
6

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ III. 
APLIKACJE WALZEROWSKIEJ METODY INTERPRETACJI 123

3.1. Walzerowska metoda interpretacji w relacji do etyki 123
3.1.1.  Determinanty metody interpretacji obecne 

w kulturze 125
3.1.2. Metoda interpretacji w relacji do etyki biznesu 127
3.1.3.  Metoda interpretacji jako rozwinięcie metody 

studium przypadku  132
3.2.  Walzerowska metoda interpretacji w relacji do filozofii 

polityki 136
3.2.1. Miejsce filozofii w polityce 136
3.2.2.  Możliwość zastosowania metody interpretacji 

na gruncie filozofii polityki 138
3.3.  Walzerowska metoda interpretacji w relacji do filozofii 

prawa 144

ROZDZIAŁ IV. 
SPECYFICZNE ROZUMIENIE UNIWERSALIZMU PRZEZ 
WALZERA 154

4.1. Sposoby rozumienia zasad uniwersalnych 155
4.1.1.  Walzerowska krytyka dotychczasowego rozumienia 

uniwersalizmu etycznego 155
4.1.2.  Uniwersalizm praw człowieka a  uniwersalizm 

filozofii praw człowieka 163
4.1.3.  Wpływ państw na powszechne przestrzeganie praw 

człowieka 166
4.1.4.  Katalog zasad uniwersalnych wyodrębniony przez 

Michaela Walzera 167
4.2. Potrzeba rozdzielenia sfer ludzkiego działania 170

4.2.1.  Granice sfer ludzkiej aktywności wyznaczane za 
pomocą praw człowieka 171

4.2.2. Zasady gospodarcze a zasady etyczne 172
4.3.  Możliwość praktycznego zastosowania Walzerowskiej 

metody interpretacji do uzgadniania praw człowieka 
z zasadami działalności gospodarczej 175
4.3.1.  Prawo do ustanawiania procedury zgłaszania 

i rozstrzygania skarg pracowniczych w przedsię- 
biorstwie 176

2017 - Sroka - Etyka i prawa człowieka w biznesie.indd   6 29.03.2017   13:55:05



7

SPIS TREŚCI

4.3.2.  Prawo do stowarzyszania się i rokowań zbiorowych 
oraz prawo do niestosowania wszelkich form pracy 
przymusowej 179

4.3.3. Prawo do wolności gospodarczej 186

ROZDZIAŁ V. 
PRZYDATNOŚĆ WALZEROWSKIEJ METODY INTERPRETACJI 193

5.1.  Poprawność Walzerowskiej oceny znaczenia teorii dóbr 
dla uzgadniania praw człowieka z zasadami działalności 
gospodarczej 196
5.1.1.  Rozumienie dóbr wspólnych kluczem do ustalania 

kryteriów dystrybucji 198
5.1.2. Szczegółowe wyznaczniki zasad dystrybucji dóbr 202
5.1.3. Wpływ konkretnej wspólnoty na rozumienie dóbr 207

5.2.  Poprawność oceny znaczenia teorii sprawiedliwości 
dystrybutywnej dla  uzgadniania  praw człowieka 
z zasadami działalności gospodarczej 209
5.2.1.  Fundamenty Walzerowskiej koncepcji sprawie- 

dliwości dystrybutywnej 211
5.2.2.  Rola konkretnej wspólnoty w  określaniu zasad 

sprawiedliwości dystrybutywnej  217
5.2.3. Walzerowskie rozumienie dystrybucji  222

5.3.  Możliwość konkretnego zastosowania Walzerowskiej 
koncepcji dóbr i sprawiedliwości dystrybutywnej 224
5.3.1.  Uzgadnianie prawa do równego traktowania 

emigrantów na rynku pracy 224
5.3.2.  Argumentowanie na rzecz ochrony prawa do życia 

i zdrowia uczestników rynku 230
5.3.3.  Uzasadnianie prawa do bezpiecznych warunków 

pracy 238
5.3.4.  Przekonywanie do zapewnienia prawa do ochrony 

miejsc pracy 240

ZAKOŃCZENIE 246

WYKAZ LITERATURY 249
Dzieła Michaela Walzera 249
Dokumenty poświęcone prawom człowieka i komentarze 249
Pozostałe publikacje 251

2017 - Sroka - Etyka i prawa człowieka w biznesie.indd   7 29.03.2017   13:55:06



2017 - Sroka - Etyka i prawa człowieka w biznesie.indd   8 29.03.2017   13:55:06



WSTĘP

Podstawę praktycznego zastosowania w działalności gospodarczej współ-
czesnej etyki biznesu stanowią prawa człowieka. Zajmując się od blisko 
dziesięciu lat zagadnieniem etyki biznesu zarówno od strony teoretycz-
nej, jak i praktycznej, stawiam powyższą tezę, bazując na obserwacji 
dynamicznie rozwijającego się trendu opracowywania przez między-
narodowe instytucje standardów i norm poświęconych zastosowaniu 
praw człowieka jako etycznego przewodnika dla działań gospodarczych. 
Standardów i norm zawierających konkretne wymagania, mające chronić 
prawa człowieka na gruncie aktywności gospodarczej, do których setki 
tysięcy przedsiębiorców w każdym zakątku globu stara się dostosować. 
Dlatego etykę biznesu traktuję łącznie z zagadnieniem praw człowieka. 
Dokumenty te odnoszą się do zagadnień gospodarczych na trzech po-
ziomach: makro – jako całość procesów gospodarczych, mezo – jako 
pojedyncze przedsiębiorstwo, mikro – jako pojedyncza osoba będą-
ca uczestnikiem życia gospodarczego. Do najważniejszych tego typu 
dokumentów zaliczam: Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka. 
Wdrażanie dokumentu ramowego Organizacji Narodów Zjednoczonych 
Chronić, Szanować, Naprawiać1 (w dalszej części książki będą określane 
jako Wytyczne); Zasady Global Compact Organizacji Narodów Zjedno-
czonych2 (w dalszej części będą określane jako Global Compact); Norma 
ISO26000:2010 Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego3 (w dal-
szej części będzie określana jako Norma lub ISO 26000); Wytyczne dla 

1 Guiding Principles on Business and Human Rights. Implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, United Nations Human Rights 
Office of the High Commissioner, New York and Geneva 2011.

2 The Ten Principles, przedstawienie dziesięciu zasad Global Compact na 
stronie internetowej organizacji United Nation Global Compact, http://www.unglo-
balcompact.org/abouttheGC/TheTenPrinciples/index.html [dostęp: 27.09.2013].

3 Polska Norma PN-ISO 26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzial-
ności, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.
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przedsiębiorstw wielonarodowych Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD)4 (w dalszej części będą określane jako Wytyczne 
OECD) czy Odnowiona Strategia Unii Europejskiej dotycząca CSR5 (zwana 
dalej, ze względu na status formalny tego dokumentu, Komunikatem). 
Podobnych dokumentów, chociaż już nie tak bardzo znanych, jest wiele. 
Niemniej każdy z nich cechuje, co postaram się wykazać, brak adekwatnej 
argumentacji filozoficznej pozwalającej na usprawiedliwienie konieczno-
ści przestrzegania przez podmioty gospodarcze zasad etycznych w nich 
zawartych. Dostrzegalny jest również chaos pojęciowy przejawiający się 
w niespójnym stosowaniu słownictwa filozoficznego, nieostrych defini-
cjach oraz nielogicznych sformułowaniach.

Inną tezą, którą zamierzam bronić w tej książce, jest przekonanie, 
że na gruncie etyki biznesu argumenty mogące wpływać na etyczne 
postawy uczestników życia gospodarczego mają charakter filozoficzny. 
A nie ekonomiczny czy prawny. A skoro tak, to nie sposób pominąć 
faktu chaosu metodologicznego w obszarze filozoficznego uzasadniania 
konieczności przestrzegania praw człowieka w praktyce gospodarczej. 
Wiktor Osiatyński, przedstawiając problem uzasadniania praw człowieka 
w świetle ich historycznego rozwoju, zauważa, że osiemnastowieczne 
i dwudziestowieczne koncepcje praw człowieka różnią się znacząco. 
Pierwsza sprowadza się do praw jednostki, ale nie praw człowieka, gdyż 
były one zarezerwowane tylko dla wybranych. Jak zauważa, teoretyczną 
koncepcję praw jednostki w osiemnastym wieku stworzyli filozofowie, 
zaś dwudziestowieczną – politycy i zaangażowani obywatele. Była ona 
pozbawiona podstaw teoretycznych i jeśli nawet niosła pewne treści 
filozoficzne ukryte za ideą godności, to skupiała się raczej na politycznej 
praktyce. Dostrzegam tutaj analogię do sposobu formułowania uznanych 
dokumentów poświęconych zagadnieniom praw człowieka na gruncie 
działalności gospodarczej, które wydają się być pozbawione podstaw 
teoretycznych, a koncentrują się na politycznej i gospodarczej prakty-
ce. Efektem braku mocnych fundamentów teoretycznych jest słabość 

4 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Organizacja Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju, Paryż 2011.

5 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona 
Strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw, KOM (2011) 681, Bruksela, dnia 25.10.2011.
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argumentów przekonujących aktorów życia gospodarczego do stoso-
wania się do zaleceń zawartych w wyżej wymienionych dokumentach. 
Zachęta do przestrzegania praw człowieka przez przedsiębiorców spro-
wadzająca się do sloganu „etyka się opłaca” działa tak długo jak etyka się 
opłaca. A co się dzieje w przypadku, gdy przestaje się finansowo opłacać? 
Gdy trzeba ponieść materialną ofiarę w imię fundamentalnych zasad 
prezentowanych w prawach człowieka?

Złożoność współczesnych procesów gospodarczych, zarówno na 
poziomie makro, mezo, jak i mikro, jest przyczyną pomieszania wielu 
dziedzin życia, zwłaszcza na poziomie opisu zjawisk, jakie w nich za-
chodzą6. Dlatego im większa jest złożoność, tym donioślejsza potrzeba 
odróżniania i klarowności. Oddzielanie i jasny opis zjawisk ma służyć, 
jak wyjaśnia André Comte-Sponville, skuteczniejszemu podejmowaniu 
decyzji oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności zawodowej, moralnej 
i politycznej wobec wyzwań stawianych przez współczesny świat7. 

Zasadne wydaje się zaproponowanie metody filozoficznej, która po-
zwalałaby na uzgadnianie fundamentu współczesnej etyki biznesu jakim 
są prawa człowieka z zasadami działalności gospodarczej. Niniejsza 
książka jest zaproszeniem do dyskusji nad wypracowaną przeze mnie 
metodą interpretacji, inspirowaną filozofią Michaela Walzera. Celem 
nie będzie próba zastosowania tej metody do analizy każdego prawa 
człowieka, lecz zaproponowanie powtarzalnej procedury pozwalają-
cej na sprawdzenie, czy zawarte w wymienionych dokumentach prawa 
człowieka pozwalają na ustalenie konkretnych rozstrzygnięć etycznych 
na gruncie działalności gospodarczej. Gdyby okazało się, że propozycja 
Walzera pozwala na opracowanie takiej procedury, to otrzymalibyśmy 
narzędzie dla etyki biznesu do ustalania, czy i jak konkretne praktyki 
na każdym poziomie: makro, mezo oraz mikro powinny być zgodne 
z prawami człowieka.

6 Przykładem pomieszania wielu dziedzin podczas opisywania zagadnień 
ekonomicznych oraz etycznych jest książka Etyczny kapitalizm. Por. S. Young, Etyczny 
kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, przekł. 
z ang. W. Kisiel, METAmorfoza, Wrocław 2005.

7 A. Comte-Sponville, Czy kapitalizm jest moralny? O niedorzeczności i tyranii 
naszych czasów, przekł. z ang. E. Aduszewicz, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 
2012, s. 9.
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Metoda interpretacji zaproponowana przez Michaela Walzera jest 
propozycją oryginalną i jednocześnie kompleksową. Metodą, która wy-
daje się być adekwatna do uzgadniania praw człowieka z zasadami dzia-
łalności gospodarczej. Walzer definiuje metodę interpretacji jako sztukę 
osądu. Natomiast przez filozofię moralności rozumie namysł nad tym, 
co znane. Obrazując tę tezę, robi analogię do ponownego odkrywania 
własnych domów8. Cechy charakterystyczne tej metody zapropono-
wane przez samego Walzera wydają się odpowiadać na problemy jakie 
dostrzegam w kontekście współczesnej etyki biznesu. A są nimi: brak 
umiejętności rozmowy na tematy biznesowe z punktu widzenia ich 
etycznego osądu; nieumiejętność krytycznego myślenia i prognozowania 
etycznych skutków decyzji i procesów biznesowych; a przede wszystkim 
konieczność zdobycia umiejętności interpretacji nowych zjawisk bizne-
sowych, z którymi nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej w historii. 
Wystarczy wymienić nowe modele biznesowe takie, jak: wykorzystanie 
outsourcingu, ekonomii współdzielenia czy gospodarki w obiegu za-
mkniętym; nowe zawody nie mające wypracowanego ethosu postępo-
wania, wymuszające wysoką specjalizację; usługi wpływające na zmiany 
relacji społecznych (można tu chociażby wspomnieć media społeczno-
ściowe, czy produkty, takie jak żywność genetycznie modyfikowana).

Walzer explicite nie stosuje swojej metody do prowadzenia badań 
dokładnie w zakresie etyki biznesu9. Interesują go natomiast praktyczne 
rozstrzygnięcia zagadnień filozoficznych związanych z funkcjonowaniem 
rynku. Kompleksowość metody interpretacji Walzera oraz zbieżność nie-
których jej elementów z praktyką ustalania dokumentów poświęconych 
etyce biznesu i stosowaniu praw człowieka w działalności gospodarczej, 
stanowią mocny argument za podjęciem badań. 

Już samo zagadnienie interpretacji jako metody filozoficznej pro-
wokuje do wielowątkowych badań związanych z hermeneutyką, z któ-
rą pojęcie interpretacji jest ściśle związane. Badań, które dla czytelni-
ka nie mającego wiedzy filozoficznej mogą wydawać się trudne. Jest 

8 M. Walzer, Interpretacja i krytyka społeczna, przekł. z ang. M. Rakusa-Susz-
czewski, M. Szuster, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002, s. 23-24.

9 Michael Walzer jeśli podejmuje temat praw człowieka, to robi to najczęściej 
w kontekście interwencji zbrojnych. Por. M. Walzer, Human Rights in Global Society. 
How Much Enforcement Should International Society Assume?, Dissent, Spring 2005. 
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to ćwiczenie, które chociaż wymaga pewnego wysiłku intelektualnego, 
pozwala na zagłębienie się w kolejne warstwy tej fascynującej dziedziny, 
jaką jest filozofia. Zaznaczę, że z podejmowaniem namysłu nad metoda-
mi hermeneutycznymi związane jest pewne niebezpieczeństwo, którego 
należy być świadomym na początku prowadzonych analiz, a wynika 
ono z olbrzymiej inflacji znaczeniowej pojęcia „hermeneutyka”10. An-
drzej Przyłębski wskazuje na przyczyny tego zjawiska, które są związane 
z tryumfem Nietzscheanizmu w filozofii francuskiej i części filozofii 
amerykańskiej, z której przecież wywodzi się Michael Walzer. Tryumf 
ten przejawia się w popularności takich stwierdzeń jak: „wszystko jest 
interpretacją”, „fakty nie istnieją, są tylko interpretacje”. Biorąc powyższe 
stwierdzenie pod uwagę, konieczne będzie przedstawienie podstaw poję-
cia „hermeneutyka”, jej podziałów oraz warunków, stawianych metodzie 
hermeneutycznej. Ponieważ, jak przestrzega Przyłębski, termin „her-
meneutyka” należy traktować z ostrożnością. Jednocześnie przekonuje, 
że hermeneutyka jest koncepcją filozoficzną, którą można uprawiać 
w sposób systematyczny. A definiuje ją jako filozoficzną teorię dotyczącą 
ludzkiego rozumienia rzeczywistości, z którego wynikają postaci czy też 
sposoby życia w świecie11.

Motyw przewodni książki stanowią rozważania nad metodą inter-
pretacji, a dokładniej badania nad możliwością wykorzystania metody 
interpretacji Michaela Walzera jako metody filozoficznej. Na użytek 
niniejszej pracy metodę filozoficzną definiuję, za Antonim Stępniem, 
jako dobór i układ czynności poznawczych, (zasadniczo powtarzalnych), 
zmierzający do zbadania danego przedmiotu w określonym aspekcie, ze 
względu na obrany cel12. Stępień dzieli metody stosowane w filozofii na 
specyficznie filozoficzne i niespecyficznie filozoficzne, czyli takie, które 
są wspólne z innymi naukami13. Zgodnie z tym podziałem, Walzerow-
ską metodę interpretacji możemy zaliczyć do metod niespecyficznie 

10 A. Przyłębski, Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneu-
tycznej filozofii polityki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, s. 7.

11 Tamże, s. 8.
12 A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, TN KUL, Lublin 1976, s. 12; Por. S. Judycki, 

Czy istnieją specyficzne metody filozoficzne?, „Kwartalnik Filozoficzny” nr 21, z. 4, 
s. 16.

13 Tamże, s. 28-29.
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filozoficznych, co pozwala na prowadzenie badań interdyscyplinarnych 
na gruncie etyki biznesu.

Używany w tym tekście wyraz „interpretacja” należy rozumieć jako 
metodę interpretacji należącą do filozoficznej tradycji hermeneutycz-
nej. Günter Scholtz w eseju Czym jest i od kiedy istnieje „filozofia her-
meneutyczna”?14 przybliża etymologię słowa hermeneutyka odsyłając 
czytelnika do greckiego słowa hermeneuo, które oznacza obwieszczanie, 
tłumaczenie, interpretowanie. A zatem hermeneutike techne możemy 
przetłumaczyć jako sztukę interpretacji. 

W książce podejmę próby uzgadniania praw człowieka z zasadami 
działalności gospodarczej za pomocą Walzerowskiej metody interpreta-
cji. Zatem zatrzymajmy się chwilę nad słowem „uzgadnianie”. Oznacza 
ono logiczną operację koniunkcji, czyli analizowania różnorodnych 
związków oraz relacji między przedmiotami różnych kategorii podej-
mowanych w tej publikacji. W szczególności rozpatrywać będę stosunki 
zachodzące między zasadami przynależnymi do takich dziedzin jak etyka 
oraz gospodarka. Interdyscyplinarność samego zagadnienia etyki biz-
nesu poniekąd wymusza wykazywanie zachodzenia koniunkcji również 
odnośnie do zasad w takich sferach, jak prawo, polityka, socjologia oraz 
kultura. Tak określony kierunek badań pozwala na spełnienie jednego 
z warunków naukowości pracy badawczej, jakim jest, według Edwarda 
Nieznańskiego, badanie stosunków zachodzących między zdarzeniami, 
a następnie ich stwierdzenie i opis15. 

Dla jasności wywodu i wspólnego rozumienia proponuję krótkie 
wyjaśnienie sformułowania „prawa człowieka”, które to definiuję za Waś-
kiewiczem jako prawa podmiotowe, które przysługują człowiekowi na 
płaszczyźnie publiczno-prawnej16. Niemniej jednak punkt odniesienia 
będą stanowiły międzynarodowe dokumenty zawierające katalog praw 
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem tych dokumentów, które 
zostały dedykowane dziedzinie działalności gospodarczej. 

14 G. Scholtz, Czym jest i od kiedy istnieje „filozofia hermeneutyczna”?, przeł. 
D. Domagała, w: Hermeneutyczna tożsamość filozofii, red. nauk. S. Czerniak i J. Ro-
lewski, „Studia z filozofii niemieckiej”, t. 1, Toruń 1994, s. 41–67.

15 E. Nieznański, Logika. Podstawy – język – uzasadnienie, Wydawnictwo 
C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 41.

16 H. Waśkiewicz, Prawa człowieka. Pojęcie, historia, „Chrześcijanin w świecie” 
(1978) n. 63-64, s. 19.
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Często będę posługiwał się sformułowaniem „zasady działalności 
gospodarczej”. Otóż stwierdzenie „zasady działalności gospodarczej” 
należy rozumieć jako zasady regulujące życie gospodarcze, do których 
należą zasady społeczne, etyczne, polityczne oraz prawa17. Takie ujęcie 
jest uprawnione, jeśli będziemy gospodarkę, a tym samym ekonomię, 
traktować jako dziedzinę poszukującą odpowiedzi na pytania z zakresu 
tzw. ekonomii dobrobytu, czyli na pytania o to, kiedy gospodarka działa 
dobrze, czyli kiedy dobra są rozdzielane efektywnie18. Jak utrzymuje Le-
szek Jasiński, przyłożenie zasad etycznych do procesów ekonomicznych 
wprowadza nową jakość oceny sfery gospodarczej, wynikającej z próby 
wartościowania zjawisk zachodzących w tej dziedzinie. Jasiński stwierdza 
wprost, że refleksja na temat gospodarki jest przedmiotem badań nie 
tylko ekonomii, ale również socjologii czy politologii19.

W każdym z rozdziałów, oprócz pierwszego, poświęconym oddziel-
nym tematycznie zagadnieniom, w pierwszej kolejności zaprezentuję 
poglądy filozoficzne, politologiczne i socjologiczne Michaela Walzera. 
W związku z tym, że Walzer nie podejmował bezpośrednio zagadnienia 
etyki biznesu i związku praw człowieka z zasadami działalności gospo-
darczej, konieczne będzie wyciąganie wniosków oraz interpretowanie 
filozoficznej oferty Walzera w kontekście nowych obszarów badań. 

Główny cel jaki stawiam sobie w tej książce będzie realizowany w po-
dziale na cele cząstkowe, które znajdą się w pięciu rozdziałach. 

W rozdziale pierwszym przedstawię i poddam krytyce najważniejsze 
dokumenty opracowane przez instytucje międzynarodowe, które wy-
znaczają standardy przestrzegania praw człowieka w zakresie praktyki 
gospodarczej. Na ich podstawie podejmę próbę określenia zasad dzia-
łalności gospodarczej, jakie we współczesnym dyskursie etyki biznesu 
podlegają ocenie z punktu widzenia koncepcji praw człowieka, zarów-
no na globalnym poziomie aplikacji, jak i w zakresie ich praktycznych 

17 Ekonomia została zaliczona przez autorów książki Elementy etyki gospodarki 
rynkowej do dyscypliny z zakresu nauk społecznych. Jak wyjaśniają, ekonomia zaj-
muje się opisem i wyjaśnieniem przekonań (norm i reguł kulturowych) regulujących 
sferę gospodarowania. Por. B. Pogonowska (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 264. 

18 Por. L. Jasiński, Ekonomia i etyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, 
s. 81-82.

19 Tamże, s. 82.
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implikacji. Następnie zarysuję kluczowe zagadnienia związane z koncep-
cją praw człowieka, które posłużą do wydobycia tych aspektów, których 
głębsza analiza jest konieczna do uzgadniania praw człowieka z zasadami 
działalności gospodarczej. Celem pierwszego rozdziału jest określe-
nie warunków brzegowych dla metody etyki biznesu a w szczególności 
uzgadniania praw człowieka z zasadami działalności gospodarczej, które 
wyznaczą kierunek badań prowadzonych w kolejnych częściach.

W rozdziale drugim dokonam szczegółowej prezentacji metody in-
terpretacji, która została wypracowana przez Michaela Walzera. Przyjrzę 
się, czy propozycja Walzera spełnia warunki, jakie z formalnego punktu 
widzenia powinna spełniać metoda filozoficzna. Skoro interpretację 
zaliczamy do grupy metod hermeneutycznych, warunki te zostaną do-
precyzowane w świetle specyficznych wymagań, jakie przynależą do 
hermeneutyki. Dla uchwycenia kluczowych cech charakterystycznych 
tej metody przydatnych na etapie jej zastosowania wskażę źródła i pod-
stawowe obszary sporów, które wiążą się z hermeneutyką filozoficzną 
oraz metodą interpretacji. Kolejnym etapem rozdziału drugiego będzie 
szczegółowa prezentacja metody interpretacji Michaela Walzera oraz 
wskazanie jej mocnych i słabych stron, między innymi pod kątem speł-
niania wymagań formalnych stawianych przed metodami filozoficznymi 
nurtu hermeneutycznego. Spróbuję określić, czy Walzerowska metoda 
interpretacji spełnia warunek wydobywania sensu, który należy do pod-
stawowych wyznaczników określonych dla metod hermeneutycznych. 
Ponadto sprawdzę, czy metoda ta spełnia, zdefiniowane w pierwszym 
rozdziale, warunki brzegowe, pozwalające na prowadzenie badań nad 
uzgadnianiem praw człowieka z zasadami działalności gospodarczej.

W rozdziale trzecim przeanalizuję możliwość zastosowania Walze-
rowskiej metody interpretacji w badaniach interdyscyplinarnych. Do 
najważniejszych dziedzin, na gruncie których będę prowadził rozwa-
żania należy zaliczyć te, w ramach których toczą się kluczowe spory 
w zakresie etyki biznesu i praw człowieka oraz te, które w największym 
stopniu kształtują zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Po-
mijając dziedziny czysto ekonomiczne, które odnoszą się bezpośrednio 
do analiz finansowych, należy korzystać z takich dyscyplin jak etyka, 
socjologia moralności, filozofia polityki oraz filozofia prawa. Podkreślam, 
że rozpatrywana w tej pracy metoda interpretacji jest metodą filozo-
ficzną. W związku z tym, błędem metodologicznym byłoby stosowanie 
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jej do analiz w zakresie ekonomii, polityki czy prawa. Uprawnione jest 
natomiast stosowanie jej do filozoficznego namysłu nad wymienionymi 
dziedzinami. 

Interesuje mnie znalezienie metody kompletnej, dlatego konieczne 
będzie sprawdzenie, czy Walzerowska metoda interpretacji jest na tyle 
uniwersalna, że może zostać wykorzystana do prowadzenia komplekso-
wych badań na gruncie wymienionych dziedzin. Brak możliwości użycia 
tej odmiany interpretacji na gruncie etyki ogólnej, etyki biznesu, filozofii 
polityki czy filozofii prawa, skutkowałoby koniecznością zawężenia pola 
badawczego i stawiałoby pod znakiem zapytania zasadność dalszych 
rozważań. A przynajmniej powodowałoby braki, które mogłyby być 
przyczyną błędnych wniosków.

W rozdziale czwartym odpowiadam na pytanie, czy i na ile Walze-
rowska metoda interpretacji odnosi się do zasad uniwersalnych. Walzer 
w swojej filozofii wyróżnia moralne minimum oraz moralne maksimum. 
Upraszczając, moralne minimum jest kształtowane przez zasady uniwer-
salne, wspólne wszystkim ludziom, natomiast moralność maksymalna 
to każdorazowe zastosowanie zasad minimalnych w praktyce. Pogłębie-
nie zagadnienia uniwersalizmu pozwoli na lepsze zrozumienie znaczenia 
minimalizmu moralnego w ujęciu Walzera, ale przed wszystkim na pre-
cyzyjne zrozumienie charakteru zasad uniwersalnych. Z punktu widzenia 
etyki biznesu i uzgadniania praw człowieka z zasadami działalności 
gospodarczej stawiam trzy zasadnicze grupy pytań. Po pierwsze, czym 
są zasady uniwersalne oraz czy ich ustalaniu towarzyszy jakiś specyficz-
ny proces, a także jak należy rozumieć zagadnienie uniwersalizmu dla 
praw człowieka. Po drugie, czy zasady uniwersalne, ze względu na swój 
charakter, są różne dla różnych sfer działalności. A jeśli tak, to jak należy 
zasady te rozróżniać oraz jak rozumieć ich uniwersalizm w zależności od 
sfery, której dotyczą. I wreszcie, trzecia grupa pytań dotyczy charakteru 
i procesu kształtowania się zasad specyficznych dla działalności gospo-
darczej. W tym rozdziale podejmę pierwsze próby odszukania możli-
wości uzgadniania wybranych praw człowieka z zasadami działalności 
gospodarczej, z wykorzystaniem Walzerowskiej metody interpretacji.

Rozdział piąty poświęcam uchwyceniu najważniejszych zasad umoż-
liwiających praktyczne zastosowanie metody Walzera, do których za-
liczam zasady teorii dóbr społecznych oraz sprawiedliwości dystry-
butywnej. Na tym etapie badań, za Walzerem, świadomie rezygnuję 
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z uniwersalistycznego sposobu myślenia, jaki towarzyszy idei uprawnień 
osobistych, na których są ufundowane prawa człowieka, a z których 
czerpie współczesna etyka biznesu. Jest to umotywowane przekonaniem 
Walzera, że ludzie mają uprawnienia wykraczające poza prawo do życia 
i wolności, lecz nie wynikają one ze wspólnego nam społeczeństwa, ale 
z wspólnych koncepcji dóbr społecznych, mają więc charakter lokalny 
i konkretny.

Na podstawie rozważań dotyczących teorii dóbr oraz koncepcji 
sprawiedliwości dystrybutywnej Michaela Walzera oraz roli wspólnoty 
w kształtowaniu rozumienia dóbr społecznych i zasad ich dystrybucji, 
podejmę próby zastosowania metody interpretacji na polu etyki biznesu 
a w szczególności do uzgodnienia praw człowieka z zasadami działal-
ności gospodarczej. Analizie poddam następujące prawa: do równego 
traktowania emigrantów na rynku pracy, do bezpieczeństwa uczestników 
rynku, do bezpiecznych warunków pracy oraz do pracy.
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