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WPROWADZENIE

Idea demokracji w zakładzie pracy (ang. democracy at the workplace) 
czy też demokracji zakładowej (ang. workplace democracy) jest od daw-
na przedmiotem żywego zainteresowania ekonomistów, socjologów, 
politologów i filozofów społecznych. Tematyka ta jest szczególnie dys-
kutowana w piśmiennictwie zachodnioeuropejskim i północnoamery-
kańskim1. Koncepcje demokracji odnoszonej do zakładu pracy cechuje 
szeroki rozrzut pomysłów i inspiracji ideologicznych: od idei takich jak 
demokracja inkluzywna (ang. inclusive democracy), widzących demo-
krację w zakładzie pracy jako element szerszej transformacji społecznej, 
podważającej lub eliminującej ustrój kapitalistyczny, przez pomysły 
zakładające przejęcie zarządzania zakładem lub kontroli w zakładzie 
przez samych pracowników, jak np. niektóre koncepcje obywatelstwa 
w przedsiębiorstwie (ang. enterprise citizenship) i samorządu pracowni-
czego, po koncepcje opowiadające się za szanującym prawo własności 
i zarządu pracodawcy udziałem pracowników w decyzjach dotyczących 
zakładu. Do tych ostatnich należą zarówno teorie inspirowane liberal-
nym demokratyzmem, jak i neoliberalny nurt myślenia o uczestnictwie 

1  Zob. np. przeglądowe pozycje: M. Pausch, Workplace democracy: from a democratic 
ideal to a managerial tool and back, „The Public Sector Innovation Journal” 2013/19 (1), 
article 3, s. 2 i n.; T. Hatcher, Workplace democracy: a review of literature and implications 
for human resource development, 2007, s. 3, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504672.pdf 
(dostęp: 23.05.2017 r.); P. Bernstein, Workplace democratization: its internal dynamics, 
Chelsea, MA: Educational Services Publishing 2012; R. Hyman, The very idea of democra-
cy at work, „European Review of Labour and Research” 2015/22 (1), http://eprints.lse.
ac.uk/65573/1/Hyman_The%20very%20idea%20of%20democracy%20at%20work.pdf 
(dostęp: 23.05.2017 r.); C.L. Estlund, Citizens of the corporation? Workplace democracy 
in a post-union era, „Public Law & Legal Theory Research Paper Series”, Working Paper 
No. 13-84, New York University School of Law, December 2013.
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pracowników w procesach decyzyjnych jako użytecznym instrumencie 
rozwoju przedsiębiorstwa. Wykorzystywana przez różnych autorów 
terminologia nie ma decydującego znaczenia. Na przykład określenia 
„demokracja przemysłowa” lub „demokracja pracownicza” są stosowane 
zarówno na oznaczenie doktryn przebudowujących ustrój społeczno-
-polityczny, koncepcji ograniczonych do stosunków pracy, lecz wykra-
czających poza zakład pracy, jak i zamiennie z pojęciami demokracji 
w miejscu pracy lub demokracji w przedsiębiorstwie czy zakładzie pracy

W piśmiennictwie prawniczym demokracja w zakładzie pracy rzad-
ko pojawia się jako centralne zagadnienie2. Dość często widoczne są 
natomiast ogólne nawiązania do demokracji w takich określeniach, 
jak: „demokratyzacja stosunków pracy”, „demokratyczne procedury”, 
„demokratyczny ustrój pracy”, „demokratyczne instytucje stosunków 
pracy”, „demokracja związkowa”. Świadczą one o postrzeganiu demo-
kracji jako wartości pożądanej w stosunkach pracy. Jednocześnie tego 
rodzaju odniesienia do demokracji rodzą pytania o ich konkretną treść 
i prawne uzasadnienie.

W prezentowanej książce autorzy podejmują szerszą próbę rozważenia 
prawnych aspektów demokracji w miejscu pracy. Czytelnicy znajdą 
tutaj zarówno próby odpowiedzi na pytania o zasadność odnoszenia 
pojęcia demokracji do stosunków w zakładzie pracy, treść tego poję-
cia, podstawy prawne implementacji demokratycznych instrumentów 
w tej sferze, zakres zakładowej demokracji, jak i bardziej szczegółowe 
uwagi dotyczące procedur, uprawnień i instytucji prawnych mających 
znaczenie dla rozdziału władzy i demokratyzacji stosunków społecznych 
w miejscu pracy.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do wzrostu za-
interesowania i ożywienia dyskusji o prawnych aspektach demokracji 

2  Zob. np. L. Florek, Demokratyczne (zbiorowe) stosunki pracy [w:] Problemy prawa 
pracy. Księga poświęcona Zbigniewowi Salwie, „Studia Iuridica” 1992/XXIII, s. 21–33; 
W. Sanetra, Demokracja pracownicza wczoraj i dziś, „Acta Universitatis Wratislavien-
sis” 1994/1690, Prawo CCXXXVIII, s. 117 i n.; A. Giedrewicz-Niewińska, Demokracja 
przemysłowa a uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej, „Białostockie Studia 
Prawnicze” 2016/20, s. 207 i n.
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w zakładzie pracy, zwłaszcza że problematyka ta, jak wyżej wskazano, 
stanowi od lat przedmiot żywego zainteresowania innych nauk spo-
łecznych. Uważamy, że szersze i bardziej pogłębione uwzględnienie 
tej tematyki w piśmiennictwie prawniczym jest potrzebne do pełniej-
szego zrozumienia i lepszej prawnej regulacji stosunków społecznych 
w zakładach pracy, przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw, tym 
bardziej że demokratyzacja różnych instytucji społecznych, w tym zakła-
dów pracy, jest ważnym elementem demokratycznego funkcjonowania 
społeczeństwa jako całości, istnienia społeczeństwa obywatelskiego 
i budowy kapitału społecznego.

Publikacja została przygotowana dzięki życzliwej pomocy Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz wydawnictwa Wol-
ters Kluwer Polska.

Zbigniew Hajn
Małgorzata Kurzynoga
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Część I

DEMOKRACJA W ZAKŁADZIE PRACY – 
ZAGADNIENIA OGÓLNE
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Rozdział 1

DEMOKRACJA INSTYTUCYJNA 
W ZAKŁADZIE PRACY – KONCEPCJA, 

PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES

1. Demokracja polityczna

Pojęcie demokracji jest wieloznaczne. Nie ma jednej definicji demo-
kracji w filozofii, politologii i prawoznawstwie. Często pojęcie to jest 
nadużywane, jak np. w określeniu „demokracja ludowa”. Niewątpliwie 
jednak „demokracja” jest w pierwotnym i podstawowym znaczeniu 
pojęciem politycznym, oznaczającym system rządów (reżim polityczny, 
ustrój polityczny) i formę sprawowania władzy, w których źródło władzy 
stanowi wola większości obywateli1. Władza większości może się jednak 
łatwo przekształcić w dyktaturę większości nieuwzględniającą praw 
mniejszości i jednostek. Dlatego w funkcjonujące współcześnie pojęcie 
demokracji wpisuje się ograniczoność rządów większości. Demokracja 
oznacza więc ograniczone rządy większości2. Konkretna prawna (nor-
matywna) treść demokracji wynika z obowiązującej w danym państwie 
konstytucji, ewentualnie innych aktów lub praktyk prawnych. Na użytek 

1  Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz, Wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy), 
Gdynia 2008, s. 99.

2  G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994, s. 48.

Zbigniew Hajn
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dalszych rozważań przyjmuję, że w świetle Konstytucji RP demokratycz-
ny charakter państwa wyraża się w następujących zasadach3:
1)  suwerenności narodu (ludu), do którego należy władza zwierzch-

nia, sprawowana bezpośrednio lub pośrednio przez przedstawi-
cieli wybieranych w wyborach powszechnych i weryfikowanych 
w kolejnych wyborach (art. 4, 96–101);

2) podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i są-
downiczej (art. 10) oraz współdziałania tych władz (akapit 7 pre-
ambuły);

3) kontroli władzy przez niezależne instytucje (trybunały, sądy, 
Rzecznika Praw Obywatelskich, NIK, KRRiT – art. 173–215);

4) uznania godności człowieka stanowiącej źródło wolności i praw 
człowieka i obywatela za nienaruszalną i podlegającą (instytucjo-
nalnej – art. 77–81) ochronie i poszanowaniu przez władze pub-
liczne (art. 30 i 31)4;

5) równości wobec prawa, równego traktowania i  zakazu dyskry-
minacji w  życiu politycznym lub gospodarczym i  społecznym 
(art. 32);

6) wolności zrzeszania się obywateli w partie polityczne, stowarzy-
szenia, organizacje zawodowe i  inne organizacje (art. 11, 12, 58 
i 59);

7) wolności przekonań i wyrażania poglądów (art. 53 i 54);
8) dostępu do informacji publicznej (art. 61);
9) dostępności stanowisk publicznych bez dyskryminujących ogra-

niczeń (art. 32, 33 i 60);

3  Taka konkretyzacja pojęcia demokracji wydaje się usprawiedliwiona dążeniem 
do koniecznej w tekście prawnym precyzji oraz unikania posługiwania się określnikami 
takimi jak „liberalna”, „socjaldemokratyczna” czy „republikańska”, nadmiernie uprasz-
czającymi i zaciemniającymi konstytucyjną treść tego pojęcia.

4  Uznanie poszanowania godności i praw człowieka za zasadę demokracji nie jest 
sprzeczne z twierdzeniem, że prawa człowieka nie są prawami demokratycznymi, lecz 
stanowią obszar chroniący jednostkę przed demokratyczną – wynikającą z woli większo-
ści – ingerencją naruszającą ich istotę (por. L. Kołakowski, Niepewność epoki demokracji, 
Kraków 2014, s. 184–185). Dlatego podstawowe prawa człowieka są niewzruszonym, 
transcendentnym względem woli większości fundamentem demokracji (zob. M. Zięba, 
Papieska ekonomia. Kościół – rynek – demokracja, Kraków 2016, s. 213). Są one również 
elementami klauzuli demokratycznego państwa prawnego, o którym stanowi art. 2 
Konstytucji RP (np. wyrok TK z 25.11.1997 r., K 26/97, OTK 1997/5–6, poz. 64).
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10) pomocniczości państwa i  dialogu społecznego (akapit 7 pre-
ambuły), w  tym dialogu i  współpracy partnerów społecznych 
(art. 20), oznaczającej autonomiczne rozwiązywanie problemów 
społecznych przez obywateli i ich wspólnoty, bez ingerencji pań-
stwa, chyba że dane cele nie mogą być osiągnięte autonomicznie;

11) solidarności partnerów społecznych, z czego wynika nakaz redys-
trybucji korzyści na rzecz słabszych grup społecznych (art. 20);

12) wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej;
13) dobra wspólnego – Rzeczypospolitej Polskiej, w imię którego ko-

nieczne jest racjonalne i  sprawiedliwe godzenie partykularnych 
interesów poszczególnych obywateli i  grup oraz uwzględnianie 
dobra mniejszości (art. 1, akapit 1 i 8 preambuły, art. 82)5;

14) demokratycznego państwa prawnego, w  którym organy władzy 
działają na podstawie i  w  granicach prawa6, z  poszanowaniem 
wymienionych wyżej zasad demokracji (art. 2 i 7) i zasady spra-
wiedliwości społecznej.

2. Koncepcja prawna demokracji 
w zakładzie pracy

Pojęcie (idea) demokracji nie ogranicza się do sfery politycznej. Stosuje 
się je również do określania metod sprawowania władzy, sposobów 
podejmowania decyzji i wpływu na władzę osób, które jej podlegają 
w różnego rodzaju organizacjach i instytucjach, w tym także zakładach 
pracy. W tym znaczeniu można więc mówić o pojęciu demokracji in-
stytucyjnej.

5  W katolickiej nauce społecznej dobro wspólne zalicza się do antropologicznego 
minimum wspólnoty demokratycznej, zob. M. Zięba, Papieska ekonomia..., s. 201 i n.

6  System prawny uznaje się powszechnie za system autonomiczny wobec państwa 
rozumianego jako organizacja polityczna realizująca pewne bieżące cele polityczne. 
Wiąże on wszystkie organy państwowe, które mają obowiązek przestrzegania prawa, 
tzn. zakaz jego naruszania, a ich działalność powinna znajdować swoje oparcie w prawie, 
a nie w ideach, zasadach itp. pochodzących spoza systemu prawa; zob. B. Banaszak, 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 2, 
pkt 6.
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