
Nierówności wynagrodzeń na rynku pracy mogą być rozpatrywane z różnych 
punktów widzenia, np.: ekonomicznego, społecznego lub etycznego. Celem niniej-
szej pracy jest przedstawienie etycznego uzasadnienia nierówności wynagrodzeń 
z perspektywy teorii sprawiedliwości dystrybutywnej.
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak wielkie nierówności w wynagrodze-
niach postrzegane są za sprawiedliwe, zostaną zaprezentowane trzy stanowiska. 
Pierwsze z nich, reprezentowane przez Friedricha von Hayeka, jednego z naj-
większych zwolenników mechanizmu rynkowego, podważa zasadność mówienia 
o sprawiedliwości dystrybutywnej w gospodarce rynkowej. Drugie, wypracowane 
na gruncie teorii utylitarystycznych, odpowiadając na pytanie o sprawiedliwość 
nierówności wynagrodzeń, koncentruje uwagę na konsekwencjach, do których one 
prowadzą. Trzecie, uzasadniane zarówno egalitarystyczną teorią sprawiedliwości 
dystrybutywnej Johna Rawlsa, jak i odmienną od niej libertariańską teorią Roberta 
Nozicka, przekonuje, że o sprawiedliwości podziału decydują nie jego konsekwen-
cje, lecz zasady, na podstawie których do niego doszło.
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Wprowadzenie

Nierówności wynagrodzeń są przedmiotem zainteresowań badaczy reprezentujących 
różne dyscypliny społeczne: ekonomistów, socjologów, specjalistów zarządzania zasoba-
mi ludzkimi i etyków. Badacze ci, przyjmując odmienną perspektywę badawczą, metodę 
i narzędzia, stawiają różne pytania. Dysproporcje wynagrodzeń rodzą na poziomie ma-
kro analizy pytania dotyczące kształtowania polityki społecznej oraz roli mechanizmu 
rynkowego oraz państwa w sferze gospodarczej i społecznej, natomiast na poziomie 
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organizacji – pytania dotyczące zróżnicowań wynagrodzeń pomiędzy różnymi grupami 
pracowników.

Ekonomiści nurtu głównego uzasadniają, że w modelu konkurencji doskonałej cena 
pracy zależy od kształtowania się popytu oraz podaży pracy i w długim okresie równa 
się jej krańcowej produkcyjności. Dowodzą, że rynek jest najefektywniejszym mecha-
nizmem alokacyjnym. Zatem interwencja państwa może stanowić zagrożenie dla jego 
funkcjonowania. Przedstawiciele nurtów instytucjonalnych w ekonomii podkreślają rolę 
ładu instytucjonalnego w procesie kształtowania wysokości dochodów1.

W kształtowaniu polityki społecznej ekonomiści bronią nierówności wynagrodzeń, 
które postrzegają jako zasadniczy czynnik motywujący do wzrostu efektywności. Ludwig 
von Mises pisał: „Ci, którzy popierają równy rozkład dochodu nie dostrzegają najważ-
niejszej sprawy; tej mianowicie, że to, co jest do podziału, roczny wytwór ludzkiej pracy, 
nie jest niezależny od sposobu, w jaki zostanie podzielony. (…) Tylko dlatego, że możliwa 
jest w naszym porządku społecznym nierówność bogactwa; tylko dlatego, że daje każde-
mu bodziec, by wytwarzał tyle, ile tylko jest w stanie po najniższych kosztach, ludzkość 
może corocznie korzystać z całego tego bogactwa, jakie ma współcześnie do dyspozycji. 
Gdyby bodziec ten zlikwidować, tak bardzo zmniejszyłaby się wydajność pracy, że część, 
jaką równy podział przyznawałby każdej jednostce, byłaby daleko mniejsza nawet od 
tego, co dziś otrzymuje największy biedak” [Mises, 2004, s. 51-52].

W nauce o zarządzaniu zasobami ludzkimi rozróżnia się pojęcia nierówności wyna-
grodzeń oraz zróżnicowania wynagrodzeń. Nierówności wynagrodzeń różnych grup za-
wodowych oznaczają szybszy wzrost wynagrodzeń jednych grup oraz wolniejszy innych.

Pojęcie zróżnicowania wynagrodzeń odnosi się do polityki kształtowania rozpiętości 
stawek płac, wymagającej podjęcia decyzji odnośnie do ich poziomu oraz zasad narasta-
nia [Borkowska 2007, s. 372]. Zarządzanie systemem wynagrodzeń w organizacji jest 
jednym z najsilniejszych czynników wpływającym na postawy, zachowania i motywację 
pracowników. Podkreślając złożoność i znaczenie zarządzania wynagrodzeniami, specja-
liści zarządzania zasobami ludzkimi wskazują na funkcje, które one pełnią. Najczęściej 
analizowane są funkcje: kosztowa, dochodowa, motywacyjna i społeczna [Borkowska 
2007, s. 357]. Systemy wynagrodzeń powinny być tak skonstruowane, aby powstałe róż-
nice wynagrodzeń motywowały pracowników do zwiększenia wydajności, ale nie powo-
dowały napięć i demotywującego poczucia niesprawiedliwości.

1 „Nowoczesne teorie płac nie kwestionują związku stawki płac z krańcową produkcyjnością 
pracy, ale podkreślają dodatkowy wpływ układu sił konkurencyjnych działających na rynku pracy 
oraz wpływ instytucji państwowych na wysokość, proporcje i dynamikę wzrostu płac pienięż-
nych.” [Nasiłowski, 1996, s. 112]
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Szukając odpowiedzi na pytanie o skalę zróżnicowań wynagrodzeń, można przyjąć 
perspektywę ekonomiczną, z punktu widzenia której akceptowalne są np. nierówności 
maksymalizujące całkowitą produkcję [Jay, 1962]. Niekiedy jednak różnice wynagro-
dzeń są tak duże, że argumentacja ekonomistów nie jest przekonująca. Z jednej strony 
nierówności wynagrodzeń są czynnikiem motywującym, z drugiej jednak ich zbyt duża 
skala rodzi poczucie dyskomfortu oraz stawia pytania o sprawiedliwość.

Pojawia się zatem konieczność szukania etycznego uzasadnienia badanego zjawiska. 
Wypowiedzi o sprawiedliwości działań wymagają wypracowania odpowiednich narzędzi 
badawczych. Nauki o zarządzaniu dostarczają wiedzy składającej się z sądów pozytyw-
nych, które opisując stan rzeczy, odpowiadają na pytanie o to, jak jest. Na pytania o to, 
jak być powinno, odpowiadają nauki normatywne. Zdaniem ekonomistów, nauki eko-
nomiczne powinny być wolne od sądów normatywnych [Czarny, 1992]. Dlatego też nie 
można stawiać pytań o sprawiedliwość na gruncie nauk o zarządzaniu.

Na pytania o to, czy w podejmowaniu decyzji powinniśmy się kierować naszą wolą 
czy też mamy szukać obiektywnych, ważnych punktów widzenia, odpowiada etyka. Dy-
lematy etyczne związane z nierównością wynagrodzeń są bardzo złożone. Pojęcie spra-
wiedliwości jest związane z kwestiami równości i wolności. Czy sprawiedliwie oznacza 
równo? Czego ma dotyczyć równość? Jeżeli efektywność wymaga nierówności, to jakie 
różnice wynagrodzeń są postrzegane jako sprawiedliwe?

Z punktu widzenia nauki zarządzania zasobami ludzkimi zasadne jest rozróżnie-
nie nierówności i zróżnicowania wynagrodzeń. Z perspektywy etyki dylematy dotyczące 
nierówności wynagrodzeń pojawiają się zarówno wtedy, gdy wynagrodzenia rosną w nie-
równym tempie, jak i wtedy, gdy występują duże różnice wysokości stawek płac. Dlatego 
w pracy używa się zamiennie sformułowań zróżnicowanie wynagrodzeń i nierówności 
wynagrodzeń.

Przedstawienie różnych stanowisk wobec kwestii sprawiedliwości wymaga wcze-
śniejszego zdefiniowania pojęcia „sprawiedliwość”. Od jego wyjaśnienia rozpocznie się 
rozdział prezentujący argumentację zwolenników gospodarki wolnorynkowej, zgodnie 
z którą mechanizm rynkowy wymaga nierówności nagród oraz konkurencyjny rynek 
określa wartość świadczonej przez jednostki pracy. Następnie zostaną zaprezentowane 
trzy standardowe teorie etyki i sprawiedliwości społecznej: utylitaryzm, rawlsowska teo-
ria sprawiedliwości i libertarianizm. W ostatniej części pracy jest przedstawione kształ-
towanie się zróżnicowań wynagrodzeń na rynku pracy w Polsce od początków procesu 
transformacji ustrojowej.
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Friedrich von Hayek – market is a marvel

Pierwsze rozważania nad znaczeniem i różnorodnością pojęcia sprawiedliwości były 
podejmowane przez starożytnych greckich filozofów. Arystoteles, wyjaśniając pojęcie 
sprawiedliwości, wskazywał na dwa jej rodzaje: sprawiedliwość w szerszym i węższym 
znaczeniu. Sprawiedliwość w szerszym znaczeniu utożsamiał z dzielnością etyczną2. W 
węższym postrzeganiu sprawiedliwości wskazywał na dwa jej znaczenia: sprawiedliwość 
rozdzielczą – odnoszącą się do „rozdzielania zaszczytów lub pieniędzy, lub innych rzeczy, 
które mogą być przedmiotem rozdziału pomiędzy uczestników wspólnoty państwowej”, 
i sprawiedliwość wyrównującą – odnoszącą się do rodzących zobowiązania stosunków 
między ludźmi [Arystoteles, 2002, 1131a].

Podstawowym kryterium sprawiedliwości rozdzielającej wspólne dobra jest zasada 
proporcjonalności. „To, co sprawiedliwe, zakłada tedy co najmniej cztery człony; jako, że 
dwie są osoby, dla których jest sprawiedliwe, i dwie są rzeczy, których dotyczy. (…) Spra-
wiedliwość jest więc czymś proporcjonalnym”. Osoby, pomiędzy którymi nie występuje 
równość, nie powinny mieć równych udziałów. Spory i skargi mają miejsce „kiedy albo 
równi mają i otrzymują nierówne udziały, albo, na odwrót, nierówni mają i otrzymują 
równe” [Arystoteles, 2002, 1131b]. Na pytanie, co czyni ludzi równymi, Arystoteles od-
powiada, że różne są wartości przyjmowane jako kryteria równości. Zasady faktycznie 
rządzące podziałem dóbr mogą być różne. Podział postrzegany jako sprawiedliwy jest 
podziałem dokonywanym według wartości, gdyż wszyscy się zgodzą „na to, że sprawie-
dliwy rozdział powinien być dokonywany ze względu na pewną wartość, tylko że nie 
wszyscy wymieniają tu tę samą wartość, lecz demokraci mówią o wolności, zwolennicy 
oligarchii o majątku lub dobrym urodzeniu, arystokraci – o dzielności etycznej” [Arysto-
teles, 2002, 1131b].

Sprawiedliwość podziału wymaga tego, aby równi otrzymywali równe udziały. Spra-
wiedliwość łączy się więc zawsze z problemem równości3. Amartya Sen [2000, s. 27] 
stawia dwa pytania: „Dlaczego równość? i Równość czego?” Pytanie drugie ma bardziej 
fundamentalne znaczenie, gdyż jeżeli znajdziemy odpowiedź na to, czego równość po-

2 Tak więc „pojęta sprawiedliwość jest identyczna z doskonałością etyczną, jednakże doskona-
łością etyczną nie samą w sobie, w znaczeniu bezwzględnym, lecz stosunkach z innymi ludźmi” 
[Arystoteles, 2002, 1129b].
3 Rawls [1994] ujmuje tę kwestię następująco: „Sprawiedliwość jest zawsze wyrazem swego 
rodzaju równości”. Brandt [1996], na pytanie: co oznacza zwrot postąpić niesprawiedliwie, od-
powiada: „Wydaje się, że znaczy on z grubsza tyle, co potraktować ludzi niejednakowo w pewnej 
sprawie zakładającej przydzielanie im rzeczy dobrych lub złych i takiej, że żadne względy [zasa-
dy] moralne, które wymagałyby nierówności, nie odgrywają w danych okolicznościach istotnej 
roli”.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości 
bądż części niniejszej publikacji wymaga pisemnej zgody Wydawcy



Zróżnicowanie wynagrodzeń w perspektywie sprawiedliwości 53

pierać, to tym samym odpowiemy na pytanie pierwsze. Każda teoria sprawiedliwości 
wymaga równości w określonym obszarze wartości. Tym, co je różni, są różne wartości, 
z punktu widzenia których rozważa się równość. Sen pisze, że „równości w jakiejś prze-
strzeni chcą nawet i ci, których się zwykle uważa za kwestionujących «potrzebę równo-
ści» czy też »sprawiedliwości dystrybucyjnej»”.

W dyskusjach nad sprawiedliwością ekonomiczną gospodarek rynkowych często 
przywoływane są rozważania Hayeka, postrzeganego jako największego przeciwnika 
pojęcia sprawiedliwości społecznej. Dla Hayeka [1987] sprawiedliwość społeczna jest 
synonimem sprawiedliwości dystrybucyjnej, na którą – jego zdaniem – w gospodarce 
rynkowej nie ma miejsca.

Hayek zasadza liberalną koncepcję sprawiedliwości na wierze w istnienie obiektyw-
nych praw i mechanizmów prowadzących do harmonijnego przebiegu zjawisk świata 
społecznego. Według Hayeka, równość ma sens tylko jako równość wobec prawa4. Za-
tem sprawiedliwość działań w obszarze ekonomicznym polega na równym traktowaniu 
wszystkich wobec praw mechanizmu rynkowego.

Swoją interpretacją indywidualizmu metodologicznego przekonuje o wyższości 
ładu ekonomicznego wyłaniającego się ze spontanicznych działań jednostek nad ładem 
kierowanym, tworzonym w drodze odgórnie określanych i wprowadzanych zasad. Do-
konuje rozróżnienia pomiędzy indywidualizmem prawdziwym – antyracjonalistycznym, 
którym w jego przekonaniu był indywidualizm ekonomistów klasycznych, a fałszywym 
indywidualizmem szkoły kartezjańskiej – racjonalistycznym. Istota indywidualizmu kla-
sycznego ukazuje to, że – jak to ujął Adam Ferguson – „narody przypadkowo znajdują 
rozwiązania, które choć rzeczywiście są wynikami ludzkiego działania, nie są wynikami 
ludzkiego projektu” [Hayek, 1998, s. 13].

Zdaniem Hayeka, zasadniczym problemem, przed którym stoi ekonomia, nie jest 
określenie warunków optymalnej alokacji ograniczonych zasobów przy z góry danych 
preferencjach, cenach i technologii. Ponieważ – jak pisze – „problemy ekonomiczne 
pojawiają się zawsze i wyłącznie w konsekwencji zmiany”, zasadniczym problemem eko-
nomicznym jest adaptacja do nieustannie zachodzących zmian, czyli „jest to problem 
wykorzystania wiedzy, która w całej pełni nikomu nie jest dana” [Hayek, 1998, s. 89]. 
Tylko mechanizm rynkowy, który Hayek definiuje jako najdoskonalszy mechanizm prze-
kazywania informacji, może zasadniczo „koordynować odrębne działania różnych ludzi 
w taki sam sposób, jak subiektywne wartości pomagają jednostce koordynować elementy 

4 „Wielkim celem walki o wolność była równość wobec prawa. Tę równość wobec zasad, które 
wprowadza państwo, może uzupełniać podobna równość zasad, których ludzie dobrowolnie 
przestrzegają we wzajemnych stosunkach.” [Hayek, 2006, s. 95]
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jej planu” [Hayek, 1998, s. 99]. Spontanicznie wyłaniający się porządek rynkowy doko-
nuje podziału według wartości, gwarantując realizację sprawiedliwości komutatywnej. 
Powstały porządek rozdziela to, co jest w społeczeństwie do rozdzielenia, zgodnie z hie-
rarchią celów indywidualnej jednostki.

Dzięki koordynacji rozproszonej wiedzy każdy uczestnik rynku zostaje poinformo-
wany, jakiego rodzaju dobra i usługi są pożądane. Funkcją wynagrodzeń w takim ujęciu 
jest informowanie jednostek, jaką pracę powinny wybrać. „Wynagrodzenia (…) mówią 
tym, którzy o nie zabiegają, jak wiele wysiłku są one warte. (…) Rynek z reguły zaoferuje 
za usługi dowolnego rodzaju taką wartość, jaką będą one miały dla tych, którzy z nich 
korzystają, lecz rzadko będzie wiadomo, czy trzeba było zapłacić dokładnie tyle, żeby 
uzyskać te usługi, a często niewątpliwie społeczność mogłaby je mieć za znacznie niższą 
cenę” [Hayek, 2006, s. 106].

Dla prawidłowego zrozumienia mechanizmu rynkowego Hayek używa sformułowa-
nia „kataleksja” od greckiego czasownika katallassein (lub katallattein), które oznacza nie 
tylko „wymieniać”, ale również „przyjmować do społeczności, zamieniać wroga w przyja-
ciela” [Hayek, 1987, s. 60]. Innym określeniem oddającym istotę mechanizmu rynkowe-
go jest definicja gry. Określenie gra rynkowa wskazuje na element losowości. Oznacza, 
że wysokość osiąganych cen czy dochodów jest wynikiem gry rynkowej wszystkich, a nie 
włożonej pracy, intelektu czy wysiłku [Hayek, 1987, s. 60].

Hayek wiele miejsca poświęca uzasadnieniu, dlaczego wszelkie interwencje z ze-
wnątrz wprowadzane w ramach realizacji sprawiedliwości, którą nazywa sprawiedliwo-
ścią dystrybucyjną i utożsamia ze sprawiedliwością według zasług, stanowią deformację 
informacji, na której zbudowany jest spontaniczny porządek, i są tym samym niezgodne 
z zasadą wolności5.

Niewątpliwie argumentacja Hayeka jest bardzo logiczna i elegancka. Jest jednak 
również bardzo abstrakcyjna. Współczesne rynki rzadko mają strukturę doskonałej kon-
kurencji. Najczęstszą formą organizacji rynków jest oligopol. Obserwacja funkcjonowa-
nia rzeczywistych rynków prowadzi do zaprzeczenia zasadności podziału na sprawiedli-

5 Zdaniem Hayeka [2006, s. 106], podział według zasług zakłada, że „potrafimy ocenić w każ-
dym indywidualnym przypadku, jak dobrze ludzie wykorzystują różne swoje szanse i talenty. 
(…) Zakłada się więc, że pewne istoty ludzkie są w stanie rozstrzygnąć, ile warta jest jakaś, 
osoba i mają prawo określać, co może osiągnąć. (…) Społeczeństwo, w którym status jednostek 
wyznaczałyby wyobrażenia o moralnej zasłudze, byłoby więc całkowitym przeciwieństwem wol-
nego społeczeństwa. Byłoby społeczeństwem, w którym ludzie są wynagradzani za wypełnienie 
obowiązku, a nie za sukcesy; w którym każda jednostka na każdym kroku kierowałaby się opinią 
innych ludzi o tym, co powinna zrobić, i byłaby w ten sposób uwolniona od odpowiedzialności 
i ryzyka decyzji. Jeśli jednak niczyja wiedza nie jest wystarczająca, aby umożliwiać kierowanie 
wszelkimi działaniami ludzi, to nie istnieje także nikt dostatecznie kompetentny, żeby wynagra-
dzać wszelkie wysiłki odpowiednio do zasług”.
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wość komutatywną i dystrybucyjną. Rozpatrując moralną akceptowalność zróżnicowania 
wynagrodzeń w realnej rzeczywistości gospodarczej, można mówić jedynie o sprawiedli-
wości nazywanej przez Hayeka dystrybucyjną.

Obrońcy leseferyzmu, broniąc mechanizmu rynkowego, prowadzą argumenta-
cję w dwóch kierunkach: utylitarystycznym i libertariańskim. Jeżeli nawet wymiana na 
współczesnych rynkach nie prowadzi do wymiany według wartości, to prowadzi do wy-
miany maksymalizującej ogólną użyteczność – tak argumentują utylitaryści. Bądź do 
maksymalizacji wolności – taka jest argumentacja libertarian.

Utylitaryzm a równość wynagrodzeń

Utylitaryzm zajmuje ważne miejsce w debacie nad sprawiedliwością ekonomiczną 
[Brandt, 1996, s. 699]. Jest najlepiej znaną teorią konsekwencjalistyczną, czyli taką, 
która przyjmuje skutki działań za kryterium ich oceny moralnej. Utylitaryzm klasyczny, 
którego najwybitniejszymi przedstawicielami byli Jeremy Bentham i John Stuart Mill6, 
stanowi podstawę doktryny liberalizmu gospodarczego.

Wersja utylitaryzmu uznająca za słuszne działanie takie, które zwiększa ogólną sumę 
szczęścia bardziej niż jakiekolwiek inne, jest nazywana utylitaryzmem czynów. O ile uty-
litaryzm czynów dobrze sobie radzi z problemami życzliwości, o tyle – jak podkreśla 
Harsanyi [1999, s. 132] – „utylitaryzm czynów nie może sobie odpowiednio poradzić 
z moralnym problemem sprawiedliwości i z wieloma związanymi z nią sprawami, ponie-
waż nie może sobie poradzić z problemami moralnych praw i obowiązków”. Za bliższy 
moralności zdroworozsądkowej uważa się utylitaryzm reguł, zgodnie z którym te działa-
nia są słuszne, które zostały podjęte ze względu na reguły, których stosowanie zmaksy-
malizuje całkowitą użyteczność oczekiwaną7.

Utylitarystycznej formule dystrybucyjnej towarzyszy postulowanie równości w ob-
szarze tworzenia użyteczności. „Według tej formuły, użyteczność dobrobytu każdego 
człowieka jest taka sama. Nie jest istotne, czyj jest to dobrobyt. Formuła traktuje jedna-
kowo króla i nędzarza. (…) Zgodnie ze słowami Benthama: «Każdy ma się liczyć jako 

6 Czym jest utylitaryzm, Mill [2005, s. 10] wyjaśnia następująco: „Nauka, która przyjmuje 
jako podstawę moralności użyteczność, czyli zasadę największego szczęścia, głosi, że czyny są 
dobre, jeżeli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeżeli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. 
Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście – cierpienie i brak 
przyjemności”. 
7 „Główna różnica między utylitaryzmem reguł a utylitaryzmem czynów polega na tym, że 
pierwszy uznaje logiczną zależność sprawiedliwości od istnienia stosowanych reguł moralnych 
określających prawa i obowiązki moralne ludzi, a drugi przeczy tej zależności.” [Harsanyi, 1999, 
s. 135]
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jeden i nikt jako więcej niż jeden». Wielkość dobrobytu, niezależnie od osób, jest funda-
mentalnym celem działania” [Brandt, 1996, s. 703]. Należy jednak zauważyć, że postu-
lowanie równości użyteczności dobrobytu nie oznacza traktowania równości dobrobytu 
jako wartości samej w sobie. Według utylitarystów: „Jeśli dobrobytu będzie więcej przy 
dystrybucji jaskrawo nierównej – tak, na przykład, jak w efektywnym systemie niewolnic-
twa – to powinniśmy faworyzować nierówność” [Brandt, 1996, s.703].

Harsanayi [1999, s. 140], rozważając relacje pomiędzy utylitaryzmem a równością, 
pisze: „Wydaje się, że dla konsekwentnego utylitarysty równość ekonomiczna i społeczna 
nie jest istotną wartością moralną. Pomimo to jednak – dodaje – utylitarysta opowie się 
za bardziej równościowym podziałem dóbr ekonomicznych i pozaekonomicznych od 
podziału mniej równościowego”. Przyczyną jest prawo malejącej krańcowej użyteczności 
dochodów.

Richard Brandt [1996, s.704-715], analizując kwestię sprawiedliwości dystrybutyw-
nej i szukając reguł podziału, których stosowanie maksymalizowałoby użyteczność całko-
witą, wskazuje na sześć sposobów rozumowania. Jeden z nich zmierza do wykazania, że 
maksymalną użyteczność całkowitą osiąga się przez równą dystrybucję dochodów.

Rozumowanie oparte jest na dwóch przesłankach: a) malejącej krańcowej użytecz-
ności dochodu, b) braku możliwości porównania krzywych użyteczności krańcowych dla 
różnych osób pod względem ich relatywnej wysokości. Przyjmując te dwie przesłanki, 
można wyznaczyć wysokość dochodów dwóch osób, porównując ich krzywe krańcowej 
użyteczności dochodów. Maksymalizacja użyteczności występuje dla takich wysokości 
dochodów, które wyznacza punkt przecięcia ich krzywych użyteczności krańcowych. 
Znając przebieg krzywych użyteczności krańcowej dochodów, można by argumentować, 
że dochody osoby o wyższej użyteczności pieniądza powinny być wyższe, gdyż taka osoba 
bardziej przyczynia się do wzrostu ogólnej sumy użyteczności. Ponieważ jednak w rze-
czywistości przebieg funkcji użyteczności krańcowych nie jest znany – można jedynie 
stwierdzić, że dla każdego krańcowa użyteczność dochodu ma różny poziom i tendencję 
spadkową – to w konsekwencji „gdybyśmy próbowali dzielić nierówno, prawdopodobnie 
mylilibyśmy się mniej więcej w połowie przypadków – równie często dawalibyśmy więcej 
osobie o wyższej krzywej użyteczności (a więc zyskiwalibyśmy) niż osobie o niższej krzy-
wej użyteczności (a więc tracilibyśmy). Przeciętnie zatem tracimy na użyteczności, jeśli 
czynimy odstępstwa od równej dystrybucji” [Brandt, 1996, s. 709]. Nie można zatem 
wyznaczyć optymalnej dystrybucji dochodów na podstawie porównań wysokości krzywej 
krańcowej użyteczności dochodu.

Utylitaryści, analizując nierówności wynagrodzeń, biorą pod uwagę także konse-
kwencje, do których one prowadzą, takie jak snobizm bogatych i niezadowolenie bied-
nych. „System, który dopuszcza znaczne nierówności w podziale dochodu, ma też inne 
wady praktyczne: resentyment tych, którym płaci się mniej, mimo że nie są mniej praco-

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości 
bądż części niniejszej publikacji wymaga pisemnej zgody Wydawcy



Zróżnicowanie wynagrodzeń w perspektywie sprawiedliwości 57

wici; snobizm i współzawodniczenie w ostentacji ze strony tych, których dochody są naj-
wyższe” [Brandt, 1966, s. 711]. Uwzględnienie tych czynników prowadzi utylitarystę do 
wniosku, że podstawowym celem polityki społecznej powinna być przybliżona równość 
dochodów jako bardziej przyczyniająca się do wzrostu ogólnej użyteczności.

Trzecia linia argumentacji na rzecz wyrównywania wynagrodzeń nawiązuje do twier-
dzenia, zgodnie z którym nierówności wynagrodzeń można uzasadnić, znając przebieg 
krzywych krańcowej użyteczności dochodu każdej osoby. Jednak postulaty, aby pewne 
jednostki, np. o wyjątkowo rozwiniętej wrażliwości na piękno, otrzymywały wyższe wy-
nagrodzenia czy dotacje umożliwiające im zaspokojenie ich wyjątkowych potrzeb este-
tycznych, muszą zostać odrzucone „choćby dlatego, że odpowiednie orzeczenia byłyby 
zbyt subiektywne, by mogłyby być honorowane przez urzędy” [Brandt, 1996, s. 712].

Inną kwestią podnoszoną w rozważaniach nad szukaniem reguł podziału maksyma-
lizujących użyteczność całkowitą jest kształtowanie się relacji pomiędzy nierównością 
wynagrodzeń a efektywnością. Utylitaryści opowiadają się za takimi nierównościami do-
chodów, które stanowiąc bodziec do wzrostu pracowitości i efektywności, przyczynia-
ją się tym samym do zwiększenia całkowitej użyteczności oczekiwanej [Brandt, 1996, 
s. 712].

Kolejny argument nawiązuje do potrzeby wskazania jakiejś metody wydajnej alokacji 
pracy i przekonuje, że system, w którym wysokość wynagrodzeń jest wynikiem gry popy-
tu i podaży pracy, jest optymalnym systemem alokacji pracy [Brandt, 1996, s. 714].

Ostatnia linia argumentacji ma charakter historyczny i podkreśla fakt konieczności 
ograniczania władzy państwowej w kształtowaniu wysokości wynagrodzeń i alokacji pra-
cy w imię wzrostu efektywności [Brandt, 1996, s. 715].

John Rawls – egalitarystyczna teoria dystrybutywna

Twórcą koncepcji sprawiedliwości alternatywnej wobec utylitaryzmu jest John Rawls, 
zdaniem którego doktryna utylitarystyczna stanowi słabą podstawę instytucji demokracji 
konstytucyjnej. Rawls [1994, s. 44] podkreśla, że „Sprawiedliwość nie pozwala na ogra-
niczanie wolności niektórych w imię większego dobra pozostałych. Niedopuszczalne jest 
bilansowanie zysków i strat różnych osób, tak jakby były jedną osobą. Zatem w spo-
łeczeństwie sprawiedliwym podstawowe wolności są traktowane jako coś oczywistego, 
a prawa oparte na sprawiedliwości nie podlegają politycznym przetargom czy rachunko-
wi społecznych korzyści”.

Rawls rozwija koncepcję sprawiedliwości, której główne założenia i cele rozumie 
jako założenia i cele koncepcji demokracji konstytucyjnej. Definiuje społeczeństwo jako 
przedsięwzięcie mające na celu przynoszenie korzyści wszystkim jego członkom, pod-
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kreślając obecny w tej koncepcji element wspólnoty interesów oraz konfliktu8. Aby spo-
łeczeństwo było dobrze urządzone, powinno nie tylko pomnażać dobro wszystkich, ale 
ponadto być efektywnie regulowane powszechną koncepcją sprawiedliwości, dostarcza-
jącą kryteriów podziału dóbr dokonywanego przez podstawową strukturę społeczną.

Podstawowa struktura społeczna rozdziela dobra pierwotne, to jest takie, które każ-
dy racjonalny człowiek z założenia chce posiadać, które zazwyczaj są użyteczne, nieza-
leżnie od planów życiowych jednostek. Dobra pierwotne to prawa i wolności, władza 
i możliwości, dochód i bogactwo, a także podstawy szacunku dla samego siebie9.

Zamiarem Rawlsa jest przedstawienie koncepcji sprawiedliwości odwołującej się do 
teorii umowy społecznej, dotyczącej jednak nie genezy powstania społeczeństwa, lecz 
jego podstawowych zasad sprawiedliwości. Zasady sprawiedliwości społecznej, „jakie 
ludzie wolni i rozumni, mając swe własne korzyści na uwadze, przyjęliby w wyjściowej 
sytuacji równości jako definicję podstawowych warunków swego stowarzyszenia, określa 
jako sprawiedliwość, jako bezstronność” [Rawls, 1994, s. 23]. Pierwotna sytuacja rów-
ności jest stanem hipotetycznym. Jej zasadniczą cechą jest to, że „nikt nie zna swego 
miejsca w społeczeństwie, swojej pozycji ani społecznego statusu, nikt też nie wie, jakie 
naturalne przymioty i uzdolnienia, jak inteligencja, siła itd., przypadną mu w udziale. 
(…) strony nie wiedzą nic o swoich koncepcjach dobra ani o swoich indywidualnych pre-
dylekcjach. Zasady sprawiedliwości wybierane są za zasłoną niewiedzy” [Rawls, 1994, 
s. 40].

Przyjęte w takich hipotetycznych warunkach zasady podziału mają stworzyć podsta-
wę społeczeństwa nie tylko sprawiedliwego, ale i efektywnego10. Teoria sprawiedliwości 
jako bezstronności jest częścią teorii racjonalnego wyboru.

Zdaniem Rawlsa, racjonalne jednostki, szukając zasad sprawiedliwości dla podstawo-
wej struktury społecznej oraz pozostając za zasłoną niewiedzy, nie wybrałyby stanowiska 
utylitarystycznego. Wybór w takiej sytuacji zasady użyteczności oznaczałby potraktowa-
nie jednostek zarazem jako celów – poprzez przypisanie takiej samej wagi pomyślności 
każdej z nich – jak i środków – „pozwalając na lepsze perspektywy jednych, by przeważyć 

8 „Jest w nim wspólnota interesów, skoro społeczna kooperacja umożliwia wszystkim byt 
lepszy, niż każdy mógłby osiągnąć na własną rękę. Jest konflikt, bo nikomu nie jest obojętne, jak 
są dzielone zwiększające się w wyniku współpracy korzyści, jako że dla osiągnięcia swych celów 
każdy przedkłada większy nad mniejszy w korzyściach tych udział.” [Rawls, 1994, s. 14]
9 „Szacunek dla samego siebie jest specyficznym dobrem pierwotnym. Sam nie jest przed-
miotem dystrybucji, zależy natomiast od dystrybucji pierwotnych dóbr społecznych.” [Brighouse, 
2007, s. 65]
10 Rawls [1994, s. 199] podkreśla, że „choć strony pozbawione są informacji o swych konkret-
nych celach, posiadają wystarczającą wiedzę, by uszeregować wedle wartości stojące przed nimi 
wybory. (…) Strony mogą dokonać racjonalnego rozstrzygnięcia w normalnym znaczeniu tego 
słowa”. 
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gorsze widoki życiowe drugich”. Rawls [1994, s. 253] podkreśla za Kantem, że projektu-
jąc system społeczny, należy traktować jednostki wyłącznie jako cele, nigdy jako środki.

Rawls [1994, s. 212-215] przyjmuje, że jednostki, nic nie wiedząc o swoim położe-
niu, opowiedziałyby się za takim układem, w którym najgorsza pozycja, w jakiej mogłyby 
się znaleźć, byłaby najkorzystniejsza. Opisuje to jako strategię maksyminu. Rawls [1994, 
s. 87] dokonuje oddzielenia tych aspektów społecznego systemu, które określają i gwa-
rantują równe wolności obywatelskie, od tych, które dotyczą sfer społecznych i ekono-
micznych. Formułuje dwie zasady sprawiedliwości podstawowej struktury społecznej. 
Pierwsza zasada sprawiedliwości – „każda osoba ma mieć równe prawo do jak najszer-
szej podstawowej wolności możliwej do pogodzenia z podobną wolnością dla innych” 
– odnosi się do podstawowych wolności. Jest to zasada największej równej wolności. 
Druga zasada – „nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak ułożone, by a) moż-
na się było rozsądnie spodziewać, że będzie to z korzyścią dla każdego, i b) wiązały się 
z pozycjami i urzędami na równi dla wszystkich otwartymi” – dotyczy społecznych i eko-
nomicznych aspektów systemu społecznego [Rawls, 1994, s. 87]. Amerykański filozof 
dopuszcza społeczne i ekonomiczne nierówności z powodu efektywności. Zgadza się, że 
efektywność wymaga bodźców – nierównych nagród. Jednostki, będąc w sytuacji pier-
wotnej, nie wybrałyby równości w kwestii podziału dóbr ekonomicznych i społecznych, 
gdyż oznaczałoby to społeczeństwo mniej wydajne. Dodaje jednak, że nierówności są 
dozwolone tylko wtedy, gdy towarzyszy im autentyczna równość szans oraz gdy przyczy-
niają się do poprawy sytuacji osób najmniej uposażonych. Nazywa to „zasadą dyferen-
cjacji” i za jej pomocą próbuje pogodzić równość z efektywnością.

Część drugą drugiej zasady nazywa „zasadą autentycznej równości możliwości” 
[Rawls, 1994, s. 120]. Jest ona wyrazem przekonania, że musi istnieć możliwość konku-
rowania o nierówne nagrody. Ten typ równości szans związany jest z silną merytokracją 
[White, 2008, s. 83]. Rawls nie twierdzi, że silna merytokracja jest wystarczająca dla 
sprawiedliwości. Jego dwie zasady sprawiedliwości wymagają, aby każdy odnosił korzyści 
ze społecznych nierówności. Niesprawiedliwość według Rawlsa to występowanie nierów-
ności, które nie są z korzyścią dla wszystkich [Rawls, 1984, s. 89].

Uznanie, że tylko poprawa losu najgorzej uposażonych uzasadnia nierówności, rodzi 
pytanie o zasługi. Zdaniem Rawlsa, zróżnicowanie nagród nie może być usprawiedli-
wione odwoływaniem się do zasług, gdyż pierwotne wyposażenie w naturalne zdolno-
ści jest z moralnego punktu widzenia czymś arbitralnym. Przyzwolenie, aby na udziały 
w dystrybucji dóbr miały wpływ takie czynniki, jak naturalne talenty i możliwości, jest 
jego zdaniem: „najbardziej rzucającą się w oczy niesprawiedliwością systemu naturalnej 
wolności” [Rawls, 1994, s. 103].
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Teoria Rawlsa w odniesieniu do rozważań nad sprawiedliwością wynagrodzeń kon-
centruje uwagę na procesach tworzenia i zarządzania systemami wynagrodzeń11. Rawls 
żąda, aby procesy te stwarzały równe szanse konkurowania o nierówne nagrody oraz aby 
występujące nierówności zawsze były związane z korzyścią dla grup najniżej wynagra-
dzanych. Zdaniem Whita, ostatnie zalecenie jest odmienne od tych, które nie bacząc na 
różnice w wysokości wynagrodzeń, skupiają uwagę na zapewnieniu wszystkim pracowni-
kom co najmniej niezbędnego minimum [White, 2008, s. 136].

Czy zasada Rawlsa na pewno jest lepsza? W dyskusji na ten temat Pogg i Van Parijs 
formułują wątpliwości. Warunek, aby wzrost nierówności wynagrodzeń był powiązany 
z poprawą sytuacji grup najniżej opłacanych, może być również spełniony w sytuacji, 
w której nisko opłacani pracownicy otrzymują wysokie wynagrodzenia w ramach syste-
mu, który generuje wysokie nierówności. Poziom tych nierówności może wzrosnąć do 
takiego, który zniszczy ich szacunek dla samych siebie. „W sumie, biorąc pod uwagę 
wpływ szacunku dla samego siebie, nisko opłacani mogą być lepiej uposażeni w ramach 
systemu, który daje im niższe przychody, ale który także charakteryzuje większa równość 
przychodów i, w rezultacie, status równości” [Pogg, 1989, Van Parijs, 2003, s. 141].

Zasada dyferencjacji Rawlsa prowadzi do pytania, jak przełożyć na praktykę za-
rządzania wynagrodzeniami w organizacjach wymóg powiązania wzrostu wynagrodzeń 
najwyżej opłacanych pracowników z poprawą sytuacji najniżej wynagradzanych? Teore-
tycznie należałoby przypuszczać, że wzrost wynagrodzeń kadry kierowniczej wynika ze 
wzrostu efektywności pracy, który prowadzi do polepszenia wyników organizacji i tym 
samym do wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników. Nie zawsze jednak można 
wskazać na taką zależność. Znane są przypadki wzrostu wynagrodzeń najwyższej kadry 
nawet w sytuacji osiągania gorszych wyników przez całą organizację.

Inna linia krytyki zasady dyferencjacji dotyczy kwestii traktowania wysiłku. Zdaniem 
Rawlsa, produktywność wysiłku nie powinna stanowić kryterium dystrybucji, ponieważ 
wysiłek jest silnie uzależniony od takich czynników, jak pochodzenie klasowe czy natural-
ne umiejętności. Pojawia się wątpliwość, czy zasada ta nie wymusza dotowania leniwych? 
W swoich późniejszych pracach Rawls podejmuje tę kwestię, zajmując stanowisko, zgod-
nie z którym „ludzie, którzy przedkładają relaks nad pracę, nie powinni być postrzegani 
jako uprawnieni do udziału w minimalnym przychodzie, gwarantowanym przez zasadę 
dyferencjacji” [White, 2008, s. 141-146].

11 Na wykorzystanie teorii Rawlsa w rozważaniach nad zarządzaniem wynagrodzeniami najwy-
żej opłacanej kadry menedżerskiej zwraca uwagę Harris [2006].
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Robert Nozick – libertariańska teoria sprawiedliwości dystrybutywnej

Robert Nozick w swojej krytyce teorii sprawiedliwości Rawlsa nawiązuje do kwestii przy-
czyn i konsekwencji łączenia się jednostek we wspólne przedsięwzięcie, jakim jest spo-
łeczeństwo. Zdaniem Rawlsa, społeczeństwa powstają po to, aby zwiększyć efektywność 
podejmowanych działań, a korzyści z tej współpracy odnoszą wszyscy, zarówno bardziej, 
jak i mnie uposażeni. Nozick podważa przedstawione rozumowanie, pytając o to, kto 
korzysta bardziej? Wydaje się oczywiste, że korzystają ci mniej uposażeni, gdyż lepiej 
uposażeni będą prawdopodobnie głównymi pomysłodawcami, kreatorami przedsię-
wzięć, na których skorzystają wszyscy. Nozick [1999, s. 229-230] pisze: „Jeżeli w grupie 
lepiej uposażonych są ludzie, którzy potrafią osiągnąć coś, co przynosi wielki zysk ekono-
miczny dla pozostałych, coś takiego, jak nowe wynalazki, nowe sposoby produkcji albo 
sposoby działania czy jak zdolności ekonomiczne itd., to trudno nie dojść do wniosku, 
że z systemu współpracy powszechnej gorzej uposażeni odnoszą większe korzyści niż 
uposażeni lepiej”. Zaznacza jednak, że z przedstawionego rozumowania nie wynika, iż 
chodzi mu o to, by lepiej uposażeni mieli jeszcze więcej, ani też o szukanie odpowiedzi 
na pytanie: dlaczego lepiej uposażeni mieliby się zgodzić, aby uzależnić nierówności wy-
nagrodzeń od poprawy sytuacji gorzej uposażonych? Zdaniem Nozicka [1999, s. 230], 
tym, „co rzeczywiście wynika z tego wniosku, jest głęboka podejrzliwość wobec narzuca-
nia w imię sprawiedliwości ograniczeń na dobrowolną współpracę społeczną (i na układ 
udziałów, jaki z niej wyrasta), także ci, którzy już korzystają najbardziej ze współpracy 
powszechnej, korzystają jeszcze bardziej!” Podejmowanie działań, które wymagają po-
święcenia interesów jednych w imię interesów innych, jest – jego zdanie – naruszaniem 
praw jednostki. Argumentuje, że z moralnego punktu widzenia każda osoba ma równe 
znaczenie. Dlatego też nie można zgodzić się na to, aby niektórzy w imię ogólnego dobra 
społecznego mieli płacić pewną cenę, nawet jeżeli zapewnia to większą korzyść innym. 
Pisze: „Istnieją tylko ludzie, konkretni ludzie i ich indywidualne życie. Kiedy poświęca 
się kogokolwiek dla dobra innych, wykorzystuje się go, a korzyści odnoszą inni. Nic 
więcej. To tyle i tylko tyle co wykorzystanie jednego dla dobra kogoś innego, innych” 
[Nozick, 1999, s. 50].

Nozick postuluje równość w obszarze wolności. Działania, których nie wolno po-
dejmować w stosunku do innych ludzi, określają zewnętrzne ograniczenia moralne, 
wyrażające nienaruszalność innych osób. Nozick, podobnie jak Rawls, odwołuje się do 
etyki Kanta. Zewnętrzne ograniczenia moralne odzwierciedlają jego zasadę traktowa-
nia człowieka jedynie jako celu samego w sobie, a nigdy jako środka [Nozick, 1999, 
s. 48]. Nozick buduje teorię sprawiedliwości dystrybutywnej jako teorię historyczną, tzn. 
wyprowadzającą sądy o sprawiedliwości danego podziału z analizy procesów, w wyniku 
których do niego doszło, a nie z porównania rezultatów podziału do przyjętych zasad 
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dystrybucji. Przeciwstawia ją zasadom sprawiedliwości odwołującym się – jak pisze – „do 
chwili bieżącej”, zgodnie z którymi sprawiedliwość dystrybucji jest określona przez po-
równanie tego, co ktoś w chwili bieżącej posiada względem pewnej strukturalnej zasady 
sprawiedliwej dystrybucji [Nozick, 1999, s. 186].

Nozick odrzuca także wszelkie zasady dystrybucji według wzorca, nazywając je zasa-
dami schematycznymi. Pisze: „Niemal każda zasada sprawiedliwości dystrybutywnej jest 
zasadą schematyczną: każdemu według zasług moralnych, według potrzeb, produktu 
marginalnego, starań albo sumy ważonej wymienionych czynników itd.” [Nozick, 1999, 
s. 189]. Uzasadnia, że każda z takich zasad jest sprzeczna z wolnością. Dla osób prefe-
rujących zasady dystrybucji według wzorca dany rodzaj dystrybucji będzie akceptowany 
tylko wtedy, jeżeli będzie pasował do przyjętego wzorca. Jednak w społeczeństwie za-
chodzą spontaniczne, indywidualne transakcje, których nie można przewidzieć, a któ-
re mogą doprowadzić do dystrybucji niezgodnej ze wzorcem. Zdaniem Nozicka, teoria 
oparta na wzorcach wymaga ciągłej kontroli, ograniczania, regulowania, a nawet zabra-
niania transakcji innych niż zgodnych z przyjętym wzorcem.

Teoria sprawiedliwości dystrybutywnej Nozicka nie jest ani teleologiczna, ani sche-
matyczna. Nozick nazywa ją legalistyczną, inaczej uprawnieniową. Składa się z trzech 
zasad: pierwszej – „zasady sprawiedliwości nabywania”, która określa, że „dystrybucja 
jest sprawiedliwa, jeśli każdy jest uprawniony do posiadania udziałów, które otrzymał 
w wyniku tej dystrybucji”, drugiej – „sprawiedliwości przekazywania” – zgodnie z którą 
„dystrybucja jest sprawiedliwa, jeżeli powstaje z innej dystrybucji w następstwie zasto-
sowania uprawnionych środków, i trzeciej – określającej, że nikt nie jest uprawniony do 
posiadania udziału z wyjątkiem tych, którzy weszli w jego posiadanie na mocy (wielo-
krotnego) zastosowania zasad 1 i 2”12.

Sprawiedliwość nabywania wymaga, aby akt pierwotnego nabycia nie pogorszył ni-
czyjej sytuacji, nie naruszył niczyich praw, nie użyto w nim oszustwa, siły czy podstępu 

[Nozick, 1999, s. 208-217]. Sprawiedliwość przekazywania (transferu) wymaga, aby 
pierwotnie nabyta własność została dobrowolnie sprzedana, wymieniona lub darowana 
[Nozick, 1999, s.183-185]. Niesprawiedliwa dystrybucja ma miejsce wtedy, gdy zasady 
te nie są spełniane. „Nie wszystkie sytuacje powstają w zgodzie z tymi dwiema zasadami 
sprawiedliwości udziałów: zasadą sprawiedliwości nabywania i zasadą sprawiedliwości 

12 Zasady te brzmią następująco: „1. Osoba, która nabywa udział w sposób zgodny z zasadą 
sprawiedliwości nabywania, jest uprawniona do posiadania tego udziału. 2. Osoba, która w spo-
sób zgodny z zasadą sprawiedliwości transferu nabywa udział od kogoś, kto jest uprawniony do 
posiadania tego udziału, jest uprawniona do posiadania tego udziału. 3. Nikt nie jest uprawniony 
do posiadania udziału z wyjątkiem tych, którzy weszli w jego posiadanie na mocy (wielokrotne-
go) zastosowania zasad 1 i 2” [Nozick, 1999, s.193]. 
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transferu. Niektórzy ludzie okradają, oszukują czy zniewalają innych, zagarniając ich 
wytwory i nie pozwalając im żyć w wybrany przez nich sposób, albo siłą wykluczają ich 
z rywalizacji w wymianach” [Nozick, 1999, s. 184].

Podobnie jak teoria sprawiedliwości Rawlsa, historyczna teoria sprawiedliwości 
dystrybutywnej wykorzystana w rozważaniach nad nierównościami wynagrodzeń prze-
nosi uwagę z ocen konsekwencji, do których prowadzą nierówne wynagrodzenia – jak 
w przypadku utylitaryzmu – na ocenę prawidłowości przebiegu procesu projektowania 
i zarządzania wynagrodzeniami. Zgodnie z teorią Nozicka, jeżeli podczas tych procesów 
nie naruszono niczyich praw, nikogo nie oszukano, ani nie zagarnięto niczyich wytworów 
pracy, to powstały rozkład wynagrodzeń jest sprawiedliwy13.

Pewne wątpliwości pojawią się, gdy Rawls, dowodząc prawdziwości dwóch tez, 
tej, zgodnie z którą różnorodne transakcje prowadzą do nierównych wyników, oraz tej, 
stwierdzającej, że redystrybucja inna niż według przyjętego wzorca „wymaga ciągłej inge-
rencji w życie ludzi”, przywołuje przykład Wilta Chamberlaina – wyjątkowo utalentowa-
nego koszykarza, któremu udało się podpisać kontrakt ze swoją drużyną, gwarantujący 
otrzymanie 25 centów z każdego sprzedanego biletu na każdą z rozgrywek na własnym 
boisku. Dochodzi w ten sposób do powstania dystrybucji opartej na nowych zasadach. 
Zdaniem Nozicka, nie są one jednak w niczym niesprawiedliwe, gdyż każdy uprawniony 
do zasobów, które posiadał, zdecydował się dać ze swoich pieniędzy dwadzieścia pięć 
centów. „Jeśli ludzie byli uprawnieni do dysponowania zasobami, do których byli upraw-
nieni (…) to czy nie obejmuje to uprawnienia do oddania ich Wiltowi Chamberlainowi 
lub wymienienia ich z nim na coś?” [Nozick, 1999, s. 194-196]

Odnosząc ten myślowy eksperyment do wyjaśnienia bardzo wysokich wynagrodzeń 
niektórych jednostek w organizacji, należy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze 
– w sytuacji narysowanej przez Nozicka wysokie wynagrodzenie Wilta powstaje w wy-
niku decyzji fanów koszykarza, którzy dobrowolnie godzą się przekazać część swoich 
dochodów, aby oglądać mecze z jego udziałem. Jest to przykład rynku doskonałej konku-
rencji, na którym nabywcy mają pełen i wolny dostęp do informacji. Można jednak mieć 
wątpliwości, czy fani koszykarza zgodziliby się na ten transfer, gdyby nastąpił w wyniku 
kontraktu, co do którego nie mieliby jasności [Harris, 2006, s. 188]. Po drugie – wy-
jątkowo wysokie zarobki Wilta nie budzą poczucia niesprawiedliwości wśród pozosta-
łych członków drużyny, gdyż jest on gwiazdą, magnesem przyciągającym publiczność. 
Jego obecność w drużynie powoduje wzrost jej popularności. Argumentacja Nozicka 

13 „W przeciwieństwie do teleologicznych zasad sprawiedliwości historyczne zasady głoszą, że 
minione okoliczności czy działania ludzi mogą wytworzyć zróżnicowane uprawnienia czy zróżni-
cowane zasługi względem rzeczy.” [Nozick, 1999, s. 188]
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nie budzi zastrzeżeń w przypadku tych wszystkich wysoko wynagradzanych, którzy są 
wyjątkowymi członkami zespołów. Powstaje jednak pytanie, czy zawsze ci najwyżej wy-
nagradzani są najlepsi?

Résumé dotychczasowych rozważań

Dylematy etyczne związane z różnymi obszarami zachowań gospodarczych są coraz czę-
ściej przedmiotem refleksji nie tylko ze strony etyków, ale też i przedsiębiorców. Różnice 
w wynagrodzeniach i dochodach budzą wiele emocji. Jednak trudności związane z two-
rzeniem efektywnych, motywujących i sprawiedliwych systemów wynagrodzeń prowadzą 
raczej do polityki ich utajniania niż do debat nad ich sprawiedliwością.

Uzasadniając występujące nierówności wynagrodzeń, ich zwolennicy często uprasz-
czają złożoność problemu i powołują się na efektywność ekonomiczną oraz prawa rynku. 
Przywołują argumentację Hayeka, który postrzega mechanizm rynkowy za najsprawie-
dliwszy i najefektywniejszy, nie uznając zasadności mówienia o sprawiedliwości dystry-
butywnej. Należy jednak pamiętać, że rozważania Hayeka nad sprawiedliwością komu-
tatywną odnoszą się do doskonale konkurencyjnych rynków. Współczesne rynki rzadko 
jednak mają strukturę doskonałej konkurencji. Oligopolizacja i monopolizacja defor-
mują działanie mechanizmu rynkowego. Uznanie, że podział za pomocą rynku nie jest 
sprawiedliwy, oznacza żądanie ponownej dystrybucji i określenia jej zasad. Nie można 
uciec od pytań o sprawiedliwość dystrybutywną.

Zaprezentowane teorie dotyczą zasad sprawiedliwości podziału w gospodarce ryn-
kowej. Utylitaryzm stanowi podstawę doktryny liberalizmu gospodarczego. Nozick jest 
przedstawicielem libertarianizmu, szkoły myślenia popierającej kapitalizm leseferystycz-
ny do tego stopnia, że opowiadającej się za państwem minimalnym. Rawls natomiast, 
dając pierwszeństwo wolnościom politycznym nad ekonomiczną równością, stara się po-
godzić równość z efektywnością.

Każda z przedstawionych teorii sprawiedliwości wymaga równości w określonym 
obszarze wartości. Hayek żąda równości wobec praw, utylitaryści – w obszarze tworze-
nia użyteczności, Rawls – dla podstawowych wolności i równości szans w ubieganiu się 
o nierówne ekonomiczne i społeczne nagrody, Nozick zaś – dla wolności.

Przedstawiając cztery tak różne szkoły myślenia, trudno oczekiwać jednoznacznych, 
konkluzywnych wniosków. Wszystkie reprezentują stanowisko, zgodnie z którym efek-
tywność gospodarcza wymaga nierównych nagród. Należy jednak wyraźnie podkreślić, 
że żadna z zaprezentowanych teorii nie dostarcza argumentów na rzecz usprawiedli-
wienia wysokich zróżnicowań i nierówności wynagrodzeń. Utylitaryzm, który jest teorią 
konsekwencjalistyczną, opowiada się za polityką wyrównywania wynagrodzeń jako bar-
dziej przyczyniającą się do wzrostu ogólnej użyteczności. Teorie Rawlsa i Nozicka w po-
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szukiwaniu zasad sprawiedliwości przenoszą uwagę na procesy tworzenia i zarządzania 
procesami wynagrodzeń. Rawls żąda stworzenia równości szans w procesie zarządzania 
wynagrodzeniami i takiego kierowania tymi procesami, aby powstałe zróżnicowania po-
między najwyższymi i najniższymi wynagrodzeniami niosły korzyści tym najniżej zarabia-
jącym. Zdaniem Nozicka, sprawiedliwość wymaga nienaruszania niczyich praw w proce-
sach tworzenia i zarządzania systemami wynagrodzeń.

Refleksja nad treścią zawartą w prezentowanych teoriach miała na celu pogłębie-
nie wiedzy o złożoności pojęcia sprawiedliwości. Rozważania nad teoriami etycznymi 
są prowadzone na innym szczeblu abstrakcji niż te nad tworzeniem systemów wyna-
grodzeń w organizacjach. Stąd też trudności w przełożeniu wniosków z nich płynących 
na praktyczne zalecenia. Zapewne teorie etyczne nie formułują bezpośrednich porad 
dotyczących np. tego, jak kształtować rozpiętości pomiędzy pierwszą a ostatnią katego-
rią zaszeregowania w procesie budowy systemu wynagrodzeń, ale bez znajomości teorii 
etycznych nie można sensownie wypowiadać się na temat sprawiedliwości istniejących 
systemów wynagrodzeń. Nieuwzględnienie teorii etycznych oznacza brak narzędzi po-
trzebnych do formułowania sądów o sprawiedliwości wynagrodzeń.

W miejsce zakończenia – kilka refleksji o nierównościach 
wynagrodzeń w Polsce14

W Polsce refleksja nad zróżnicowaniem ekonomicznym i zawodowym różnych grup spo-
łecznych pojawiła się wraz z rozpoczęciem procesu przemian ustrojowych. Transforma-
cja gospodarcza spowodowała powstanie nierówności wynagrodzeń i zmianę ich rozkła-
du. Keane i Prasad [Keane, Prasad 2006, s. 389-427], badając zmiany wynagrodzeń od 
roku 1985, wykazali, że przed okresem transformacji (lata 1985-1988) zróżnicowanie 
wynagrodzeń było dość stabilne. Gwałtowny wzrost nierówności nastąpił na początku 
1988 roku i trwał do roku 1992. Lata 1992-1994 charakteryzowały się stabilnym wzro-
stem nierówności. W latach 1988-1994 współczynnik Giniego15 wzrósł z 0,221 do 0,261 

14 Opracowano na podstawie: [Cichomski, 2001], [Marcinkowska, Ruzik, Strawiński, Walew-
ski, 2008].
15 Zróżnicowanie dochodów w gospodarce ekonomiści opisują za pomocą krzywej Loren-
za, która pokazuje skumulowany odsetek całkowitego dochodu danego kraju, który przypada 
najbiedniejszym 5%, najbiedniejszym 10% itd. ogółu mieszkańców. W warunkach całkowitej 
równości, krzywa Lorenza jest linią prostą o nachyleniu 45°. W sytuacji koncentracji dochodów, 
np. najbiedniejsze 80% ludności nie otrzymuje nic, a 5% otrzymuje 80% dochodów, krzywa Lo-
renza jest silnie wygięta. Obszar pomiędzy linią o nachyleniu 45°, czyli sytuacją pełnej równości, 
a wygiętą krzywą Lorenza jest miarą nierówności, nazywaną współczynnikiem Giniego [Stiglitz, 
2004, s. 143].
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i pozostawał niezmienny w następnym okresie. Z badań wynika, że zróżnicowanie wy-
nagrodzeń rosło szybciej w sektorze prywatnym. Analiza wpływu struktury zatrudnienia 
na wzrost nierówności płacowych wykazała, że 52% wzrostu wariancji płac było wyja-
śniane wewnątrzsektorowym wzrostem nierówności, zaś tylko 32% wzrostu nierówności 
było spowodowane przesunięciem pracowników z sektora państwowego do prywatnego. 
Badanie dotyczyło także wewnątrzgrupowych zróżnicowań wynagrodzeń, wyróżniając 
osoby z podstawowym, zawodowym, średnim i wyższym wykształceniem. Z badań wy-
nika, że przed okresem transformacji poziom zróżnicowania wynagrodzeń pomiędzy 
przedstawicielami czterech wymienionych grup był niewielki. W okresie transformacji 
nierówności wynagrodzeń w każdej grupie rosły w różnym tempie. Największy wzrost 
nierówności zaobserwowano wśród osób z wykształceniem wyższym. W 1987 roku 
osoby z wyższym wykształceniem zarabiały o 23% więcej niż osoby z wykształceniem 
podstawowym, w roku 1996 różnica ta wzrosła do 41%. W latach 1988-1996 prawie 
dwukrotnie wzrosła praca osób zatrudnionych w mieście w porównaniu z zatrudnionymi 
na wsi.

Badania Rutkowskiego [1996, s. 355-357] nad nierównością wynagrodzeń obej-
mujące lata 1991-1993 potwierdziły występowanie dużo większych nierówności wśród 
osób pracujących umysłowo niż wśród pracowników fizycznych. Natomiast Kot [1999], 
analizując rozkład płac w latach 1992-1996, wykazał, że największe zróżnicowanie wy-
nagrodzeń występowało w działach: pośrednictwo finansowe, handel nieruchomościami 
i administracja publiczna. Najmniejsze nierówności występowały w edukacji, ochronie 
zdrowia, opiece społecznej i górnictwie.

Badania lat 1992-2000 przeprowadzone przez Newella i Sochę potwierdziły niewiel-
kie zmiany rozkładu płac w tym okresie oraz wskazały na wzrost płac w latach 2001-2002. 
Współczynnik Giniego utrzymywał się na niezmiennym poziomie w latach 1994-2000, 
zaczął rosnąć od roku 2001, osiągając wartość 0,270. Badania tego okresu pokazały 
utrzymującą się tendencję powiązania wzrostu zróżnicowań wynagrodzeń z poziomem 
wykształcenia. Ciekawym zjawiskiem było zaobserwowanie większego powiązania wy-
nagrodzenia z doświadczeniem w sektorze publicznym niż prywatnym [Newell, Socha, 
2007, Newell 2001].

Wyniki badań przeprowadzone przez Cichomskiego [2001] nad nierównościami do-
chodów i wynagrodzeń w latach dziewięćdziesiątych potwierdziły tendencję wzrostową 
zróżnicowania wynagrodzeń, natomiast odrzucona została hipoteza, stwierdzająca, że 
w analizowanym okresie bogaci stawali się coraz bogatsi, a biedni – coraz biedniejsi. Z 
badań wynikało, że na zmiany w poziomie nierówności wpływał wzrost wynagrodzeń 
najlepiej opłacanych pracowników, a nie spadek wynagrodzeń pracowników fizycznych. 
Badania potwierdziły natomiast postępujący wzrost rangi wykształcenia w różnicowaniu 
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wynagrodzeń i pokazały brak powiązania między zróżnicowaniem wynagrodzeń a sekto-
rem prywatnym i publicznym.

Bardzo ciekawych wyników dostarcza badanie przeprowadzone przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej, którego celem było wyjaśnienie zmian i mechanizmów 
kształtujących poziom zróżnicowań płac w Polsce w latach 2000-2006. Badanie wykazało 
wzrost nierówności płacowych w latach 1996-2006 oraz potwierdziło utrzymywanie się 
dużych rozbieżności w wynagrodzeniach pomiędzy osobami z wyższym i podstawowym 
wykształceniem oraz pomiędzy grupami zawodowymi.

Jak wynika z raportu, osoby posiadające wyższe wykształcenie należały do najlepiej 
zarabiających w ciągu całego badanego okresu. „Osoby te otrzymywały średnio 143% 
przeciętnego wynagrodzenia w roku 1996. W roku 2004 wielkość ta wynosiła już 151%. 
(...) Powstają coraz większe rozbieżności płacowe pomiędzy osobami wyżej wykształ-
conymi a pozostałymi grupami osób. Przeciętne płace wszystkich grup edukacyjnych 
w stosunku do płacy przeciętnej maleją. Wyjątek stanowi, wspomniane wcześniej, wy-
nagrodzenie osób z wyższym poziomem edukacji.(…) Znaczne zmiany w rozkładzie 
płac obserwuje się również między grupami zawodowymi. Najlepiej zarabiającą grupą 
zawodową w całym okresie badawczym stanowią parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy oraz 
kierownicy. Statystycznie rzecz biorąc, osoba, która znalazła się w tej grupie badanych, 
zarabia 183% przeciętnego wynagrodzenia w roku 1996. Wielkość to wynosi aż 232% 
w roku 2004. Również płace specjalistów rosną, z 118% w 1996 r. do 134% w roku 2004. 
W pozostałych grupach zawodowych w analizowanym okresie przeciętne wynagrodzenia 
maleją w stosunku do średniego wynagrodzenia w całej populacji. Osoby zatrudnione 
przy pracach prostych zarabiają najmniej. Ich płaca stanowi zaledwie 67% płacy średniej 
w 1996 r. i różnica ta się znacznie pogłębia, spadając do ok. 56% średniej płacy w 2004 
roku. Analiza płac przeciętnych wskazuje na rosnące nierówności płacowe.” [Marcin-
kowska, Ruzik, Strawiński, 2008, s. 25-27]

Pogłębiona analiza statystyczna dała interesujące dopełnienie obrazu nierówności. 
Analiza decyli wskazała na silne rosnące nierówności płacowe między osobami z pierw-
szego i ostatniego decyla. Porównując płace ludzi najbogatszych i najbiedniejszych do 
mediany, okazuje się, że zróżnicowanie jest głębsze dla ludzi najbiedniejszych. Oznacza 
to, że ludzie najbiedniejsi stawali się relatywnie coraz biedniejsi i różnice płacowe między 
nimi a pozostałymi analizowanymi decylami rosły.

Zdaniem autorów badania, największy wpływ na strukturę i nierówności wynagro-
dzeń miał postęp technologiczny promujący kwalifikacje. Dlatego też wykształcenie 
okazało się czynnikiem najsilniej wpływającym na zróżnicowanie wynagrodzeń. Drugim 
istotnym czynnikiem jest rosnąca siła przetargowa osób już zatrudnionych wobec osób 
dopiero szukających pracy. „Osoby posiadające pracę są to często pracownicy długoletni, 
bardzo doświadczeni, reprezentujący kapitał ludzki specyficzny dla danej firmy i dobrze 
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wynagradzani (insiders). W efekcie swojej uprzywilejowanej pozycji wykorzystują oni po-
siadaną siłę w negocjacjach płacowych, tym samym zwiększając różnice zarobkowe na 
rynku” [Marcinkowska, Ruzik, Strawiński, 2008, s. 35]. Dwa pozostałe czynniki to zmie-
niające się różnice w popycie na poszczególne produkty i zmiana różnic regionalnych.
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