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Najnowszy numer został przeznaczony na prezentację ważnego acz kłopotliwego tema-
tu instytucji przedstawicielstwa pracowniczego w polskich przedsiębiorstwach. Seman-
tyczna kłopotliwość tego tematu polega na nadal niejednolitym nazewnictwie. Prawnicy 
i inni specjaliści tego tematu używają różnych kategorii – rady pracowników, rady pra-
cownicze. Miejmy nadzieję, że po kilku latach implementacji tych organizacji interesów 
pracowniczych dojdzie do jednolitego słownictwa w tym dość nowym obszarze, nadal 
nazywanym zbiorowymi stosunkami pracy, stosunkami przemysłowymi, partycypacją 
pracowniczą lub niekiedy „demokracją przemysłową”.

Obecnie autorom artykułów tego specjalnego numeru z konieczności pozostawiamy 
swobodę wyboru odpowiedniej nazwy, która jednak jest w cieniu rozumienia poprzednio 
używanych terminów, takich jak: rady załogowe, rady robotnicze, rady pracownicze bądź 
samorząd załogi. Zakładamy, że podążamy traktem wyznaczonym prawnie przez odpo-
wiednie dyrektywy Unii Europejskiej oraz artykulacją wypracowaną w trakcie kończącej 
się czteroletniej praktyki już istniejących rad.

Doniosły społecznie i naukowo temat przedstawicielstwa pracowniczego w polskim 
systemie gospodarczym rozpoczynamy od małego cyklu artykułów, w których prawni-
cy zajmują się cyzelowaniem prawniczego rozumienia statusu i funkcji wprowadzanych 
z trudem nowych organizacji artykulacji i reprezentacji interesów pracowniczych w pol-
skich realiach.

W artykułach tych Czytelnik znajdzie rozmaite komentarze prawnej istoty nowe-
go przedstawicielstwa pracowniczego, którego funkcje są dość skromnie zakreślone do 
kompetencji w zakresie konsultacji i informacji w relacjach między reprezentantami pra-
cowników a ośrodkami zarządzania organizacjami gospodarczymi (właściciele w rolach 
zarządczych, zarządy przedsiębiorstw bądź rady dyrektorów). Są tutaj także stosunkowo 
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nowatorskie interpretacje trudnych do regulacji prawnych stosunków między istniejący-
mi organizacjami zakładowymi różnych związków zawodowych a reprezentacjami rekru-
tującymi się z nowych i raczej mało doświadczonych rad pracowników.

W tej puli artykułów wybitni znawcy tematu podejmują niemały trud opisania stanu 
faktycznego. Jest to trudne przedsięwzięcie, zważywszy na brak oficjalnej dokumentacji, 
nieliczne badania prawników, ekonomistów, socjologów oraz, co bardzo niepokoi, bar-
dzo słaby nurt dyskusji na forum publicznym i cisza medialna. To jest mało spontaniczny 
ruch społeczny o charakterze demokratycznym, który być może, mając znamiona odgór-
nej i prawnie wymuszonej instytucji, w obecnej fazie nie demonstruje spektakularnych 
efektów.

W prezentowanym zbiorze artykułów o nowej instytucji „demokracji pracowniczej” 
bardzo cennym wkładem jest kolejna duża próba empirycznego odzwierciedlenia stanu 
czteroletniego wdrażania reprezentacji pracowniczych praw, wolności i interesów. Do-
konuje tego nader udanie zespół badawczy z Instytutu Pracy i Polityki Socjalnej, który 
czyni to poprzez zespolone podejście empiryczne do statusu polskich związków zawodo-
wych i rad pracowników. Te organizacje mają swoje krzyżujące się kompetencje, których 
regulacja prawna nie wyklucza znanej z poprzedniego ładu gospodarczego upaństwo-
wionej gospodarki, wzajemnych roszczeń oraz konkurencyjności. Obecnie ten problem 
ma jeszcze inny wymiar, gdyż znacząco spadło uzwiązkowienie pracowników najemnych 
w średnich i wielkich organizacjach biznesu.

W takiej sytuacji proponujemy Czytelnikom także wiązkę krytycznych refleksji o sta-
nie rzeczy i mało optymistycznych perspektywach efektywności całego systemu przed-
stawicielskiego, w tym rad pracowników. Do tego celu, jak sądzi redakcja „Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi”, nadaje się wiele teorii ekonomicznych, prawnych i politologicz-
nych, w tym celowo dobrany zespół twierdzeń zasłużonej ongiś krytycznej teorii, która 
zajmowała się bolesnymi problemami dawnej przemysłowej cywilizacji w fazie rozwi-
niętego europejskiego kapitalizmu. Rewitalizacja tego ładu w Polsce nie jest przecież 
pozbawiona humanistycznych dylematów, w tym ograniczonej demokracji świata pracy. 
Sądzę, że ta doniosła, ale kłopotliwa tematyka numeru spotka się ze zrozumieniem i re-
sponsem na adres redakcji.
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