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Rozdział I. Ewolucja uczestnictwa 
pracowników

1. Podstawy uczestnictwa pracowników

Wejście w życie regulacji w sprawie spółki europejskiej (dalej także jako SE) 
poprzedzone było długotrwałym sporem co do koncepcji tego podmiotu. 
Problematyczne w szczególności okazało się rozstrzygnięcie kwestii partycypa-
cji pracowników w organach spółki. Interesującym wątkiem badawczym wyda-
ją się prace nad rozwiązaniami w sprawie uczestnictwa pracowników w spół-
ce europejskiej. Nie były one dotychczas przedmiotem pogłębionej analizy. 
Przedstawione rozważania pozwolą na ukazanie znaczenia prac nad spółką eu-
ropejską dla rozwoju uczestnictwa pracowniczego, unormowanego dotychczas 
w prawie unijnym w sposób cząstkowy. Poznanie, jaki był cel i znaczenie postu-
lowanych rozwiązań, będzie pomocne przy stosowaniu wykładni historycznej 
obecnie obowiązującej regulacji. 

Analizę powyższych kwestii poprzedzę poszukiwaniem odpowiedzi na za-
sadnicze pytanie o podłoże ideologiczne uczestnictwa pracowników. Jest to bar-
dzo ważny wątek badawczy, w którym podejmuję próbę ukazania potrzeby urze-
czywistnienia tej idei w miejscu pracy.

1.1. Podstawy historyczne
Do połowy XIX w. dominowało indywidualistyczne podejście do pracy. 

Wywodziło się ono z koncepcji prezentowanych przez myślicieli liberalizmu, 
w szczególności J. Locke’a, Ch. Montesquieu, A. Smitha i T. Paine’a. Na pierw-
szym miejscu stawiano wolność jednostki i jej własność. Idea ta znalazła od-
zwierciedlenie w programowym dokumencie Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
– Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. Zgodnie z postanowienia-
mi tego dokumentu, jednostka miała prawo czynić wszystko, czego ustawy nie 
zabraniały. Z rozwijającymi się założeniami liberalizmu gospodarczego harmo-
nizowała, dominująca w regulacjach poszczególnych państw, zasada wolności 
umów (np. w Kodeksie Napoleona z 1804 r.). 
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Hegemonia koncepcji liberalnych doprowadziła do złego położenia pracow-
ników najemnych, których warunki pracy i płacy całkowicie zależały od praco-
dawców. Miało to szczególne znaczenie dla narodzenia się idei uczestnictwa pra-
cowników. Próby zmiany istniejącej sytuacji pojawiły się w połowie XIX w. i były 
związane z „przebudzeniem się” społeczeństw państw zachodnich oraz żąda-
niami polepszenia warunków życia (Wiosna Ludów, lata 1848–1849). Aktywnie 
uczestniczyli w tych wydarzeniach robotnicy, którzy domagali się równości eko-
nomicznej. Jednym z pierwszych żądań było przyznanie robotnikom prawa do 
wybierania majstrów (przełożonych) w fabrykach, zgłoszone przez kongres ro-
botników zgromadzonych w Berlinie (w 1848 r.). W następnym roku, w ramach 
Zgromadzenia Ustawodawczego we Frankfurcie, został opracowany projekt usta-
wy przemysłowej, który przewidywał powstanie komisji fabrycznych mających 
współdziałać przy ustalaniu płac, regulaminów pracy, nadzoru nad uczniami. 
Instytucja ta, przewidziana jako forma pracowniczego współzarządu przedsię-
biorstwem, nie weszła w życie. Jednak wspomniane komisje powstawały niejako 
„oddolnie”, bez podstawy prawnej (np. w Eilenburgu w 1850 r.). Aktem praw-
nym, który przyznawał pracownikom prawo do współzarządu, była nowela 
z 1891 r. do ustawy przemysłowej. Dzięki tej regulacji pracownicy uzyskali pra-
wo do wyrażania opinii w sprawie wprowadzanego regulaminu pracy1.

Drugim krajem, w którym robotnicy najwcześniej rozpoczęli walkę o swoje 
prawa, była Anglia. Wiązało się to z szybkim rozwojem przemysłu tego państwa2 
oraz dużą liczbą zorganizowanych w związki zawodowe robotników. Pierwsze 
formy uczestnictwa robotników w zarządzaniu zakładem pracy pojawiły się 
z inicjatywy prywatnej w 1860 r. Wówczas to angielski przemysłowiec Mundell 
zgodził się, aby w jego fabrykach funkcjonowały rady zakładowe składające się 
w połowie z przedstawicieli robotników, a w połowie z członków zarządu przed-
siębiorstwa. W Anglii następował stopniowy wzrost tego rodzaju mieszanych 
podmiotów, zwłaszcza w tych gałęziach przemysłu, w których płace były naj-
niższe. Podstawą prawną rozwoju komitetów mieszanych stała się ustawa Trade 
Board Act z 1909 r.3.

Kolejny etap na drodze do zwiększania uczestnictwa pracowników w zarzą-
dzaniu zakładem pracy stanowiła postawa państw zaangażowanych w I woj-
nę światową wobec osób zatrudnionych w przemyśle. Obawa przed strajkami 
i związanymi z nimi przerwami w produkcji skłoniła władze części tych państw 
do szukania rekompensaty za utrudnienia wojenne, z jakimi spotykali się pra-

1 J. Meisner, Mitbestimmung w Republice Federalnej Niemiec, Katowice 1988, s. 36–37.
2 W XVIII w. w Anglii rozpoczęła się rewolucja przemysłowa, a w XIX w. kraj ten był niekwestio-

nowaną potęgą gospodarczą m.in. w przemyśle stoczniowym, wydobywczym, tekstylnym, kolejowym. 
H. Zins, Historia Anglii, Wrocław 2001, s. 316–318.

3 Cz. Strzeszewski, Praca ludzka – zagadnienie społeczno-moralne, Lublin 1978, s. 120–121. 
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cownicy (np. obowiązek pracy, ograniczenie zmian miejsca pracy). Przykładowo 
w niemieckich zakładach pracujących dla celów wojennych utworzone zostały 
obligatoryjne komisje robotnicze (usta  wa z 1916 r. o pomocniczej służbie ojczyź-
nianej), których zadaniem było informowanie pracodawcy o postulatach załogi 
związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem zakładu pracy.

Zakończenie wojny przyniosło w niektórych państwach rozszerzenie uczest-
nictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy, co było spowodowane dą-
żeniem do demokratyzacji życia społecznego, w tym stosunków przemysłowych. 
Przede wszystkim ideę tę wyrażały niemieckie rady zakładowe utworzone na 
mocy ustawy z 4.2.1920 r.4, posiadające prawo podejmowania uchwał w spra-
wach gospodarczych i produkcyjnych. W Anglii po I wojnie światowej pojawiły 
się tzw. komitety Whitleya5, będące wspólną reprezentacją pracowników i praco-
dawców, do uprawnień których należało rozstrzyganie sporów pomiędzy kapita-
łem i pracą, wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego produktywność, 
realizowane w drodze wspólnych konsultacji6. W Związku Radzieckim regula-
cja dotycząca rad zakładowych stała się częścią Kodeksu pracy z 1922 r.7 Jednak 
późniejsza rzeczywistość daleko odbiegała od założeń zawartych w dwunastu ar-
tykułach kodeksu.

Ze względu na rozwój ruchów totalitarnych i autorytarnych w krajach eu-
ropejskich w latach 30. odchodzono od idei uczestnictwa pracowników w za-
rządzaniu zakładem pracy. Przez represje polityczne władza zmierzała do od-
graniczenia świata pracy od wszystkiego, co mogło rozbudzić w nim dążenia 
wyzwoleńcze.

Warto zauważyć, że zakończenie II wojny światowej przyniosło odrodzenie 
idei angażowania się pracowników w sprawy przedsiębiorstwa, co było spowo-
dowane, charakterystycznym dla czasów powojennych, pragnieniem budowa-
nia bardziej sprawiedliwego społecznie świata8. We Włoszech to sami robotni-
cy spontanicznie tworzyli komitety w celu zarządzania zniszczonymi zakładami 
pracy. Z kolei we Francji utworzenie komitetów przedsiębiorstw i delegatów 
załogi było wspierane przez państwo, które dokonało nacjonalizacji większo-
ści przedsiębiorstw9. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu najsilniej i naj-
pełniej rozwinęło się w RFN, chociaż z nieco innych, niż wskazane wcześniej, 

4 J. Meisner, Mitbestimmung, s. 42–44.
5 W czasie II wojny światowej zastąpione komitetami wytwórczymi o kompetencjach skierowanych 

na usprawnienia technologiczne i wydajność produkcyjną.
6 Cz. Strzeszewski, Praca, s. 120–121.
7 M. Święcicki, Rady zakładowe jako organy ruchu zawodowego, PiP 1949, Nr 9–10, s. 29.
8 H. Lewandowski, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, SPE 1984, 

t. 32, s. 42.
9 B. Gąciarz, Samorząd pracowniczy w nowoczesnej gospodarce, Warszawa 1995, s. 21, 24.
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przyczyn. Z jednej strony zadecydowała o tym obawa państw zachodnich przed 
ponowną koncentracją gospodarki niemieckiej, z drugiej zaś strony sami przed-
siębiorcy starali się przeciwdziałać dążeniom związków zawodowych do jej na-
cjonalizacji. Rozwiązaniem miał być parytetowy skład w radach nadzorczych 
przedsiębiorstw wchodzących w skład przemysłu węglowego, żelaza i stali10. 
Inicjatywa ta w krótkim czasie objęła także pozostałe gałęzie przemysłu niemiec-
kiego, jednak już na gorszych dla pracowników warunkach (m.in. przeznaczono 
im jedną trzecią miejsc w radzie nadzorczej, odmówiono prawa do współdecy-
dowania w sprawach ekonomicznych)11.

1.2. Podstawy etyczne
Jednym ze źródeł inspiracji ideowej pracowniczego uczestnictwa w zarzą-

dzaniu była ideologia socjalizmu, której początki sięgały drugiej połowy XIX w. 
Głosiła ona dążenie do „nowego społeczeństwa” i utworzenia państwa dobroby-
tu. Podstawą uczestnictwa pracowników była zasada ludowładztwa12, która za-
kładała, w celu zrównania pracowników, usunięcie wszelkich różnic klasowych. 
Utworzenie społeczeństwa bezklasowego miałoby doprowadzić do tego, że nie 
byłoby już podziału na przedsiębiorców i pracowników, a władza przedsiębior-
stwa znalazłaby się w rękach tych ostatnich13.

Dotychczasowy konflikt pomiędzy klasą panującą i klasą robotniczą został 
usunięty poprzez wprowadzenie podwójnej roli robotników jako jednocześnie 
pracowników najemnych i współgospodarzy mienia ogólnonarodowego. W zało-
żeniu socjalistów rola współgospodarzy z czasem miała zyskiwać przewagę i roz-
szerzać się z zarządzania gospodarką na rządzenie krajem14. W sferze socjali-
stycznych stosunków pracy powyższe rozwiązanie było realizowane przez zasadę, 
że każdy pracownik zakładu pracy staje się jego współgospodarzem. 

Uczestnictwo pracowników było związane także z zasadą społecznej włas-
ności środków produkcji. W systemie socjalistycznym postulowano, aby środki 
te stanowiły własność społeczną zrzeszonych wytwórców, nie zaś własność pry-
watną. Wszyscy obywatele mieli stać się najemnymi pracownikami „syndykatu 

10 Gesetz vom 21.5.1951 über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der Aufsichtsräten und 
Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie, BGBI. I 
s. 347.

11 Betriebsverfassungsgesetz vom 11.10.1952, BGBI. I s. 681; B. Gąciarz, Samorząd, s. 18; L. Za-
lewski, Problematyka funkcjonowania samorządowców załóg w przedsiębiorstwach wspólnych (spół-
kach handlowych), RPEiS 1984, Nr 1, s. 52; J. Meisner, Mitbestimmung, s. 47, 54.

12 J.W. Gołębiowski, Ideologia i polityka współczesnej socjaldemokracji, Warszawa 1974, s. 127.
13 S. Widerszpil, Czy zmierzch klasy robotniczej?, w: Narodziny socjalistycznej klasy robotniczej, 

pod red. J. Szczepańskiego, Warszawa 1974, s. 80–81.
14 Tamże, s. 98.
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państwowego”. Granica samorządności pracowniczej była z góry ustalona; pra-
cownicy nie mogli np. sprzedać przedsiębiorstwa, zmienić jego branży, zbyć jego 
majątku. W powyższym systemie podział dóbr miał następować według zasady 
„każdy według zdolności, każdemu według pracy”15.

Uczestnictwo pracowników wynikało również z zasady centralizmu demo-
kratycznego, która łączyła gospodarkę centralnie planowaną z demokratycznie 
zarządzanym przedsiębiorstwem16. Do realizacji wskazanej koncepcji miał przy-
czynić się nowy sposób organizacji pracy w przedsiębiorstwie, w którym widocz-
ny był udział norm socjalistycznej moralności w kształtowaniu stosunków mię-
dzyludzkich w zakładach pracy. Wzajemne „wychowanie się” członków załogi 
przedsiębiorstwa przez np. krytykę miało zapewnić lepsze relacje między ludźmi 
i stanowić podstawę pokojowego rozwiązywania konfliktów17.

Doktryną, która głosiła ideę uczestnictwa pracowniczego, była także społecz-
na nauka Kościoła katolickiego. Odwołując się do prawa naturalnego, wskazy-
wano, jako uzasadnienie dla tej idei, przede wszystkim godność, sprawiedliwość, 
wartość pracy, solidarność.

Na rolę godności robotników, której „nikt nie powinien naruszać”, zwrócił 
uwagę papież Leon XIII (encyklika Rerum novarum18). Gwarancję poszanowania 
tej godności miało zapewnić współdziałanie Kościoła, państwa, pracodawców 
i robotników. Papież przedstawił propozycję utworzenia katolickich stowarzy-
szeń robotniczych, składających się z robotników i pracodawców, których zada-
niem miało być zarządzanie wspólnym majątkiem przedsiębiorstwa.

Wagę sprawiedliwości podkreślił papież Pius XI (encyklika Quadragesimo 
anno19). Zwrócił on uwagę, że ustrój gospodarczy „sprawiedliwość gwałci dopiero 
wtedy, gdy kapitał w tym celu i na takich warunkach wynajmuje robotników, czyli 
proletariat do pracy, że przemysł i całe życie gospodarcze uzależnia wyłącznie od 
siebie i na swoją wyłącznie korzyść obraca, nie uwzględniając ludzkiej godności 
robotników, społecznego charakteru gospodarstwa, sprawiedliwości społecznej 
i dobra ogółu”. Jednym ze środków umożliwiających wprowadzenie w życie tej za-
sady było przyznanie robotnikom „udziału we własności i w zarządzaniu przed-
siębiorstwem” poprzez uzupełnienie „umowy o najem pracy umową spółkową”20. 

15 J. Ładosz, Socjalizm i komunizm, Warszawa 1986, s. 140–141.
16 H. Lewandowski, Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w krajach 

Europy Środkowej i Wschodniej. Zagadnienia ogólne, SI 1992, t. XXIII, s. 90.
17 J. Wacławek, Z problematyki grup społecznych w zakładzie przemysłowym, w: Narodziny 

socjalistycznej klasy robotniczej, pod red. J. Szczepańskiego, Warszawa 1974, s. 137.
18 Encyklika Leona XIII, Rerum novarum. O kwestii socjalnej, z 15.5.1891 r., Warszawa 2001.
19 Encyklika Piusa XI, Quadragesimo anno. O chrześcijańskim ustroju społecznym, z 15.5.1931 r., 

Warszawa 2002.
20 Encyklika Piusa XI, Quadragesimo, s. 44.
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Wartość pracy ukazali w drugiej połowie XX w. papieże Jan XXIII (encyklika 
Mater et magistra21) oraz Jan Paweł II (encyklika Laborem exercens. O pracy ludz-
kiej22). Według Jana XXIII praca nie powinna być traktowana tylko jako środek 
do osiągnięcia dochodu, ale także jako obowiązek i zadanie, którego wypełnienie 
służy także innym. W tym celu wszyscy zobowiązani są do szczerego i świado-
mego zespalania swoich sił. Wydaje się, że postulat ten stał się podstawą bardziej 
konkretnego wezwania, aby „przyznać pracownikom czynny udział w zarządza-
niu przedsiębiorstwem, w którym są zatrudnieni […]”23. Z kolei Jan Paweł II 
podkreślał pierwszeństwo pracy przed kapitałem, krytykując traktowanie pracy 
wyłącznie w kategoriach ekonomicznej celowości (ekonomizm)24. Wskazywał 
na to, że człowiek pragnie, aby owoce pracy służyły także innym oraz by mógł 
w samym procesie pracy występować jako współodpowiedzialny i współtwórca 
warsztatu, przy którym pracuje. Zwracał uwagę, aby pracownik miał poczucie, 
że „pracując nawet na wspólnym, pracuje zarazem na swoim”. Drogą do trak-
towania pracownika jako podmiotu pracy obdarzonego własną inicjatywą było 
„połączenie pracy z własnością kapitału i powołanie do życia w szerokim zakre-
sie organizmów pośrednich o celach gospodarczych, społecznych, kulturalnych, 
które cieszyłyby się rzeczywistą autonomią w stosunku do władz publicznych”25. 
Organizmami pośrednimi miały być przede wszystkim struktury zawodowe re-
alizujące uczestnictwo pracownicze26. Za sprzyjający umocnieniu podmiotowej 
pozycji pracownika Jan Paweł II uważał udział w akcjonariacie pracy, prywaty-
zacji i zyskach przedsiębiorstwa27.

Papież dostrzegał również znaczenie solidarności jako podstawy uczestni-
ctwa pracowników w zarządzaniu. Uważał, że solidarność jest potrzebna w celu 
realizacji sprawiedliwości społecznej. Zapewnienie jej wymaga, aby w swoich 

21 Encyklika Jana XXIII, Mater et magistra. O współczesnych przemianach społecznych w świetle 
nauki chrześcijańskiej, Wrocław 1997.

22 Encyklika Jana Pawła II, Laborem exercens. O pracy ludzkiej, z 14.9.1981 r., wydana z okazji 
90. rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum novarum, Wrocław 1992.

23 Wyraźne jego powtórzenie odnajdujemy w następnych dokumentach Kościoła, takich jak: 
Konstytucja soborowa Gaudium et spes oraz dokument Pawła VI Octogesima adveniens. 

24 J. Godłów-Lęgiedź, Idea gospodarki rynkowej w encyklikach Jana Pawła II, w: Myśl społeczna 
Jana Pawła II. Studia i szkice, pod red. W. Piątkowskiego, Warszawa–Łódź 1999, s. 180. Słusznie zauważa 
A. Sobczyk, iż „takie postrzeganie relacji pracy do kapitału ma szersze znaczenie filozoficzne, z którego 
można wywieść uzasadnienie dla ograniczeń własności”. A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konsty-
tucji RP, t. I, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013, s. 76. 

25 Encyklika Jana Pawła II, Laborem, s. 55–56. 
26 T. Wyka, Partycypacja pracownicza w świetle nauczania Jana Pawła II, w: Studia z prawa pracy. 

Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, pod red. Z. Górala, Łódź 2007, s. 203.
27 Encyklika Jana Pawła II, Laborem, s. 53.
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działaniach organy reprezentujące pracowników kierowały się troską o dobro 
wspólne, tzn. całej załogi i przedsiębiorstwa28.

Warto podkreślić, że ideologię socjalizmu i doktrynę społecznej nauki koś-
cioła przenikała i łączyła idea solidaryzmu29. Była ona obecna w poglądach 
przedstawicieli nurtów zbliżonych bądź wywodzących się z socjalizmu (Charles 
Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Henri de Saint-Simon) oraz w koncepcjach teo-
logów katolickich (Heinrich Pesch, Oskar von Nell-Breuning, Gustav Gundlach). 
Idea solidaryzmu przenikała także myśl socjologiczną (Emil Durkheim, Leon 
Duguit, Otto von Gierke, Euglen Ehrlich, George Scelle)30. Generalnie pojęcie „so-
lidarność” występuje w różnych znaczeniach. Według powszechnych definicji 
oznacza ono stosunek między osobami mającymi świadomość wspólnoty in-
teresów, pociągający za sobą moralny obowiązek wzajemnej pomocy, a także 
współzależność. Koncentruje się na jedności wynikającej ze wspólnych intere-
sów lub uczuć i podkreśla związek interesów i odpowiedzialności31. W praktyce 
idea solidaryzmu była i jest obecna w programach tak różnych od siebie partii 
jak socjaldemokraci i chadecy. Ponadto widoczny jest istotny związek między 
tą ideą a uczestnictwem pracowników w zarządzaniu w aktach prawnych Unii 
Europejskiej. Przykładowo w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej32 
pracownicze prawa do uczestnictwa w zarządzaniu umieszczono w Tytule IV 
„Solidarność”.

1.3. Podstawy społeczno-ekonomiczne
Podstawy społeczne uczestnictwa pracowników w zarządzaniu pośrednio 

sięgają przyznania im prawa zrzeszania się w związki zawodowe. W pewnym 
uproszczeniu można stwierdzić, że korzystanie z prawa koalicji nadało pracow-
nikom osobowość w obrębie przedsiębiorstwa; stali się oni podmiotem kształto-
wania się stosunków pracy, a nie jak dotychczas przedmiotem33. Prawo związ-
ków zawodowych do negocjowania warunków pracy prowadziło do osłabienia 

28 Tamże, s. 30; P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, Warszawa 2001, s. 258.
29 Tak np. M. Gersdorf, Solidaryzm społeczny – luksus czy konieczność? Aktualne dylematy 

tworzenia prawa socjalnego, w: Prawo a polityka: materiały z konferencji Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 roku, pod red. M. Zubika, 
Warszawa 2007, s. 308. 

30 J. Zajadło, Idea solidarności we współczesnej filozofii prawa i filozofii polityki, w: Idea solida-
ryzmu we współczesnej filozofii prawa i polityki, pod red. A. Łabno, Warszawa 2012, s. 56.

31 Na powyższe znaczenie terminu „solidarność” wskazuje C. Mik, Solidarność w prawie Unii 
Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne, w: Solidarność jako zasada działania Unii Europej-
skiej, pod red. C. Mika, Toruń 2009, s. 30–31.

32 Proklamowana 7.12.2000 r., Dz.Urz. UE C 83 z 2010 r., s. 389.
33 Cz. Strzeszewski, Praca, s. 117. 
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decydowania autokratycznego w przedsiębiorstwie na rzecz współdecydowania, 
stopniowo przenoszącego się z warunków pracy na zarządzanie zakładem. W li-
teraturze wskazuje się na postępujące w związku z tym zjawisko erozji władzy 
kierowniczej34. 

Działalność związków zawodowych wpłynęła na świadomość właścicieli 
przedsiębiorstw. Zaczynali oni dostrzegać, że pomyślność w przemyśle wyma-
ga zapewnienia pracownikom odpowiedniej reprezentacji oraz dopuszczenia 
ich do własności gospodarczej. Pojawiały się wypowiedzi, iż w interesie samych 
przedsiębiorców leży zainteresowanie pracowników osiągnięciami produkcji35. 
Stanowiło to wyraz przekonania, że dzięki takiej polityce realizuje się idea pokoju 
społecznego w stosunkach panujących w przedsiębiorstwie, dzięki której łatwiej 
jest uzyskać akceptację wprowadzanych zmian.

Z kolei pracownikom nie wystarczało, osiągnięte dzięki prawu koalicji, trak-
towanie na równi z przedsiębiorcami i dążyli do zmiany swojego statusu pra-
cownika najemnego na współpracownika. Przyczyniał się do tego stopniowy 
wzrost poziomu wykształcenia, spowodowany rozwojem powszechnej i bezpłat-
nej oświaty. Zwiększyła się liczba młodych pracowników, potrzebujących moż-
liwości samorealizacji przez pracę, poczucie rozwoju i satysfakcji. Niezbędne do 
osiągnięcia tych celów stało się zapewnienie pracownikom udziału w podejmo-
waniu decyzji zapadających w ramach przedsiębiorstwa36.

Procesy demokratyzacji w przemyśle znalazły teoretyczne uzasadnienie 
w tzw. „demokracji przemysłowej” (industrial democracy)37. Posługiwanie się ter-
minem „demokracja” w stosunku do udziału pracowników w zarządzaniu było 
podyktowane analogią do przedsiębiorstwa jako państwa, tylko w mikroskali38. 
W związku z tym, że z demokracją w sensie politycznym ściśle związane są prawa 
i obowiązki obywateli, to także w koncepcji demokracji przemysłowej dostrze-
gano istnienie obywatelstwa pracowników w przedsiębiorstwie. Teoria związku 
obywatelstwa przemysłowego z obywatelstwem została szeroko omówiona przez 
brytyjskiego socjologa Thomasa Humphreya Marshalla w latach 50. XX w.39 Stała 

34 M. Seweryński, Perspektywy partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
w krajach zachodnich, SPE 1992, t. XLVI, s. 11.

35 Wypowiedź H. Forda cytowana przez Cz. Skrzeszewskiego, Praca, s. 118.
36 M. Seweryński, Pojęcie i ideologia partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

kapitalistycznym. Zarys problematyki, SPE 1989, t. XLII, s. 45.
37 W literaturze zauważa się, że po raz pierwszy terminu „demokracja przemysłowa” użyli brytyjscy 

autorzy S. Webb, B. Webb, Industrial Democracy, London 1987, rozumiejąc pod tym pojęciem głównie 
układy zbiorowe. Zob. S. Rudolf, Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, 
Warszawa 1986, s. 19–22. 

38 W. Sanetra, Demokracja pracownicza wczoraj i dziś, AUWr No 1690, Prawo CCXXXVIII, 
Wrocław 1994, s. 117.

39 T.H. Marshall, Citizenship and social class and other essays, London 1950. 
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się wzorem dla późniejszych rozważań w tym zakresie40. W doktrynie podjęto 
próbę wskazania uniwersalnych wartości będących podstawą obywatelstwa prze-
mysłowego. Rezultatem owych dociekań było uznanie, że szczególną cechą praw 
obywatelskich, która wyjaśnia podstawy uczestnictwa pracowników w zarządza-
niu przedsiębiorstwem jest odniesienie do wspólnoty.

Należy również zauważyć, że koncepcje „wspólnoty” stały się podstawą m.in. 
niemieckich i francuskich rozwiązań ustawowych w zakresie uczestnictwa pra-
cowników41. Oparto się na założeniu, że załoga wraz z przedsiębiorcą tworzy 
trwałą społeczność ujętą w prawno-statutowe ramy, której celem jest dążenie 
do uzyskania maksymalnych wyników gospodarczych. Środkiem realizacji tego 
celu miało być bezkonfliktowe działanie przedsiębiorstwa osiągnięte dzięki więzi 
między załogą a przedsiębiorcą.  

Współcześnie ponownie powraca się do postrzegania uczestnictwa pracow-
ników w zarządzaniu przez pryzmat idei wspólnotowości. W teorii wspólnoty za-
kładu pracy wychodzi się od założenia, że istotą wspólnoty jest wzajemne powią-
zanie losów jej członków. Współzależność losów członków wspólnoty powoduje, 
że wspólnota osób, która powstaje wokół danego przedsiębiorstwa lub jednost-
ki organizacyjnej jest zarządzana przez jej członków, z tym że o zróżnicowanym 
stopniu uprawnień42. Innymi słowy, wszyscy współgospodarują przez wspólną 
pracę, choć w różnych formach. Zdaniem Autora tego stanowiska, wspólnoto-
wość zakładu pracy nadaje najpełniejszy sens idei społecznej gospodarki ryn-
kowej43.

Podstawy uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
można odnaleźć w teoriach ekonomicznych. Jak stwierdza się w piśmiennictwie, 
przyczyniły się do tego okresy kryzysów finansowych, których skutki były czę-
sto wywołane niewłaściwym zarządzaniem przedsiębiorstwami, nastawionym 
wyłącznie na szybki zysk44. Jedną z takich koncepcji jest, wywodząca się z kra-
jów Europy Zachodniej, teoria interesariuszy (stakeholder theory). Akcentuje 
ona budowanie sukcesu przedsiębiorstwa w oparciu o relacje istniejące wśród 
akcjonariuszy, klientów, dostawców, pracowników oraz lokalnych społeczno-
ści (interesariuszy)45. W tym przypadku poszukuje się „równowagi”, „ładu” po-

40 Zob. także A. Giedrewicz-Niewińska, Demokracja przemysłowa a uczestnictwo pracowników 
w spółce europejskiej, BSP 2016, Nr 20 w druku.

41 W. Jaśkiewicz, Cz. Jackowiak, W. Piotrowski, Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1980, s. 35–36.
42 A. Sobczyk, Wolność pracy i władza, Warszawa 2015, s. 120 i cyt. tam literatura.
43 Tamże, s. 146.
44 Zob. m.in. M. Aluchna, Nadzór korporacyjny wobec krytyki koncepcji shareholder value, SPE 

2014, t. XCI/2, s. 9–10.
45 Więcej na ten temat m.in.: I. Smith, Employee Involvement in the European Cooperative Society: 

A Range of Stakeholders?, IJCLLIR 2006, t. 22, Nr 2, s. 213–230; I. Lynch-Fannon, Employees as Cor-
porate Stakeholders: Theory and Reality in a Transatlantic Context, JCLS 2004, t. 4, cz. 1, s. 155–186.
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między sprzecznymi często interesami wszystkich podmiotów uczestniczących 
w działalności przedsiębiorstwa46.

Rozwinięcie teorii interesariuszy przejawia się w twierdzeniu, że główną, 
ekonomiczną podstawą uczestnictwa pracowniczego jest dążenie przedsiębiorcy 
do osiągnięcia zysku długofalowego. Realizacja tego celu wymaga zapewnienia 
konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez takie rozwiązania, które kształtują 
jego innowacyjność. W teoriach organizacji i zarządzania jako kluczowe źródło 
sukcesu w zakresie innowacyjności przedsiębiorstwa wskazuje się kapitał ludz-
ki47. W związku z tym w systemach zarządzania czynnikiem ludzkim dąży się do 
upodmiotowienia pracowników przez zapewnienie im prawa do uczestnictwa.

Wskazuje się szereg konkretnych korzyści, jakie uczestnictwo pracownicze 
przynosi przedsiębiorstwu. Na pierwszym miejscu należy wymienić poprawę 
procesu tworzenia, sprzedaży i modyfikowania produktu oraz racjonalizacji za-
trudnienia48. Możliwe jest to dzięki przejściu od zhierarchizowanego stylu zarzą-
dzania do efektywniejszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia pracowników.

Uczestnictwo pracownicze zwiększa także poczucie odpowiedzialności osób 
zatrudnionych za przedsiębiorstwo. W ten sposób pracownicy bardziej identy-
fikują się z danym przedsiębiorstwem, jego celami oraz problemami. Prowadzi 
to do zwiększenia się możliwości ich działania, kreatywności i satysfakcji z wy-
konywanej pracy. 

Kolejnym aspektem wprowadzenia uczestnictwa pracowników w przedsię-
biorstwie jest zwiększenie motywacji do pracy. Sprzyja temu dostosowanie form 
uczestnictwa do potrzeb pracowników. Wydaje się, że u osób zatrudnionych 
poziom motywacji wzrasta, gdy pracodawca zwiększa ich dochody, tworzy po-
czucie bycia na swoim, zapewnia dostęp do informacji i zaspokaja potrzebę by-
cia zauważonym oraz stwarza warunki do tworzenia, do bycia kreatywnym49. 
Motywacja do pracy przyczynia się do wzrostu jej wydajności i jakości. W litera-
turze wyrażane są także odmienne poglądy, które negują znaczenie uczestnictwa 
pracowników w zakresie motywacji50.

Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu sprzyja także łatwości komuni-
kacji między pracownikami a pracodawcą oraz między samymi pracownikami. 

46 A. Szymańska, P. Włodarczyk, Przedstawicielstwo pracownicze w radzie spółki w krajach 
członkowskich Unii Europejskiej, SPE 2012, t. LXXXVI, s. 336. 

47 M. W. Staniszewski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie innowacyjności, w: R. Nowacki, 
M. W. Staniszewski, Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa 2010, s. 83.

48 Podobnie uważają: B. Gąciarz, Samorząd, s. 4; M. Seweryński, Pojęcie, s. 44.
49 J. Piwowarczyk, Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Kraków 2006, 

s. 124–125.
50 J. Piwowarczyk, Partycypacja pracownicza jako czynnik motywowania w przedsiębiorstwie, 

PiZS 2003, Nr 3, s. 13–14 i cyt. tam literatura. Zob. także S. Rudolf, K. Skorupińska, Bezpośrednie 
formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Łódź 2012, s. 38–39.
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Prowadzi to do integracji zespołu pracowniczego. Ponadto wpływa na zmniejsze-
nie konfliktów nie tylko w danym środowisku pracy, ale także pozwala na utrzy-
manie pokoju społecznego w gospodarce51.

Przedstawione powyżej ekonomiczne spojrzenie na podstawy uczestnictwa 
pracowniczego łączy się ściśle z argumentami natury psychologicznej. Równie 
ważnym celem, jak sukces przedsiębiorstwa, jest także rozwój jednostki ludz-
kiej. Praca powinna przynosić satysfakcję i poczucie celowości, być „środkiem 
kształtowania samego siebie”. Jednym z warunków urzeczywistnienia tej idei jest 
zapewnienie, iż wszyscy będą brali udział w decyzjach dotyczących ich codzien-
nego życia (miejsca pracy52).

2. Podstawy uczestnictwa pracowników 
z perspektywy unijnej 

Powyższe przyczyny nie wyczerpują katalogu wszystkich uwarunkowań pro-
wadzących do rozwoju uczestnictwa pracowników. W rozważaniach teoretycz-
no-prawnych wskazuje się również przyczyny gospodarcze. Ze względu jednak 
na bezpośrednie odwoływanie się do tych przyczyn w projektach unijnych ak-
tów prawnych, zostaną one zaprezentowane w niniejszej jednostce redakcyjnej.

Historię powstania spółki europejskiej oraz nierozerwalnie związanego ze 
spółką uczestnictwa pracowników można określić jako bogatą. Główną insty-
tucją urzeczywistniającą ideę partycypacji pracowniczej na gruncie europejskim 
stała się Komisja Europejska, która już w latach 70. ubiegłego wieku uważała, 
iż udział pracowników w zarządzaniu powinien być traktowany jako „prawo 
socjalne”53. Wskazana idea przyświecała Komisji Europejskiej nie tylko w cza-
sie 31 lat pracy nad koncepcją konstrukcji SE i uczestnictwa pracowników w jej 
zarządzaniu. Była także motorem prac nad pozostałą regulacją odnoszącą się do 
uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez informa-
cję i konsultację54.

51 J. Wratny, Reprezentacja pracowników w przedsiębiorstwie sprywatyzowanym. Założenia i rze-
czywistość, PiZS 2002, Nr 7, s. 3. Podobnie A. Ignaś, Bezpośrednia partycypacja pracownicza w Polsce 
w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej, w: Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej 
w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, pod red. S. Rudolfa, Łódź 2007, s. 304–305. 

52 R. M. Mason, Participatory and workplace democracy. A theoretical development in critique 
of liberalism, Warszawa 1984, s. 10 i 147.

53 T.L. Blackburn, The Societas Europea: the Evolving European Corporation Statute, Fordham 
L. Rev. 1993, t. 61, Nr 4, s. 743.

54 W szczególności w ramach regulacji zawartej w dyrektywie 2009/38/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z 6.5.2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu 
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Z punktu widzenia przedmiotu niniejszej książki istotne wydaje się ukaza-
nie podstaw rozwoju uczestnictwa pracowników z perspektywy spółki europej-
skiej. Rozważania prowadzone nad projektami SE dotyczyły bowiem tak wielu 
aspektów, iż dzięki nim dostrzeżono potrzebę utworzenia kolejnych, ponadna-
rodowych podmiotów. Podstawą dalszych rozważań będą w szczególności po-
wody wskazywane przez Komisję Europejską w czasie przygotowywania kolej-
nych propozycji regulacji prawnych w zakresie uczestnictwa pracowników. Treść 
propozycji zawartych w projektach aktów dotyczących pracowniczego uczest-
nictwa zostanie zaprezentowana w kolejnej jednostce redakcyjnej niniejszego 
rozdziału. Celem będzie ukazanie pierwotnych podstaw obowiązującej obecnie 
regulacji.

Pomysł utworzenia spółki europejskiej narodził się już w latach 50. ubiegłego 
wieku55. Pośród zróżnicowanych przyczyn, szczególne znaczenie należy przypi-
sać powodom gospodarczym. Istotną rolę odegrało dążenie państw należących do 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, powstałej na mocy Traktatu Rzymskiego 
z 25.5.1957 r.56, do stworzenia jednolitego rynku wewnętrznego Wspólnoty, wy-
raźnie określanego przez Traktat jako pierwsze jej zadanie. Dodatkowym wyzwa-
niem było także uruchomienie unii celnej oraz rozwój wspólnych polityk, wśród 
których Traktat wprost wymieniał wspólną politykę handlową (art. 110–116). Do 
urzeczywistnienia idei rynku wewnętrznego niezbędne okazało się zapewnienie 
obszaru bez granic wewnętrznych, ze swobodnym przepływem towarów, osób, 
usług i kapitału. Pragnienie, aby rynek wewnętrzny był konkurencyjny i efek-
tywny, miało zostać zrealizowane w konkretny sposób, m.in. przez utworzenie 
podmiotu umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze 
ponadnarodowym. W założeniu miał on „ułatwiać obrót (fuzje, podział przed-

informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsię-
biorstw o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona), Dz.Urz. UE L 122, s. 28 oraz w dyrektywie 
2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki 
informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, Dz.Urz. 
UE L 80, s. 29. 

55 W literaturze niemieckiej wskazuje się, że już w 1926 r., podczas cyklicznego spotkania niemie-
ckich prawników, dyskutowano o idei wielopaństwowej spółki tworzonej w celu ułatwienia transgra-
nicznej działalności przedsiębiorstw. Tak F. Linden, Die Mitbestimmungsvereinbarung der dualistisch 
verfassen Societas Europaea (SE), Waans 2012, s. 8.

56 Traktat ustanawiający EWG (Traktat Rzymski) wszedł w życie 1.1.1958 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 90, 
poz. 864 ze zm. Artykuł 2 Traktatu o EWG stanowił, że zadaniem Wspólnoty jest, przez ustanowienie 
wspólnego rynku i stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych państw członkowskich, popieranie 
w całej Wspólnocie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, stałego i zrównoważonego 
wzrostu, zwiększonej stabilności, przyśpieszonego podwyższania poziomu życia oraz ściślejszych 
związków między państwami członkowskimi.
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siębiorstwa, inwestycje) przez uniezależnienie sytuacji prawnej spółki od zróżni-
cowania ustawodawstw krajowych”57.

Słusznie wskazuje się, że bezpośrednim uzasadnieniem powołania transgra-
nicznej spółki stała się perspektywa ułatwienia obrotu przez uniknięcie obciążeń 
administracyjnych związanych z istnieniem spółek zależnych, działających we-
dług prawa krajowego. Ujednolicenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstw 
funkcjonujących w kilku państwach członkowskich pozwalało na pełniejsze 
dostosowanie się do ponadnarodowego wymiaru ich działalności. Ułatwienie 
działalności transgranicznej spółki umożliwiało pozyskiwanie większego kapi-
tału na obszarze państw aktywności spółki i wykorzystanie tych środków na 
badania i rozwój w dziedzinie technologii58. Stwarzało to możliwość konkuro-
wania  dużych przedsiębiorstw europejskich z koncernami amerykańskimi i ja-
pońskimi59.

Przyczyny gospodarcze, w tym coraz większa liczba grup i przedsiębiorstw 
o charakterze wielonarodowym (multinationals)60, sprawiły, że w czerwcu 
1959 r. została publicznie przedstawiona przez francuskiego notariusza Claude’a 
Thibiérge na Kongresie Francuskiego Notariatu61 koncepcja utworzenia „spół-
ki akcyjnej typu europejskiego”, zaś w październiku tego roku dalszą dyskusję 
na ten temat podjął, podczas uroczystego wykładu w szkole w Rotterdamie, 
holenderski profesor prawa handlowego Pieter Sanders62. Należy podkreślić, 
że w obu propozycjach nie uwzględniono uczestnictwa pracowników w zarzą-
dzaniu ponadnarodowym podmiotem. Koncepcja prof. P. Sandersa została na-
stępnie przeanalizowana na Międzynarodowym Kongresie w Paryżu w 1960 r., 
na którym spotkali się eksperci z zakresu prawa oraz ekonomii z większości 
uniwersytetów państw członkowskich, a także przedstawiciele Rady Europy 
i Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC)63. Uczestnicy 
Kongresu doszli do ogólnego wniosku, iż powinna być podpisana przez pań-

57 J. Wratny, Partycypacja pracownicza w prawie europejskim. Rozwój wśród przeciwieństw. 
Studia i materiały, Nr 1, Warszawa 1994, s. 31.

58 D. Thompson, The Creation of a European Company, ICLQ 1968, t. 17, Nr 1, s. 183.
59 V. Edwards, The European Company – essential tool or eviscerated dream?, CMLRev. 2003, 

Nr 40, s. 444. Na dotychczasową odrębność „trzech światów pracy” i ich rywalizację: europejskiego, 
amerykańskiego i japońskiego uwagę zwraca G. Przesławska, Współzarządzanie pracownicze w prze-
mianach systemowych w Polsce, Wrocław 2002, s. 152.

60 Więcej na temat międzynarodowych korporacji funkcjonujących w tym okresie zob. D. Skupień, 
Europejskie rady zakładowe, Toruń 2008, s. 49–51. 

61 Referat C. Thibiérge na temat „spółki akcyjnej typu europejskiego” (société par action de type 
européenne). Zob. K. Oplustil, Europejska spółka akcyjna, Warszawa 2002, s. 13–14.

62 Wykład zatytułowany został „W drodze do europejskiej spółki akcyjnej?”. Zob. P. Sanders, 
European Stock Corporation, Commerce Clearing Mouse 1969.

63 D. Thompson, The Project for a Commercial Company of European Type, ICLQ 1961, t. 10, 
Nr 4, s. 858. 
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stwa członkowskie konwencja o uznaniu wspólnej spółki typu europejskiego. 
Zakładano, że taka spółka będzie w danym państwie istnieć obok spółek krajo-
wych. Planowano, iż spółka europejska będzie posiadała centralne biuro reje-
stracji i będzie podlegała centralnej kontroli sądowej w ramach Europejskiego 
Trybunału Wspólnoty.

Z czasem ekonomiczne korzyści tworzenia spółki europejskiej stały się jesz-
cze bardziej widoczne. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku przyczyniły się do tego: 
powstawanie rynku wewnętrznego, bezpośredni początek Unii Gospodarczej 
i Walutowej, wzrost skali zjawiska internacjonalizacji i koncentracji przedsię-
biorstw, związany ze zwiększeniem współzawodnictwa kapitałowego, rosnąca 
przepaść pomiędzy rzeczywistością ekonomiczną i prawną w zakresie przedsię-
biorstw o wymiarze europejskim oraz złożone zjawiska w kwestiach opodatko-
wania i struktur decyzyjnych64.

Wśród innych powodów wprowadzenia form uczestnictwa pracowników 
w spółce europejskiej, wymienianych przez Komisję Europejską, należy wskazać: 
a) harmonizację prawa spółek; 
b) ochronę i rozszerzenie praw pracowniczych; 
c) ochronę przed dumpingiem socjalnym; 
d) traktowanie uczestnictwa jako „czynnika produktywnego”65. 

Wpływ każdego z tych motywów na pracę Komisji był zróżnicowany. 
Ad a) Proces tworzenia spółki europejskiej był silnie wkomponowany w ideę 

harmonizacji prawa spółek, którą uważano za niezbędną do zapewnienia inte-
gracji gospodarczej państw członkowskich. Należy podkreślić, że spółka euro-
pejska była jednym z elementów jednolitego prawa spółek, pomimo tego, że har-
monizacja zasadniczo dotyczyła regulacji odnoszącej się do spółek krajowych. 
Różnica polegała na tym, że Statut SE został zaprojektowany w celu przekracza-
nia przepisów krajowych przez wspieranie tworzenia zupełnie nowego podmiotu 
prawnego – spółki europejskiej, zaś pozostałe dyrektywy z zakresu prawa spółek 
dążyły do harmonizacji regulacji obowiązującej w podmiotach krajowych. W li-
teraturze uznano, że ceną za korzyści ekonomiczne osiągane przez przedsiębior-
stwo wskutek harmonizacji powinno być zapewnienie pracownikom praw w za-
kresie ładu korporacyjnego66. Przyjęto, że założenie to determinowało pierwsze 

64 Tak konieczność dalszych prac nad przełamaniem impasu w kwestii tworzenia SE uzasadniała 
grupa ekspertów działających na zlecenie Komisji EWG. Zob. Group of Experts „European systems of 
worker involvement” (with regard to the European Company Statute and the other pending proposals). 
Final report, Luxembourg 1997, dalej jako „Raport Davignona”.

65 M. Gold, Employee participation in the EU: The long and winding road to legislation, EID 
2010, t. 31, Nr 4 (Suplement), s. 11.

66 W. Streeck, Industrial citizenship under regime competition: the case of the European works 
councils, JEPP 1997, t. IV, Nr 4, s. 645.
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projekty zarówno Statutu SE, jak i dyrektywy odnoszącej się do ustroju krajo-
wej spółki akcyjnej. Uwzględniały one zagadnienie partycypacji pracowniczej 
przede wszystkim w takim stopniu, w jakim prawa pracowników miały znacze-
nie w harmonizowaniu struktury rady nadzorczej67. Nie negując tych poglądów, 
warto zauważyć, że w przypadku prac nad pierwszymi projektami obecny był 
także wpływ państw z rozwiniętym modelem udziału pracowników w organach 
spółki (np. RFN), które dążyły do utrzymania ochrony pracowników.

Ad b) Uzasadnienie w postaci ochrony praw pracowniczych i ich stopniowe 
rozszerzenie było ściśle związane ze zmianami, jakie zachodziły w obrębie ce-
lów realizowanych przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Do lat 70. XX w. 
cele gospodarcze dominowały nad zagadnieniami socjalnymi. Pierwsze zmia-
ny w kierunku przyznania polityce społecznej większego znaczenia rozpoczę-
ły się od szczytu paryskiego (październik 1972 r.) pod hasłami poprawy jakości 
i standardu życia. Kontynuowano je w opracowanym w 1974 r. programie dzia-
łań w dziedzinie społeczno-politycznej, uwzględniającym postulat zapewnienia 
pracownikom prawa do informacji oraz współdziałania z pracodawcą w formie 
konsultacji68. Przełom w kwestii integracji socjalnej nastąpił w latach 80. ubie-
głego wieku wraz z realizacją idei „europejskiej przestrzeni socjalnej”69. W tym 
czasie rozwój ponadnarodowej polityki społecznej zapoczątkował także Jednolity 
Akt Europejski (JAE) z 1986 r., wprowadzając uregulowania znajdujące się pod 
znamiennym tytułem „Spójność społeczno-gospodarcza”. Zmiany wynikały 
z coraz większej świadomości, iż integracja gospodarcza nie jest możliwa bez 
integracji socjalnej. W tym kontekście uczestnictwo pracowników w przedsię-
biorstwie znalazło się „w sercu podstawowego celu Wspólnoty, jakim jest zapew-
nienie głębszej integracji gospodarczej państw członkowskich”70. Idea Europy 
socjalnej była rozwijana etapowo71, w kolejnych aktach unijnych, takich jak: 
Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników z 1989 r., protokół i poro-
zumienie w sprawie polityki społecznej z 1991 r., dołączone do Traktatu o Unii 
Europejskiej, Traktat Amsterdamski z 1997 r., Karta Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej z 2000 r., Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 2010 r. (akty 
te będą przedmiotem rozważań w rozdziale drugim niniejszej pracy). 

Ad c) Obawa przed dumpingiem socjalnym powodowała, że Komisja 
Europejska nie odstępowała – pomimo licznych trudności – od uregulowania 
w spółce europejskiej jednej z form uczestnictwa pracowników, jaką był udział 

67 M. Gold, Employee, s. 15.
68 Więcej na ten temat J. Wratny, Partycypacja pracownicza w prawie, s. 13.
69 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Vademecum – źródła informacji o Unii Europejskiej, 

Warszawa 2002, s. 131.
70 M. Gold, Employee, s. 10.
71 F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 76.
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przedstawicieli pracowników w organach spółki. Stanowisko to podyktowa-
ne było obecnością reprezentantów pracowników w organach spółek w syste-
mach krajowych niektórych państw członkowskich. W związku z powyższym, 
bez tej formy uczestnictwa pracowniczego, przedsiębiorcy z tych państw mo-
gliby bezproblemowo dokonywać alokacji kapitałów w krajach o niższym po-
ziomie ochrony socjalnej (np. niższym poziomie płac, dłuższym czasie pracy)72. 
Powodowałoby to rozwój inwestycji przede wszystkim w tych krajach, w których 
produkcja okazywałaby się tańsza z powodu niższych standardów ochrony pra-
cowniczej. Zdawano sobie sprawę z konieczności przeciwdziałania temu zjawi-
sku poprzez rozwiązania na płaszczyźnie ponadnarodowej, ponieważ regulacje 
krajowe nie posiadały odpowiednich do tego narzędzi.

Ad d) Idea udziału pracowników w zarządzaniu znalazła swoje teoretyczne 
uzasadnienie w postrzeganiu partycypacji pracowniczej jako czynnika zwiększa-
jącego produktywność przedsiębiorstw. Do powyższego wniosku przyczyniła się 
sytuacja Niemiec Zachodnich po 1945 r. Osiągnięte wówczas w tym kraju dobro-
byt i stabilizacja oraz umiejętność rozwiązywania na drodze pokojowej skom-
plikowanych problemów związanych z ewolucją technologiczną i ekonomiczną 
były postrzegane jako efekt zapewnienia pracownikom uczestnictwa w organach 
przedsiębiorstwa73. W 1976 r. w Niemczech współdecydowanie zostało umoc-
nione poprzez ustawę o współdecydowaniu74. Dlatego w pierwszych wersjach 
projektu Statutu SE z lat 70. ubiegłego wieku zwyciężył przede wszystkim model 
niemiecki zarówno w zakresie struktury spółki, jak i partycypacji pracowników 
w jej organie. 

Na koniec warto podkreślić, iż wpływ na propozycje regulacji w zakresie 
uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej miały także uwarunkowania 
polityczne. Przejawiały się one w szczególności w określonych ideologiach par-
tii politycznych. Należy zauważyć, że od 1967 r. skład Komisji Europejskiej był 
zdominowany przez członków partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych75. 
Postulat zapewnienia pracownikom udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
pojawił się w programach tych partii jako narzędzie kontroli społeczeństwa nad 
własnością kapitalistyczną, będące swoistą formą uspołecznienia gospodarki i za-
pewniające w niej pracownikom rolę podmiotową76.

72 J. Wratny, Partycypacja pracownicza w prawie, s. 11–12.
73 Na pozytywne efekty współdecydowania (Mitbestimmung) wskazuje się w szczególności w za-

chodnioniemieckim przemyśle górniczym i stalowym. Zob. M. Seweryński, Pojęcie, s. 45.
74 Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz) vom 

4.5.1976 (BGBI. I s. 1153).
75 M. Gold, Employee, s. 11.
76 M. Seweryński, Pojęcie, s. 50.


