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W Polsce od około dwudziestu lat, a w Europie Zachodniej i w Stanach Zjed-
noczonych dużo wcześniej, bo od początku XX w. zauważa się wzrost zaintere-
sowania  wszelkiego  rodzaju  działaniami,  dzięki  którym  można  kogoś  przeko-
nać do swoich racji, do zmiany poglądów, do dokonania czynności oczekiwanej 
przez osobę przekonującą (Cialdini, 2010, Tokarz, 2006, Witkowski, 2006). Dzia-
łania ułatwiające przekonywanie wykorzystywane są w każdej dziedzinie życia: 
począwszy od dyplomacji i polityki poprzez rozmowy pracodawcy i pracowni-
ka, zachowania sprzedawców mające na celu udaną sprzedaż oferowanych towa-
rów i usług, a skończywszy na odpowiednim kształtowaniu relacji towarzyskich. 
We  wszystkich  tych  sytuacjach  wymogi  skutecznego  przekonywania  powodu-
ją, że nie można ograniczyć się wyłącznie do przedstawienia określonego poglą-
du. Przekonujący jest zmuszony do prezentacji swojego poglądu z uwzględnie-
niem wszelkich sposobów przekonywania (dobry wygląd, uśmiech, interesujący 
sposób mówienia, używanie odpowiednich gestów, zastosowanie właściwej ar-
gumentacji). Wszystko po to, aby osiągnąć zamierzony cel. 

Pewne aspekty problematyki przekonywania i argumentowania w ujęciu teo-
retycznym i filozoficznym przedstawia Chaim Perelman w pracy „Imperium re-
toryki. Retoryka i argumentacja” (Perelman, 2002). Stwierdza on, że w pewnym 
momencie nastąpił powrót do retoryki, ale nie tej rozumianej tylko jako staro-
żytna sztuka perswazji i przekonywania, ale do „nowej retoryki”, jako sposobu 
przekazywania wiedzy, uczenia opartego na przekonaniu słuchacza o słuszności 
głoszonych poglądów, nie tylko poprzez mowę, ale także różnymi wyspecjalizo-
wanymi metodami − zależnie od typu audytorium i rodzaju dyscypliny. 

Z  „nową  retoryką”  związane  jest  powstanie  różnych  teorii  argumentacji, 
a także teorii wywierania wpływu, a w ślad za tym technik wywierania wpływu. 
Ich istotą jest oddziaływanie na słuchacza w celu zmodyfikowania jego przeko-
nań  i  nastawień.  Narzędziami  oddziaływania  będą  m.in.:  oparcie  się  na  auto-
rytecie głoszącego poglądy, wykorzystanie podległości, funkcjonowanie w jed-
nej grupie społecznej, religijnej lub zawodowej, ale także stosowanie kłamstwa, 
wprowadzanie w błąd czy wykorzystywanie przymusowego położenia. Nie są to 
sytuacje oddziaływania argumentacyjnego obojętne z punktu widzenia oczeki-
wań  społecznych  w  odniesieniu  do  sposobu  wykonywania  zawodów  prawni-



2

Wstęp

czych.  Taka  problematyka,  co  będzie  wielokrotnie  podkreślane,  nie  doczekała 
się odpowiedniego ujęcia w literaturze naukowej.

Pojęcie stosowania technik wywierania wpływu używane będzie zamiennie 
z pojęciem manipulowania. Oznacza to odejście w tej pracy od powszechnego 
poglądu  o  negatywnym  znaczeniu  słowa  manipulacja.  Manipulacją  określane 
będzie każde stosowanie technik wywierania wpływu, niezależnie od jego oceny, 
motywacji stosującego oraz skutków. Opisany w dalszej części pracy kazus cho-
rego dziecka, zapewnianego, wbrew prawdzie, przez rodziców o dobrym smaku 
leku jest przykładem na to, że manipulować można także w pozytywnym celu.

Należy  jednak  zwrócić  uwagę,  że  manipulowanie  (stosowanie  technik  wy-
wierania wpływu) może w pewnych sytuacjach wywołać skutki, które będą na-
ruszeniem zasad moralnych, a nawet prawa.

Istotne  będzie  zatem  udzielenie  odpowiedzi  na  kilka  pytań.  Czy  prawnik 
w swojej pracy może stosować techniki wywierania wpływu, manipulować? Czy 
może kłamać? Gdzie jest granica działania w interesie klienta? Tak postawione 
pytania w pierwszej chwili mogą bulwersować, ale bezsporne  jest, że niekiedy 
w swoim działaniu prawnik, dla uzyskania oczekiwanego efektu musi pewne in-
formacje i fakty uwypuklić, pewne przemilczeć, w wielu przypadkach na zada-
ne pytanie odpowiedzieć w taki sposób, aby nie przyniosło to szkody jego klien-
towi.  Oczywiście  wszystkie  te  działania  powinny  być  wykonywane  w  zgodzie 
z prawem i zasadami moralnymi, zarówno tymi powszechnie obowiązującymi, 
jak i wyznaczonymi przez sformalizowane zbiory zasad etyk zawodowych. 

Niniejsze opracowanie przez niektórych odbiorców może zostać w pewnym 
stopniu  potraktowane  jako  „podręcznik  manipulacji”.  Jednak  jego  podstawo-
wym zamiarem nie jest ułatwienie kontrowersyjnego działania (choć nie można 
tego  aspektu  wykluczyć)  lecz  pokazanie  przykładów  zachowań  mogących  bu-
dzić wątpliwości pod względem etycznym i prawnym. Ma to dwa podstawowe 
cele: będzie bowiem stanowiło przyczynek do dyskusji na temat możliwości i za-
sadności wyznaczenia granic wywierania wpływu oraz, dzięki opisaniu zacho-
wań opartych na manipulacji, będzie ułatwiało ich rozpoznawanie i umożliwia-
ło obronę przed negatywnymi skutkami manipulacji. 

Udzielenie odpowiedzi na zadane wcześniej, dosyć dyskusyjne pytania o do-
puszczalność  stosowania  technik  wywierania  wpływu  przez  prawników,  wy-
maga w pierwszej kolejności określenia zakresu tematycznego pracy, co nie jest 
możliwe bez zdefiniowania lub co najmniej doprecyzowania właściwie wszyst-
kich  użytych  pojęć,  w  tym  pojęcia  technik  wywierania  wpływu,  manipulacji, 
określenia  kim  jest  prawnik  oraz  sporządzenia  charakterystyki  wykonywanej 
przez niego pracy.

Szerokie rozważania na temat tego, czym są techniki wywierania wpływu za-
mieszczone zostały w dalszej części pracy. W uproszczeniu można jednak stwier-
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dzić, że  techniki wywierania wpływu są zbiorem różnych działań opartych na 
elementach wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, wiedzy o mowie ciała i in-
nych nauk mających na celu osiągnięcie oczekiwanej reakcji podmiotu, wobec 
którego techniki takie są stosowane. Skutkiem takiej aktywności jest wzmocnie-
nie przekazu i bardziej efektywne przekonanie odbiorców do słuszności przed-
stawianych  informacji,  poglądów  lub  argumentów.  W  skrajnych  przypadkach 
można natomiast zaobserwować nie przekonywanie odbiorców do określonych 
sytuacji, lecz wymuszanie na nich pewnych zachowań czy też doprowadzanie do 
nieświadomej akceptacji określonego stanu.

Pojęcie „prawnik” jest wieloznaczne. Na potrzeby tej pracy przyjęto, że praw-
nikiem jest osoba wykonująca zawód adwokata bądź radcy prawnego, natomiast 
uzasadnienie tego wyboru i szersze rozważania na temat definicji słowa „praw-
nik” zamieszczone zostały w dalszej części pracy.

Nie można także uniknąć pytania, na czym polega praca „prawnika” (tutaj: 
adwokata,  radcy prawnego). Wydaje  się,  że  szeroki  zakres kompetencji  adwo-
katów i radców prawnych w najprostszy sposób można podzielić na dwa pod-
stawowe zadania – udzielanie szeroko rozumianych porad prawnych (stąd za-
pewne geneza nazwy zawodu „radca prawny”) i reprezentowanie, prowadzenie 
spraw  swoich  klientów.  Reprezentowanie  ma  miejsce  w  różnych  sytuacjach, 
przede wszystkim przed sądami, w najbardziej widoczny sposób w postępowa-
niu cywilnym i karnym, ale także przed innymi organami, w tym organami ad-
ministracji  publicznej  czy  też  w  różnego  rodzaju  relacjach  z  wszelkimi  inny-
mi podmiotami określonych stosunków prawnych. Zarówno udzielanie porad 
prawnych jak i reprezentowanie wymaga od prawnika realizowania zróżnicowa-
nych ról zawodowych. W tej pracy uwaga będzie skupiała się na rolach negocja-
tora i mediatora. To z kolei skieruje nasze rozważania ku instytucjom prawnym: 
negocjacji i mediacji. 

Negocjacje i mediacje będą szczegółowo omówione w pracy z trzech powo-
dów. Pierwszym jest fakt, że instytucja negocjacji nie posiada definicji legalnej, 
a regulacje dotyczące mediacji są relatywnie nowe (w Polsce powstały w latach 
90. XX w. i na początku XXI w.). Drugim powodem jest zauważalna w ostatnich 
latach większa aktywność i zaangażowanie prawników w działalności negocja-
cyjną i mediacyjną. Trzecim, wydaje się, że najistotniejszym powodem, jest to, 
że w trakcie negocjacji i mediacji ich uczestnicy dysponują o wiele większą swo-
bodą działania niż w trakcie postępowania sądowego, a co za tym idzie zwiększa 
się możliwość korzystania z technik wywierania wpływu.

Realizacja  wszystkich  zadań  prawnika  wymaga  przekonania  innych  osób 
(sądu, drugiej strony relacji lub osób trzecich) do słuszności poglądów, czy też 
zachowań swojego mocodawcy. Praca prawnika to także, w wielu przypadkach, 
przekonywanie  własnego  klienta.  Nie  tylko  wpływanie  na  niego  na  począt-

Wstęp



4

Wstęp

ku współpracy, to jest korzystanie z narzędzi pozwalających na zdobycie zaufa-
nia  czy  też  ustalenie  satysfakcjonującego  prawnika  wynagrodzenia.  To  prze-
de  wszystkim  przekonywanie  o  słuszności/niesłuszności  niektórych  kroków 
(np. dotyczących wniesienia pozwu, apelacji, pomoc w wyborze strategii nego-
cjacyjnych). W jaki sposób prawnik może przekonywać? Odpowiedź wydaje się 
być banalna i powinna brzmieć: „poprzez prezentowanie argumentów”. Pojawia 
się jednak pytanie jakich argumentów, a także jaki powinien być sposób ich pre-
zentowania. Często można spotkać się z poglądem, że ktoś miał w sporze rację, 
ale nie potrafił tego wykazać. W związku z tym w pracy prawnika ważna jest nie 
tylko wiedza na temat faktów, ale także sposób ich przedstawienia umożliwia-
jący dokonanie przez odbiorców oczekiwanej oceny lub podjęcia praz odbiorcę 
oczekiwanego działania. 

Prawnicy,  opierając  się  zarówno  na  opracowaniach  naukowych,  głównie 
z zakresu psychologii i socjologii jak i na własnym doświadczeniu, zastanawia-
ją się jak skutecznie przekonywać i wywierać wpływ na innych. Osiągnięcie tych 
celów możliwe jest m.in. dzięki tworzeniu odpowiedniego kontekstu, czy też ko-
lejności przedstawiania argumentów, na uwypuklaniu bądź pomijaniu pewnych 
faktów, na składaniu określonych obietnic, czy też mniej lub bardziej zawoalo-
wanych gróźb. 

Przedstawione działania są wykorzystywane jako elementy różnych technik 
wywierania wpływu i dlatego wymagają szczegółowej analizy i oceny w dalszej 
części pracy. Istnieją metody działania, które zawsze uznane będą za niedopusz-
czalne,  są  także  takie  metody  działania,  które  pod  każdym  względem,  zarów-
no moralnym jak i prawnym są całkowicie poprawne. Jednak większość z tych 
metod w pewnym momencie, wraz ze wzrostem intensywności ich stosowania 
może zostać oceniona negatywnie pod względem moralnym czy też prawnym, 
co  powodowało  będzie  dla  prawnika  bądź  jego  klienta  negatywne  skutki,  po-
czątkowo  pozaprawne  dolegliwości  jak  np.  infamia  czy  ostracyzm,  następnie 
w  wielu  przypadkach  odpowiedzialność  dyscyplinarną  w  ramach  struktur  sa-
morządów  zawodowych  za  naruszenie  zasad  etyki  zawodowej,  później  skutki 
cywilne, a czasem – w skrajnych przypadkach − nawet karne.

Wszystkie te kwestie prowadzą z konieczności do podjęcia w opracowaniu 
uwag refleksyjnych dotyczących etycznej i prawnej dopuszczalności stosowania 
technik wywierania wpływu. 

Dla ułatwienia czytelnikowi ukształtowania własnych poglądów i ocen do-
tyczących tych technik, zamieszczono w pracy ich typologię i szczegółowy opis 
stosowania.

W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką wykorzystywania tech-
nik wywierania wpływu w różnych dziedzinach życia pojawiło się wiele opraco-
wań poświęconych tym zagadnieniom (Leary, 2007, Detz, 2008, Hogan, 2011). 
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Analizując jednak treść tych prac warto zwrócić uwagę na to, że w większości 
są to publikacje dotyczące technik negocjacyjnych czy też sposobów wywiera-
nia wpływu do użytku w codziennej praktyce, a zdecydowana większość z tych 
prac ma charakter popularnonaukowy bądź też odnosi się niemal wyłącznie do 
aspektów psychologicznych związanych z wpływaniem na drugą osobę. Prace te 
często można potraktować jako „instrukcje” przekonywania, wywierania wpły-
wu z zastosowaniem różnych  technik. Zawierają one opisy  technik, przykłady 
ich stosowania i wskazówki potrzebne do perfekcyjnego opanowania sztuki ma-
nipulowania. 

Niezależnie  od  nich,  można  znaleźć  na  rynku  wydawniczym  opracowania 
dotyczące  etyki  prawniczej  (Tokarczyk,  2011,  Skuczyński,  2013a)  oraz  szero-
ko pojętej odpowiedzialności cywilnej i karnej. Kwestie etyki są bardzo istotne 
w przypadku wykonywania różnych zawodów, ale przede wszystkim są bardzo 
ważne w tych sytuacjach, kiedy wykonywany zawód jest zawodem zaufania pub-
licznego. Takimi zawodami są zawody adwokata i radcy prawnego. 

Zwrócić należy natomiast uwagę na to, że nie ukazała się dotąd publikacja, 
w  której  połączone  byłyby  wszystkie  wymienione  powyżej  wątki,  pozwalająca 
na dokonanie analizy problematyki wywierania wpływu w ujęciu prawniczym. 
Ujęcie to oznaczałoby wskazanie i określenie sytuacji, w których może docho-
dzić  do  naruszeń  nie  tylko  powszechnie  akceptowanych  i  stosowanych  zasad 
moralnych, ale także zasad ujętych w zbiorach etyk zawodowych czy też aktach 
prawnych. Takie naruszenia mogą wywoływać różne skutki polegające m.in. na 
odpowiedzialności  dyscyplinarnej,  odpowiedzialności  opartej  na  przepisach 
prawa cywilnego, a nawet prawa karnego. Nie są obojętne również negatywne 
skutki społeczne takie jak np. utrata prestiżu przez prawników. 

W  literaturze  poświęconej  zagadnieniom  stosowania  technik  wywierania 
wpływu trudno znaleźć odpowiedź na pytanie jak daleko prawnik może posu-
nąć się w manipulowaniu treścią informacji czy też ich odbiorcami, w jakim za-
kresie  i  czy w ogóle może kłamać, gdzie znajduje  się granica działania w naj-
lepszym interesie klienta, której nie można przekroczyć bez wejścia w konflikt 
zarówno z powszechnie akceptowanymi normami moralnymi jak i z zasadami 
etyki zawodowej lub tym bardziej znalezienia się w obrębie naruszeń przepisów 
prawnych. W związku z tendencją do coraz częstszego stosowania technik wy-
wierania wpływu podanie przykładów takich zachowań i próba dokonania ich 
oceny wydaje się być interesująca i ważna z praktycznego punktu widzenia.

Rozważania zaprezentowane w pracy są nie tylko próbą przedstawienia te-
matyki dotyczącej manipulowania w znaczeniu stosowania technik wywierania 
wpływu w różnych działaniach związanych z wykonywaniem zawodu prawni-
ka (adwokata, radcy prawnego) w szczególności w trakcie negocjacji i mediacji. 
Przede wszystkim są próbą dokonania oceny działań prawnika, które mogą sta-
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nowić przekroczenie pewnych, dopuszczonych, akceptowanych granic w ujęciu 
etycznym i prawnym.

Podstawowe założenie przyjęte dla rozważań w tej pracy, sprowadza się do 
tezy,  że  jakiekolwiek  manipulowanie  nie  jest  nigdy  neutralne  aksjologicznie. 
W zależności od oczekiwanego celu oraz stosowanych środków, manipulacja 
może  być  oceniana  pozytywnie  bądź  negatywnie.  Szczegółowa  analiza  tech-
nik wywierania wpływu i form ich stosowania może pomóc w dokonaniu ich 
oceny. 

Różne formy manipulacji były stosowane od zawsze, jednak współcześnie za-
uważyć można, że działania takie są wykorzystywane ze zdecydowanie większą 
częstotliwością niż w przeszłości. W związku z rozwojem nauki, w tym przypad-
ku  nauk  społecznych,  przede  wszystkim  psychologii  i  socjologii,  różne  formy 
wywierania wpływu stosowane są nie tylko częściej, ale i w wielu przypadkach 
z wykorzystaniem wiedzy z zakresu tych nauk, co prowadzi do sytuacji, że czę-
sto są one trudniej zauważalne dla manipulowanych. 

Niektóre  z  technik  wywierania  wpływu  będące  narzędziami  manipulacji 
opierają się na działaniach prawnie i moralnie dopuszczalnych. Są jednak tech-
niki, których stosowanie z różnych względów uznać można co najmniej za wąt-
pliwe, jeśli nie za niedopuszczalne. Powinno się również zastanowić, czy wszyst-
ko co jest  legalne, może być stosowane bez ograniczeń. Należy zwrócić uwagę 
na słowa rzymskiego jurysty Paulusa, który powiedział „Non omne, quod licet, 
honestum est” (nie wszystko, co jest dozwolone jest uczciwe). W pewnej sytuacji 
może się okazać, że to co dopuszczalne i akceptowalne w jednostkowym przy-
padku, w zbyt dużym natężeniu już takie nie będzie. Przykładem takiego działa-
nia będzie stosowana w negocjacjach tzw. technika zdartej płyty. Polega ona na 
tym, że pewna informacja zostanie wielokrotnie powtórzona. Pozornie w takim 
zachowaniu  nie  ma  niczego  niestosownego  jeżeli  informacja  jest  prawdziwa, 
a odbiorca chce ją otrzymać. Jednakże wielokrotne powtórzenie tej samej infor-
macji może działać na podświadomość i może wywołać stan, w którym odbior-
ca zatraci orientację co do źródła informacji, będąc przekonanym, że wiedzę tę 
posiadał „od zawsze”. Doprowadzić to może do sytuacji, że w pewnej chwili od-
biorca przestanie tę informację analizować i weryfikować, akceptując ją w pełni, 
jako pozornie oczywistą i od dawna znaną. W takich okolicznościach można już 
postawić pytanie dotyczące zakresu dopuszczalności takiego działania.

Ze względu na trudną do ustalenia, dużą ilość technik wywierania wpływu 
i  sytuacji,  w  których  przy  ich  zastosowaniu  mogłoby  dochodzić  do  wątpliwo-
ści i kontrowersji, już teraz należy założyć, o czym mowa będzie w dalszej czę-
ści pracy,  że nie można  jednoznacznie wskazać granic dopuszczalności  stoso-
wania  technik wywierania wpływu, a  jedynie w sposób kazuistyczny zakreślić 
poglądowe ramy stosowania tych technik, a także opisać elementy, których ana-
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liza pozwoli na stwierdzenie czy stosowanie konkretnej techniki w konkretnym 
przypadku będzie mogło być uznane za dopuszczalne prawnie lub moralnie.

Na  czym  może  polegać  praktyczna  użyteczność  tej  pracy?  Wydaje  się,  że 
przede wszystkim na uświadomieniu zarówno prawnikom jak i osobom korzy-
stającym z  ich pracy,  stopnia zagrożeń  i  trudności pojawiających się w związ-
ku ze stosowaniem technik wywierania wpływu. Zagrożeń i trudności będących 
nieusuwalnym efektem złożoności zabiegów składających się na omawiane tech-
niki stosowane w trakcie rozwiązywania sporów prawnie relewantnych, szcze-
gólnie w trakcie mediacji  i negocjacji. Autorowi nie chodzi przy  tym o rezyg-
nowanie ze stosowania tych technik, co nie jest ani możliwe, ani pożądane, ale 
o takie rozbudowanie świadomości stosujących, aby owych zagrożeń i trudności 
w miarę możliwości uniknąć.

W  oparciu  o  istniejące  rozwiązania  i  poglądy  prezentowane  w  literaturze 
oraz stosowane w praktyce, w pierwszej części pracy dokonana zostanie próba 
sformułowania definicji dla „technik wywierania wpływu”, „manipulacji” oraz 
precyzyjnego określenia, na potrzeby tej pracy, terminu „prawnik”. 

Następnie zostanie przedstawiony opis dwóch istotnych instytucji prawnych 
– negocjacji  i mediacji, ponieważ właśnie w drodze negocjacji ustala  się  treść 
większości  stosunków  prawnych.  Raz  jeszcze  trzeba  zwrócić  uwagę  na  to,  że 
w trakcie negocjacji, głównie ze względu na niski stopień sformalizowania, a co 
za tym idzie dosyć szeroką swobodę w wyborze sposobu działania, istnieje naj-
większa pokusa do stosowania różnych, często kontrowersyjnych działań w celu 
osiągnięcia zgody drugiej strony na zgłaszane postulaty. 

Mediacja opisana zostanie nie tylko dlatego, że jest to instytucja prawna re-
latywnie  nowa  i  mało  znana,  ale  przede  wszystkim  dlatego,  że  rozwiązywanie 
konfliktów w sposób oparty na stosowaniu mediacji (tj. negocjacji, z udziałem 
neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej, która pomaga w rozwiązaniu sporu) jest 
metodą, z założenia pozwalającą stronom na możliwie swobodne ustalanie tre-
ści zawieranego porozumienia, a co za tym idzie, także i w tym przypadku może 
dochodzić do stosowania różnych kontrowersyjnych technik. W przypadku me-
diacji  należy  także  zastanowić  się  nad  tym,  jak  powinien  reagować  mediator 
w sytuacji, gdy zauważa, że jedna ze stron stosuje różnego rodzaju budzące wąt-
pliwości zabiegi w celu uzyskania zgody drugiej strony na proponowane przez 
nią rozwiązanie. 

Na początku drugiej części pracy przedstawione zostaną dwa istotne pojęcia: 
moralność i etyka, wraz z opisem zasad obowiązujących przy wykonywaniu za-
wodu prawników, negocjatorów i mediatorów, ze szczególnym uwzględnieniem 
zasad określonych w sformalizowanych zbiorach etyk zawodowych.

Następnie zdefiniowane i opisane zostaną podstawowe elementy wielu tech-
nik  wywierania  wpływu:  kłamstwo  i  groźba  oraz  określone  przepisami  prawa 
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cywilnego  wykorzystanie  przymusowego  położenia  i  nadużycia  prawa,  gdyż 
w niektórych przypadkach manipulowanie może zostać uznane właśnie za wy-
korzystanie przymusowego położenia bądź nadużycie prawa. 

Opisy kłamstwa, groźby, wykorzystania przymusowego położenia i naduży-
cia prawa uzupełnione będą wskazaniem jakie normy prawa cywilnego i karne-
go mogą zostać naruszone w przypadku stosowania technik wywierania wpły-
wu opartych na kłamstwie i groźbie, bądź też w przypadku, gdy sama technika 
czy też efekt jej stosowania uznane zostaną za wykorzystanie przymusowego po-
łożenia lub nadużycie prawa. 

W dalszej kolejności zostanie wskazane jakie normy zawarte w zbiorach za-
sad etyki zawodowej obowiązujących adwokatów i radców prawnych naruszone 
mogą być w omawianych wcześniej przypadkach. 

W następnym rozdziale pracy  zaprezentowane zostaną popularne,  chociaż 
mogące często budzić wątpliwości techniki wywierania wpływu i przedstawiona 
zostanie ich analiza i ocena, czy stosowanie ich jest dopuszczalne, a jeśli tak, to 
w jakim zakresie. Dokonana zostanie również próba znalezienia odpowiedzi na 
pytanie, jakie mogą być jednostkowe i społeczne konsekwencje stosowania, czy 
też „nadużywania” konkretnie wskazanych technik. 

Jak  już wspomniano brakuje opracowań wprost odnoszących się do praw-
nej dopuszczalności stosowania technik wywierania wpływu, dlatego też analiza 
przeprowadzona została przede wszystkim w oparciu o doświadczenia i obser-
wacje autora pracy (wynikające z wykonywania zawodów adwokata i mediatora 
oraz wykładowcy akademickiego, a także czynnego udziału w wielu konferen-
cjach i warsztatach krajowych i zagranicznych dotyczących tematyki opisywanej 
w pracy), a także na podstawie wywiadów eksperckich.

Do  przeprowadzenia  prac  badawczych  (wywiadów)  wykorzystana  została 
jakościowa technika wywiadów swobodnych z zastosowaniem celowego dobo-
ru próby. Kryterium doboru ekspertów było ich doświadczenie zawodowe uzy-
skane w związku z wykonywaniem zawodu prawnika, jak i pełnieniem istotnych 
funkcji  w  strukturach  samorządów  zawodowych,  w  szczególności  związanych 
z odpowiedzialnością dyscyplinarną. 

Wywiady z ośmioma ekspertami przeprowadzone zostały w lipcu, sierpniu 
i na początku września 2013.


