowe i organizacje pracodawców nie 
wchodzące w  skład wojewódzkiej komisji dialogu społecznego, 
organy administracji publicznej oraz strony, których konflikt do-
tyczy. 

Art. 17b. 
1. W sprawach, o których mowa w art. 17a, wojewódzka komisja dia-

logu społecznego wyraża opinię lub podejmuje uchwałę o koniecz-
ności wyznaczenia osoby z  misją dobrej woli, którą będzie osoba 
z  listy mediatorów, o której mowa w przepisach o  rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymaga tego interes społecz-
ny, przewodniczący wojewódzkiej komisji dialogu społecznego 
może samodzielnie zadecydować o konieczności wyznaczenia oso-
by z misją dobrej woli. 

3. Z wnioskiem do ministra właściwego do spraw pracy o wyznacze-
nie osoby, o której mowa w ust. 1, występuje przewodniczący woje-
wódzkiej komisji dialogu społecznego. 

4. Osoba z misją dobrej woli pomaga stronom, których konflikt do-
tyczy, w jego rozwiązaniu. Jeżeli nie jest możliwe rozwiązanie kon-
fliktu, jego strony lub osoba z misją dobrej woli występują do wo-
jewódzkiej komisji dialogu społecznego o  wyrażenie przez nią 
opinii. 

Art. 17c. 
1. Osobie z misją dobrej woli na czas prowadzenia misji dobrej woli 

przysługuje zwolnienie od pracy.
2. Osobie z misją dobrej woli przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot 

poniesionych przez nią kosztów przejazdu i zakwaterowania okre-
ślone w  umowie zawartej przez tę osobę z  wojewodą. Wynagro-
dzenie to nie może być wyższe od wynagrodzenia określonego dla 
mediatorów z listy mediatorów, o którym mowa w przepisach doty-
czących rozwiązywania sporów zbiorowych. 

3. Wynagrodzenie i koszty, o których mowa w ust. 2, są pokrywane ze 
środków budżetu państwa przeznaczonych na działalność urzędu 
wojewódzkiego. 
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Art. 18. 
1. W skład wojewódzkiej komisji dialogu społecznego wchodzą przed-

stawiciele: 
1) wojewody – jako strona rządowa, 
2) organizacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 – jako strona pracow-

ników, 
3) organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 – jako strona praco-

dawców, 
4) marszałka województwa – jako strona samorządowa. 

2. Wojewódzka komisja dialogu społecznego może zapraszać do 
udziału w posiedzeniach przedstawicieli powiatów i gmin z terenu 
województwa. 

3. Członków wojewódzkiej komisji dialogu społecznego powołu-
je i odwołuje wojewoda, który wchodzi w skład tej komisji jako jej 
przewodniczący. 

4. Szczegółowe zasady i tryb działania wojewódzkich komisji dialogu 
społecznego, a także ustalania ich składu, w tym powoływania i od-
woływania członków tych komisji, oraz ich uprawnienia związane 
z pracą w komisji określa, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady 
Ministrów po zasięgnięciu opinii organizacji, o których mowa w art. 
6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, oraz strony samorządowej w Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

5. Obsługę wojewódzkiej komisji dialogu społecznego zapewnia biuro 
wojewódzkiej komisji dialogu społecznego będące komórką organi-
zacyjną urzędu wojewódzkiego. 

Rozdział 4  
Zmiany w przepisach obowiązujących,  
przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 21. 
W ustawie z  dnia 23 maja 1991 r. o  związkach zawodowych (Dz. U. 
z 2001 r., nr 79, poz. 854) wprowadza się następujące zmiany: 

[…] w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu usta-

wy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. 
U., nr 100, poz. 1080), zwanej dalej „ustawą o  Trójstronnej Komisji 
do Spraw Społeczno-Gospodarczych”, ma prawo opiniowania założeń 
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i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków 
zawodowych. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz 
projektu ustawy budżetowej, opiniowanie których regulują odrębne 
przepisy”. 

Art. 24. 
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 
bezrobociu (Dz. U. z 2001 r., nr 6, poz. 56, nr 42, poz. 475 i nr 89, poz. 
973) w art. 10: 

[…] ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W  skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodzi marszałek 

województwa, jako przewodniczący rady, oraz do 20 osób powoływa-
nych spośród przedstawicieli wojewody i działających na terenie wo-
jewództwa: 

1) wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej, reprezen-
tatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-
łeczno-Gospodarczych, 

2) wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców, repre-
zentatywnej w  rozumieniu ustawy o  Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych, 

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, 
4) związków zawodowych rolników indywidualnych, 
5) izb rolniczych, 
6) jednostek samorządu terytorialnego (województwa, powiatów 

i gmin). 
[…]
W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzi starosta jako prze-

wodniczący rady oraz do 16 osób powoływanych spośród działających 
na terenie powiatu: 

1) terenowych struktur każdej organizacji związkowej, reprezenta-
tywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społecz-
no-Gospodarczych, 

2) terenowych struktur każdej organizacji pracodawców, reprezenta-
tywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społecz-
no-Gospodarczych, 

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, 
4) związków zawodowych rolników indywidualnych, 
5) izb rolniczych, 
6) jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin).”. 
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Art. 33. 
1. Do pierwszego składu Komisji Prezes Rady Ministrów powoła po 

pięciu przedstawicieli każdej organizacji związkowej z  wymienio-
nych w art. 6 ust. 2 oraz każdej organizacji pracodawców z wymie-
nionych w art. 7 ust. 2.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w  drodze rozporządzenia, regula-
min Komisji, który będzie obowiązywał do czasu uchwalenia regu-
laminu, o którym mowa w art. 13.

Persona in societate…
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Zasady dialogu społecznego

Fragmenty dokumentu Zasady dialogu społecznego. Dokument progra-
mowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w  dniu 22 października 
2002 r., Warszawa 2002, s. 6–9, www.malopolska.uw.gov.pl (18.08.2014)

Rozdział II 
Cele dialogu społecznego
1. Podstawowe cele prowadzenia dialogu społecznego, akceptowane 

przez rząd to: 
1.1. Uspołecznienie mechanizmów podejmowania decyzji w  celu 

uwzględnienia zróżnicowanych punktów widzenia partnerów społecz-
nych, którzy w demokratycznym państwie posiadają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne, a także przeciwdziałanie eliminacji 
istotnych społecznych interesów z debaty publicznej i uzyskiwanie dzię-
ki temu społecznego przyzwolenia dla prowadzonej polityki; 

1.2. Równoważenie społecznych interesów, w celu zagwarantowania, 
że wprowadzane przez rząd rozwiązania nie służą jedynie wąskim gru-
pom zawodowym i społecznym, ale przyczyniają się do realizacji intere-
su publicznego. W szczególności rozważenia, w ramach dialogu prowa-
dzonego przez organy administracji, wymaga interes publiczny, a także 
interes słabiej zorganizowanych grup społecznych (podatnicy, konsu-
menci usług publicznych jak np. pacjenci, uczniowie) oraz osób o ni-
skim statusie materialnym; 

1.3. Przygotowanie lepszych jakościowo rozwiązań w  dziedzinie 
polityki społeczno-gospodarczej poprzez uzyskanie szerszej i  wielo-
wymiarowej wiedzy na temat problemów, które są przedmiotem pro-
ponowanych przez rząd rozwiązań oraz prowadzenie stałej debaty ze 
społeczeństwem, pozwalającej na wyjaśnienie istoty proponowanych 
rozwiązań, a także na takie jej ukierunkowanie, które pozwala na posze-
rzenie społecznej akceptacji dla tych rozwiązań; 

1.4. Przygotowanie partnerów społecznych i społeczeństwa do efek-
tywnego wdrażania programów polityki publicznej, proponowanych 
przez rząd oraz skłonienie ich do podjęcia współodpowiedzialności za 
wzajemnie uzgodnione programy działań oraz do zaangażowania się na 
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rzecz upowszechnienia, promocji i realizacji tych programów w celu re-
alizacji interesów ogólnospołecznych; 

1.5. Uzupełnienie tradycyjnych form kontroli administracji publicz-
nej (parlament, specjalistyczne organy kontroli, środki masowego prze-
kazu), w celu przeciwdziałania alienacji administracji publicznej w sto-
sunku do społeczeństwa. 

Efektem dialogu społecznego powinny być z  jednej strony pokój 
społeczny, z drugiej zaś trwały i  zrównoważony rozwój kraju i  społe-
czeństwa.

Należy podkreślić, że regulacje prawne i programy tworzone według 
zasad dialogu społecznego legitymizuje poparcie i porozumienie stron 
dialogu.

Rozdział III 
Zasady dialogu społecznego – założenia ogólne
1. Dialog społeczny prowadzony przez administrację rządową powi-

nien być wynikiem przemyślanej wizji i strategii wykorzystania go 
dla efektywnego prowadzenia polityki rządu, poprawy jakości rzą-
dzenia oraz wzmocnienia mechanizmów demokratycznych w pań-
stwie. Dialog społeczny nie powinien być wyłącznie wynikiem bie-
żących potrzeb, a zwłaszcza presji sytuacji konfliktowych. 

2. W  interesie rządu jest, aby partnerzy społeczni aktywnie działali 
na rzecz artykułowania swych interesów wobec władz publicznych 
w sposób zorganizowany oraz zgodny z porządkiem prawnym. Do-
tyczy to w szczególności organizacji pozarządowych działających na 
rzecz interesu publicznego oraz dobra wspólnego. Przedstawicie-
le rządu i administracji rządowej powinni podejmować niezbędne 
działania legislacyjne, organizacyjne oraz w zakresie polityki infor-
macyjnej sprzyjające takim działaniom partnerów społecznych. Na-
leży wskazać, iż partnerzy społeczni mają prawo inicjowania pro-
gramów publicznych, uczestnictwa w  programowaniu sposobów 
rozwiązywania problemów społecznych. Rząd uznaje to prawo, ma-
jąc na względzie znaczenie oddolnych inicjatyw obywatelskich. 

3. Podstawowymi warunkami efektywnej instytucjonalizacji dialogu 
społecznego jest stworzenie: 

3.1. Podstaw prawnych dialogu społecznego - istotne obszary dialo-
gu społecznego są w polskim prawodawstwie uregulowane, ale istnieją 
także obszary, w których dialog oparty jest o porozumienia społeczne. 
Niezależnie od tego czy uznaje się znaczenie regulacji ściśle prawnej czy 
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dopuszcza się organizowanie dialogu społecznego w oparciu o porozu-
mienia, istotne jest, aby: 

•	 każdorazowo precyzyjnie i w jednolity sposób określić podstawowe 
reguły tego dialogu, tj. prawa i obowiązki partnerów dialogu, w tym 
administracji rządowej jako partnera dialogu społecznego, zasady 
dokonywania uzgodnień i podejmowania decyzji, a także wymiany 
informacji,
•	 ściśle określić co jest przedmiotem dialogu i jakie są jego podmioty, 
a także sposoby wprowadzania w życie i monitorowania dokonanych 
uzgodnień. Istotną zasadą działań administracji publicznej w pań-
stwie prawa jest to, że działa ona na podstawie i w granicach prawa. 
Zasada ta dotyczy także, działań rządu w obszarze dialogu społecz-
nego.
3.2. Podstaw politycznych dialogu społecznego - wymaga to przede 

wszystkim:
•	 równego traktowania partnerów społecznych, z uwzględnieniem 
ich zróżnicowanych uprawnień i  funkcji, które wypełniają w życiu 
społecznym,
•	 prowadzenia dialogu społecznego przez administrację publiczną 
w dobrej wierze,
•	 uznania przez partnerów społecznych faktu posiadania przez rząd 
legitymizacji demokratycznej,
•	 wzięcia przez partnerów społecznych odpowiedzialności za wynik 
dokonanych przez nich uzgodnień, w stopniu proporcjonalnym do 
przyznanych im uprawnień.
Za nieodzowne „minimum dialogu społecznego” należy uznać pre-

zentowanie opinii publicznej przygotowywanych propozycji działania 
administracji rządowej, w celu rozeznania społecznych opinii i nasta-
wień do tych propozycji.

Działanie administracji publicznej oparte wyłącznie o hierarchicz-
ny stosunek administracyjno-prawny, jest w państwie demokratycznym 
zarówno nieuprawnione, jak i nieskuteczne. Współpraca z partnerami 
społecznymi realizowana może być poprzez zasięganie opinii, dokony-
wanie regularnych i wspólnych przeglądów polityki publicznej, udział 
partnerów społecznych w pracach zespołów międzyresortowych i  rad 
doradczych przy organach administracji rządowej.

W tych obszarach polityki rządu, w których ze względu na bezpie-
czeństwo publiczne i bezpieczeństwo państwa oraz szczególnie ważny 
interes gospodarczy państwa udział partnerów społecznych w wypra-

Zasady dialogu społecznego
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cowaniu rozwiązań nie jest w pełni możliwy i wskazany, za szczególnie 
istotne uznać należy uzasadnienie prowadzonych działań poprzez poli-
tykę informacyjną.

3.3. Podstaw społecznych dialogu społecznego -  istotne dla spraw-
ności i efektywności prowadzonego przez administrację rządową dialo-
gu, jest organizowanie się partnerów społecznych w wiarygodne, spój-
ne i reprezentatywne dla określonych kategorii interesów społecznych 
podmioty. Takie organizowanie się partnerów społecznych ułatwia pro-
wadzenie dialogu społecznego w  sposób niezakłócający sprawnego 
funkcjonowania administracji publicznej i czyni go społecznie akcep-
towanym. Słabe organizacje partnerów społecznych to istotny problem 
braku społecznych podstaw dialogu. Dlatego też wspólnym interesem 
rządu i organizacji partnerów społecznych jest rozwój szeroko rozumia-
nego społeczeństwa obywatelskiego.

Rząd nie podejmując żadnych działań mających na celu odgórne 
i administracyjne stymulowanie procesów integrowania się partnerów 
społecznych, będzie im sprzyjał, o ile nie naruszają naturalnego plura-
lizmu społecznego i nie mają na celu ograniczenia uprawnień obywate-
li, wolności prowadzenia działalności gospodarczej, wolności wykony-
wania zawodu czy też ograniczania rzeczywistej równości i konkurencji 
w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. 
4. Rząd wspierał będzie wszelkie inicjatywy, w tym ustawodawcze, za-

pewniające reprezentatywność i wiarygodność struktur i partnerów 
dialogu społecznego. 

5. Należy przeciwdziałać nadmiernemu koncentrowaniu uprawnień 
władczych i  konsultacyjnych w  rękach wybranych grup społecz-
nych i  zawodowych oraz reprezentujących je organizacji. Zasadą 
dialogu społecznego powinno być jak najszersze dążenie do równo-
prawnego traktowania partnerów społecznych tam, gdzie występu-
ją oni w podobnych rolach i w sprawach ogólnospołecznych. Zasadę 
równego traktowania partnerów społecznych wwodzi się z konsty-
tucyjnej zasady równości wobec prawa. Zasada ta nie oznacza, że 
wszyscy partnerzy powinni mieć jednakowe prawa i być traktowa-
ni przez władze publiczne w identyczny sposób, bez uwzględnienia 
prawnie określonych funkcji, jaki partnerzy społeczni wypełniają 
w życiu publicznym. Zasada ta oznacza, że jednakowe prawa i obo-
wiązki dotyczą podmiotów należących do poszczególnych kategorii 
partnerów społecznych. 
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6. Należy podkreślić odpowiedzialność administracji rządowej za 
ochronę interesów słabiej zorganizowanych grup społecznych, 
wspólnot terytorialnych o  mniejszych zasobach organizacyjnych 
i  finansowych. Jednocześnie podkreślić należy znaczenie dialo-
gu środowiskowego z  ograniczonym, ze względu na przedmiot, 
kręgiem organizacji, jeżeli kwestie mają charakter środowiskowy 
i specjalistyczny. Nie jest jednak właściwe odrywanie dialogu śro-
dowiskowego od ogólnych reguł ustroju politycznego i społeczno-
-gospodarczego kraju. 

7. Rząd jest zainteresowany wyłonieniem się reprezentatywnych 
przedstawicieli środowisk organizacji pozarządowych, z  którymi 
mógłby prowadzić efektywny dialog. Brak takich przedstawicielstw 
utrudnia współdziałanie administracji rządowej w  ramach podej-
mowanego dialogu obywatelskiego.

8. Dialog społeczny jest istotną wartością życia publicznego w  pań-
stwie demokratycznym. Jednocześnie wszyscy uczestnicy tego dia-
logu muszą mieć świadomość jego granic. Granicami tymi są przede 
wszystkim: 

8.1. konstytucyjny ustrój państwa i ustawowo określone kompeten-
cje organów państwa, 

8.2. sprawne funkcjonowanie instytucji państwowych, 
8.3. istnienie sfer polityki państwa, w których dialog społeczny musi 

mieć charakter ograniczony ze względu na interes publiczny.

Zasady dialogu społecznego
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