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zaangażowanych w działalność gospodarczą polega na tym, że realizowane 
są zawsze w określonym kontekście zespołu pracowniczego spółki czy przed-
siębiorstwa (autor nazywa je „cnotami kontekstowymi”54), a także na tym, iż 
budują one integralność grupy pracowniczej. Gdy cnoty urzeczywistniane są 
przez większość, a wręcz (w sytuacji optymalnej) przez wszystkich pracow-
ników, wówczas instytucje gospodarcze działają w sposób zgodny z zasadami 
etyki.

Tak oto w zarysowanej przez Solomona holistycznej wizji etyki biznesu 
znajdujemy wykładnię harmonijnego (funkcjonalnego) współdziałania bizne-
su ze społeczeństwem, służącego całości oraz integralności życia społecznego. 
Współdziałanie to dokonuje się dzięki jednostkom respektującym wymogi 
etyki oraz realizującym określone wartości i cnoty urzeczywistniane na płasz-
czyźnie fi rmy, a zarazem – dzięki skierowanej przez nią na zewnątrz działal-
ności gospodarczej oraz różnym formom wspierania instytucji publicznych 
– służących całemu społeczeństwu55.

KATOLICKIE STANOWISKO SOLIDARYSTYCZNE
KU JEDNOŚCI RODZINY LUDZKIEJ

Stanowisko solidarystyczne przyjmuje założenie, że wartość solidarności 
stanowi aksjologiczną podstawę kształtowania stosunków międzyludzkich 
oraz społecznych, w tym stosunków gospodarczych. Przez różnorakie urze-
czywistnianie tej wartości dokonuje się rozwój społeczny i gospodarczy; tylko 
dzięki solidarnemu współdziałaniu można osiągnąć dobro wspólne ważne dla 
wszystkich członków społeczeństwa. Wartość solidarności ufundowana jest na 
dwóch twierdzeniach teologicznych: pierwsze z nich głosi, że poprzez Boży 
akt stworzenia wszyscy ludzie są „rodziną Bożą” (łac. familia Dei), powołaną 
do wspólnego życia na ziemi, a jej członkowie są zobowiązani do świadcze-
nia wzajemnej pomocy i wszyscy ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie 
życia. Drugie z tych twierdzeń ma charakter personalistyczny i głosi – za 
św. Tomaszem z Akwinu – iż człowiek jako osoba uczestniczy w danej mu 
przez Boga społecznej naturze, jest więc otwarty na współdziałanie z innymi, 

54  Tamże, s. 345. 
55  Można sądzić, że we współczesnej Polsce opisane tu stanowisko holistyczne przyjmują wła-

ściciele fi rm oraz menedżerowie będący zwolennikami społecznej odpowiedzialności biznesu (za 
którą opowiada się również Salomon). Jest ona promowana w naszym kraju przez realizowany od 
roku 1998 program „Przedsiębiorstwo Fair Play” („Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości”), 
w którym uczestniczy kilka tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz 
społeczności lokalnych. Warunkiem uczestnictwa w tym programie jest realizowanie standardów 
etycznych wewnątrz fi rmy.
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a dzięki swojej prospołecznej otwartości, realizując we wspólnym działaniu 
wartość solidarności, jednostki tworzą różne związki międzyosobowe i spo-
łeczne w celu osiągnięcia dobra wspólnego. Tym, co łączy ludzi w ramach 
społeczeństwa, jest świadomość dobra.

To solidarystyczne stanowisko najobszerniej przedstawili w swoich ency-
klikach społecznych Jan Paweł II56 i Benedykt XVI57. Papieże ci szczegółowo 
opisali wartości solidarności, sprawiedliwości i braterstwa oraz zasady i normy 
etyczne dotyczące gospodarki i wolnego rynku w różnych kontekstach życia 
społecznego i społecznego rozwoju. Odwoływali się przy tym do nauczania 
swoich poprzedników, w szczególności Leona XIII58 i Pawła VI59.

Ogłaszając swoją encyklikę Centesimus annus w setną rocznicę Rerum 
novarum Leona XIII, Jan Paweł II przypomniał, że jego poprzednik rady-
kalnie krytykował okrutny kapitalizm swoich czasów, który nie respektował 
godności osobowej człowieka, czyniąc z ludzi towar rynkowy. Nawiązując 
do krytycznych ocen sformułowanych przez Leona XIII, Jan Paweł II pisał, 
że pierwsza faza industrializacji rządziła się „zasadami pierwotnego, «bezli-
tosnego» kapitalizmu”60. Zwracał też uwagę, że również Paweł VI uwypuklał 
charakter etyczny i kulturowy problematyki dotyczącej rozwoju społecznego 
i gospodarczego, mówiąc w tym kontekście o potrzebie budowy cywilizacji 
miłości61.

Benedykt XVI przypominał zaś, że encyklika Pawła VI Popularum progres-
sio, ściśle powiązana z całym nauczaniem społecznym Kościoła, potwierdza, 
iż „Ewangelia ma niezbywalną wartość w budowaniu społeczeństwa zgod-
nie z wolnością i sprawiedliwością, w idealnej i historycznej perspektywie 
cywilizacji ożywianej miłością”62. Powinien to być rozwój „integralny”, co 
oznacza rozwój każdego człowieka – a postulat ten zakłada respektowanie i re-
alizowanie wartości solidarności międzyludzkiej. Szeroko analizując w swojej 
encyklice zagadnienia ekonomiczne, Benedykt XVI  w szczególności nawiązał 
do myśli Pawła VI, że „ekonomia ze wszystkimi swymi dziedzinami stanowi 
sektor działalności ludzkiej”63 i jako taka nie może rozwijać się poza etyką. 
„Sfera ekonomiczna nie jest ani etycznie neutralna, ani ze swej natury nieludz-

56  Zob.  J a n  P a w e ł II, Encyklika Laborem exercens (1981); t e n ż e, Encyklika Centesi-
mus annus (1991); t e n ż e, Encyklika Veritatis splendor (1993); t e n ż e, Encyklika Sollicitudo rei 
socialis (1998). 

57  Zob.  B e n e d y k t XVI, Encyklika Caritas in veritate (2009). 
58  Zob.  L e o n XIII, Encyklika Rerum novarum (1891).
59  Zob.  P a w e ł VI, Encyklika Populorum progressio (1967). 
60  J a n  P a w e ł II, Centesimus annus, nr 33.
61  Por. tamże, nr 10.
62  B e n e d y k t XVI, dz. cyt., nr 13. 
63  Tamże, nr 45. 
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ka i antyspołeczna. Należy ona do działalności człowieka, i właśnie dlatego, 
że jest ludzka, jako struktura i instytucja musi mieć charakter etyczny”.

PODMIOTOWOŚĆ I GODNOŚĆ PRACY
NAUCZANIE JANA PAWŁA II 

Swoje najważniejsze nauczanie na temat rozwoju społecznego, w tym go-
spodarki i wolnego rynku oraz podmiotowej roli pracowników, Jan Paweł II 
przedstawił w encyklikach Centesimus annus i Laborem exercens. Pisał, że 
„wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystania zasobów 
i zaspakajania potrzeb”65. Można sądzić, że to ogólnikowe twierdzenie Papieża 
mówi, iż największa skuteczność wykorzystywania zasobów ma miejsce w sy-
tuacji wolnej transakcji wymiennej między ludźmi, podobnie jak spełnianie 
ludzkich potrzeb dokonuje się w sposób optymalny w sytuacji wolności decy-
dowania. Ani w pierwszym, ani w drugim przypadku nie jest to jednak wolność 
bez granic. Jan Paweł II radykalnie krytykował tak zwaną postawę konsumi-
zmu, wywoływaną przez producentów, pragnących w warunkach wolnego 
rynku doprowadzić do wytworzenia nadmiernych nawyków konsumpcyjnych 
czy też do wywołania konsumpcji sztucznej, zagrażającej ludzkiemu życiu66. 
Papież wskazywał jednocześnie na potrzebę przeorientowania życia opartego 
na konsumizmie z jego dewizą „chcę mieć” w taki sposób, by koncentrowało 
się ono na aspekcie „być”, opartym przede wszystkim na wartościach kultu-
rowych. Można powiedzieć, że styl życia wedle wymogów postawy „mieć” 
sprowadza się do maksymalizowania przyjemności zmysłowych, co zaleca 
utylitaryzm w wersji hedonistycznej67.

Rynek wolnego wykorzystania zasobów oraz transakcje wymiany, a także 
ogólnie rozumiana wolność gospodarcza mają granice, które wyznacza pra-
wo stanowione. Jan Paweł II pisał w tym kontekście o wolności gospodarki 
w ramach systemu prawnego, któremu podlegać musi rynek, co oznacza, że 
występujące na nim podmioty, zarówno instytucjonalne (przedsiębiorstwa 
i spółki), jak i indywidualne (konsumenci), muszą respektować odpowied-
nie prawo68. Pisząc o sytuacji krajów Trzeciego Świata podejmujących dzieło 
przebudowy gospodarczej, Papież twierdzi, że jeśli kapitalizm jako system 
ekonomiczny uznaje „pozytywną rolę przedsiębiorstwa, rynku, własności pry-

64  Tamże, nr 36.
65  J a n  P a w e ł II, Centesimus annus, nr 34.
66  Por. tamże, nr 36. 
67  Por. tamże, nr 29. 
68  Por. tamże, nr 42.
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