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CZĘŚĆ I
WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI
WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ
WSTĘP
Forum Związków Zawodowych wraz z Polskim Stowarzyszeniem Prointegracyjnym „Europa” realizują projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej (w ramach POKL 2.4/2010/1), którego celem
jest popularyzacja zasad i dobrych praktyk związanych z prywatyzacją pracowniczą.
Można się spodziewać, że upowszechnianie wiedzy i wskazywanie na istniejące
możliwości oraz przykłady udanych rozwiązań w tym obszarze prowadzić będą do
wystąpienia szerszego efektu społecznego w postaci aktywizacji załóg pracowniczych, związków zawodowych, pracodawców oraz jednostek samorządu terytorialnego w procesach zawiązywania nowych spółek pracowniczych, a w końcowym
rezultacie do upowszechnienia tej formy prywatyzacji oraz wzrostu poziomu partycypacji pracowników w zarządzaniu i poszerzaniu zakresu uspołecznienia gospodarki. Niniejsza publikacja jest głównym produktem tego projektu.
Poradnik pomyślany jest jako narzędzie praktycznego użytku. Można go traktować jako rodzaj instrukcji prowadzącej krok po kroku do zamierzonego celu, jakim
jest powołanie spółki pracowniczej. Tak jak w przypadku innych produktów o podobnym przeznaczeniu, również ten poradnik został sporządzony przez ekspertów
– praktyków i konsultantów, znawców tematu.
Warto podkreślić, że Poradnik powstał w wyniku zastosowania złożonej procedury testowania. Wersja robocza została zaprezentowana liderom związkowym, zarządom istniejących spółek pracowniczych oraz ekspertom, od których uzyskaliśmy
szczegółowe informacje zwrotne. Opinie te były dla nas ważnym źródłem inspiracji
do wprowadzenia kolejnych zmian doskonalących tę publikację. Tym wszystkim,
którzy uczestniczyli w procesie jej testowania, składamy serdeczne podziękowanie.
Jednak głównym kryterium weryfikującym przydatność Poradnika było jego zastosowanie w pracach grup inicjatywnych kilku spółek pracowniczych, które sprawdzały w praktyce zawarte w nim przepisy na sukces.
Ważną konkluzją praktyczną, wynikającą z przeprowadzonych badań i konsultacji społecznych, stanowi przekonanie, że warunkiem rozwoju spółek pracowniczych
jest nowa regulacja ustawowa, tworząca instytucję finansową udzielającą spółkom
pracowniczym gwarancji kredytowych. Tekst projektu ustawy o spółkach pracowniczych został zamieszczony w pierwszej części Poradnika.
Niniejsza publikacja składa się z sześciu części dotyczących określonych aspektów funkcjonowania spółek pracowniczych oraz z dwóch załączników zawierających różnego typu informacje przydatne w sytuacji tworzenia spółki pracowniczej.
5

We wprowadzeniu czytelnik znajdzie ogólny przegląd problematyki własności pracowniczej oraz projekt ustawy o spółkach pracowniczych. Ma okazję zapoznać się również z wynikami badań socjologicznych na temat stosunków własności
w gospodarce.
W kolejnych częściach Poradnika znajdują się autorskie opracowania wybitnych
znawców problematyki spółek pracowniczych. Prawne koncepcje spółki pracowniczej oraz procedury tworzenia różnych typów spółek pracowniczych omawia
Hubert Izdebski. Natomiast Mariusz Haładyj szczegółowo przedstawia panoramę
rozwiązań stosowanych w odniesieniu do takich spółek w innych krajach. Prezentuje też wnioski wynikające z prób wspierania własności pracowniczej przez Ministerstwo Gospodarki. Mieczysław Groszek odnosi się do wybranych aspektów zarządzania akcjami pracowniczymi, m.in. do koncepcji Pracowniczego Pakietu Akcji/
Udziałów, który jest instytucją kredytującą transakcje zakupu akcji spółki przez pracowników pod zastaw tych akcji. Paweł Gieorgica pokazuje funkcjonowanie spółki
pracowniczej z perspektywy procesów zarządczych. Prezentuje modele struktury
organizacyjnej, szczegółowo charakteryzuje mechanizmy współzarządzania oraz
procesy komunikacyjne. Część merytoryczną zamyka obszerny tekst Pawła Ruszkowskiego, prezentujący dobre praktyki zaobserwowane w wybranych spółkach
pracowniczych: Chemia-Puławy, Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” i Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Kielcach. Przypadek tej ostatniej spółki został wzbogacony
o doświadczenia Elżbiety Śreniawskiej, która od kilku lat kieruje pracami zarządu.
W załącznikach znajdują się teksty wybranych aktów prawnych przydatnych przy
tworzeniu spółek pracowniczych oraz wzory dokumentów, takich jak umowa/statut
spółki czy szczegółowa instrukcja przygotowania biznesplanu.
Komitet Sterujący
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Paweł Ruszkowski

PRYWATYZACJA PRACOWNICZA
WOBEC WYZWAŃ GOSPODARCZYCH I POLITYCZNYCH
Od kilku lat Polska jako pełnoprawny członek UE jest konfrontowana z nowym
wyzwaniem cywilizacyjnym, jakim jest kapitalizm poprzemysłowy, oparty na szerokim wachlarzu usług, nowoczesnych technologiach i wiedzy. W naszej gospodarce,
zwłaszcza w jej publicznej części, dominują wzory zachowań i sposoby myślenia typowe dla epoki industrialnej, opartej na wielkoseryjnej produkcji materialnej i masowej konsumpcji.
Świat zachodni od mniej więcej dwóch dziesięcioleci mówi o cywilizacji ponowoczesności. Zarówno w sensie ekonomicznym, jak społecznym jest to jakościowo
nowy typ kapitalizmu zorientowanego na wartości postmaterialne, takie jak rozwój
potencjału intelektualnego i duchowego jednostek oraz całych społeczeństw, podnoszenie komfortu współżycia indywidualnego i zbiorowego.
W tym kontekście pojawia się teza, iż dalsza skuteczna modernizacja Polski wymaga nie tylko kapitału finansowego i nowych technologii, lecz również – przynajmniej w tej samej proporcji – inwestycji w zasoby kapitału ludzkiego, kapitału społecznego. Jeśli proces adaptacji naszej mentalności zbiorowej do postindustrialnych
standardów cywilizacyjnych nie będzie wspomagany przez programy edukacyjne
i szerokie upowszechnianie dobrych praktyk gospodarczych, to przejście Polski ze
statusu peryferii czy półperyferii do pozycji zbliżonych do europejskiego centrum
będzie znacznie utrudnione.
Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki rozpoczęła się realizacja programu prywatyzacji pracowniczej, polegającego na stworzeniu systemu udzielania gwarancji
i poręczeń spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego.
Wydaje się, iż idea ta stanowi świadome nawiązanie do wartości zawartych w nowej
fazie modernizacji kapitalizmu. Jednakże praktyka polskiej transformacji pokazuje,
że jest to idea kontrowersyjna, napotykająca trudności realizacyjne.
TRUDNE POCZĄTKI
Koncepcja własności pracowniczej pojawiła się w Polsce w latach 1980 − 1981
wraz z formułą partycypacji pracowniczej i ruchem samorządności pracowniczej.
W latach 1989 −1991 powstały projekty rozwiązań legislacyjnych umożliwiających
prywatyzację pracowniczą, utworzony został Bank Własności Pracowniczej, którego
celem było kredytowanie powstających spółek pracowniczych.
Najciekawszą inicjatywą podjętą w początku lat 90. była próba przekształcenia
w spółkę pracowniczą Warszawskich Zakładów Telewizyjnych „Elemis”, firmy zatrud7

niającej wówczas ok. 5000 ludzi. Przyjęto koncepcję własności mieszanej: Skarb
Państwa wnosił do spółki majątek trwały, a pracownicy udziały w formie pieniężnej.
Konstrukcja finansowa zakładała, że przy zastosowaniu dźwigni kredytowej pracownicy uzyskają ponad 50% udziału we własności spółki. W drugim etapie przewidywana była sprzedaż akcji Skarbu Państwa inwestorowi strategicznemu, którym
był koncern japoński Toshiba.
Warunkiem powodzenia tego projektu było przekonanie pracowników tego, by
przeznaczyli własne oszczędności na zakup akcji spółki. Zespól ekspertów przeprowadził ponad dwieście spotkań informacyjnych z udziałem dwudziestoosobowych
i trzydziestoosobowych grup pracowników. W efekcie ok. 4500 pracowników podpisało deklarację zakupu akcji w gotówce za kwotę będącą równowartością miesięcznej płacy oraz deklarację przystąpienia do systemu kredytowego zakupu kolejnej puli akcji. Aby należycie ocenić efekt tego przedsięwzięcia, warto pamiętać, że
w roku 1990 stan wiedzy potocznej o własności prywatnej był minimalny.
Projekt ten nie zyskał jednak akceptacji ministra przekształceń własnościowych
ani ministra finansów. Można przypuszczać, że stanowił on konkurencję dla głównego narzędzia przekształcania dużych przedsiębiorstw przemysłowych, jakim była
prywatyzacja pośrednia.
WZT ELEMIS po dwóch latach biurokratycznej mitręgi zrezygnowało z tej koncepcji prywatyzacji. Załoga poczuła się oszukana i rozgoryczona, inwestor wycofał
swoje zainteresowanie. W połowie lat 90. firma upadła. Nie dowiemy się więc na tym
przykładzie, czy prywatyzacja pracownicza to dobre rozwiązanie dla dużych firm.
W praktyce polskiej gospodarki własność pracownicza została ograniczona do małych i średnich przedsiębiorstw.
Wydaje się, że na społeczny odbiór własności pracowniczej istotny wpływ miała tendencja urzędników państwowych i polityków do traktowania jej jako formy
przejściowej czy tymczasowej do prawdziwie kapitalistycznej własności. W rezultacie w procesie tworzenia spółek pracowniczych nie pojawił się element edukacyjny, adresowany do świadomości ekonomicznej pracowników, akcentujący wartość
dodaną tej formuły własności, jaką jest znaczące ograniczenie antagonizmu między
kapitałem a pracą, propagowanie nowego typu odpowiedzialności właścicielskiej
oraz szansa na wprowadzanie rozwiązań partycypacyjnych w systemie zarządzania.
LEASING PRACOWNICZY
Prywatyzacja pracownicza, jaka miała miejsce w Polsce w latach 90. w formie
tzw. leasingu pracowniczego, była przede wszystkim koncesją na rzecz aspiracji
materialnych środowisk pracowniczych, służącą neutralizacji nastrojów antyprywatyzacyjnych. Z badań Marii Jarosz przeprowadzonych w roku 1999 wynika, że
w momencie tworzenia spółek ponad 51% akcji należało do pracowników. Jednakże już po kilku latach zarządy, kadra menadżerska i inwestorzy zewnętrzni
przejęli pakiety większościowe. Można na tej podstawie wnioskować, że sam akt
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objęcia własności nie wpłynął na pojawienie się przesłanek świadomości właścicielskiej pracowników.
Próba statystycznego ujęcia liczebności, efektywności ekonomicznej oraz struktury własnościowej spółek pracowniczych jest pozornie prosta. W ramach programu
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, który był głównym elementem Planu
Balcerowicza, utworzonych zostało do końca 2011 r. 1563 spółek pracowniczych.
Natomiast według najnowszych danych GUS aktualnie działa w polskiej gospodarce
791 spółek pracowniczych1.
Z formalnego punktu widzenia procedurę przekształceniową zastosowaną przy
tworzeniu spółek pracowniczych określa się jako oddanie mienia do odpłatnego
korzystania w formie leasingu pracowniczego. Jednym z kryteriów oceny ekonomicznej efektywności spółek pracowniczych jest spłata przez nie rat leasingowych.
Do końca 2005 r. Minister Skarbu Państwa rozwiązał 81 umów, ze względu na to, że
spółki pracownicze przestały spłacać raty leasingowe2.
Szczegółowa ocena spółek pracowniczych jako formy działalności gospodarczej
jest możliwa jedynie w oparciu o dane zbiorcze GUS. W opracowaniu GUS 2009 r.
czytamy: „Spółki pracownicze osiągnęły w minionym roku wyniki ekonomiczne na
poziomie zbliżonym do ogółu prywatyzowanych podmiotów”3.
Spółki pracownicze zatrudniały według stanu na koniec 2011 r.4 łącznie 130,2 tys.
pracowników. W większości są to firmy małe i średnie: 53,4% to podmioty zatrudniające od 20 do 249 pracowników. Najwięcej – 190 spółek pracowniczych − jest
zlokalizowanych w województwie mazowieckim, 163 w dolnośląskim, 138 w śląskim, 138 w wielkopolskim. W roku 2011 spółki pracownicze osiągnęły zysk brutto
na poziomie 2.1 mld zł i zysk netto na poziomie 1.7 mld zł. Dodatni wynik finansowy
uzyskało 70% firm.
Aktualna struktura własnościowa tzw. spółek pracowniczych nie jest znana. Od
dziesięciu lat nie są prowadzone żadne reprezentatywne badania na ten temat (badanie przeprowadzone w 2004 roku przez MSP nie obejmuje struktury własności).
W związku z tym nie wiemy właściwie, jakie są doświadczenia zarządcze i właścicielskie, ani jakie są czysto ekonomiczne efekty tej fazy prywatyzacji pracowniczej.
O tym, że tworzenie spółek pracowniczych było szansą na zmianę mentalnościową świadczą wyniki badań przeprowadzonych w roku 1993, a więc w momencie,
gdy spółki pracownicze dopiero zaczęły swój samodzielny byt gospodarczy. Badanie objęło 142 spółki pracownicze, 164 jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz
17 spółek sprywatyzowanych (w większości giełdowych). Przytoczę tu jedynie jeden
aspekt analizy, dotyczący atmosfery społecznej w firmach. Okazało się, że spółki pracownicze można zdecydowanie odróżnić od pozostałych ze względu na atmosferę
Notatka Informacyjna GUS, Warszawa, 31 maja 2013 r.
Na podstawie wypowiedzi ministra Wojciecha Jasińskiego z dn. 14 lipca 2006 r., odpowiedź na interpelację nr 3432.
3
GUS, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2008 r., Warszaw 2009.
4
GUS, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2011 r., Warszaw 2012.
1
2
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przedsiębiorczości i konkurencyjności. Warto podkreślić, że wskaźnik ilustrujący ten
typ nastrojów jest w przypadku spółek pracowniczych niemal trzykrotnie wyższy
w porównaniu ze spółkami sprywatyzowanymi w innym trybie5.
DOŚWIADCZENIA SPÓŁEK PRACOWNICZYCH W WIELKIEJ BRYTANII
Pierwsza spółka pracownicza w Europie Zachodniej, John Lewis Partnership,
powstała w roku 1929. To duża firma handlowa, która obecnie jest własnością ok.
67000 osób, w większości pełnoetatowych pracowników firmy. W roku 2008 firma
miała zysk netto w wysokości 580 mln funtów (por. Wikipedia).
Interesujące dane na temat doświadczeń brytyjskich zawiera opublikowany
w lutym 2010 roku raport z badań porównawczych, przeprowadzonych przez zespół
naukowców pod kierunkiem prof. Josepha Lampela. (www.employeeownership.
co.uk). Badanie pt. „Model wzrostu: czy spółki pracownicze zapewniają bezpieczne
działania?” objęło 41 spółek pracowniczych i 22 inne spółki. Badanie objęło firmy
z następujących branż: produkcja, handel, usługi (konsultingowe, komputerowe,
finansowe), ochrona zdrowia, energetyka. Poziom własności pracowniczej w badanych spółkach wynosił od 32 do 100%. Badacze odwołują się również do danych
zastanych dotyczących 49 spółek pracowniczych i 204 niepracowniczych.
Ogólny wniosek z badań jest następujący: spółki pracownicze lepiej radzą sobie
na rynku niż spółki nieposiadające tego ważnego, jak się okazuje, zasobu. Efektywność ekonomiczna spółek pracowniczych, mierzona poziomem zysku brutto była
w okresie 2005-2008 nieco niższa niż w zwykłych spółkach. Charakterystyczny jest
fakt, że w latach kryzysowych 2008 − 2009 ta różnica wyraźnie się zmniejszyła. Główny element przewagi konkurencyjnej spółek pracowniczych wiąże się z ich elastycznym reagowaniem na wymogi rynku i dynamiczną strategią ekspansji biznesowej.
Badania pozwalają na wskazanie następujących mocnych stron brytyjskich spółek pracowniczych (SP):
• Pracownicy – udziałowcy firmy w większym stopniu dbają o jakość pracy
oraz w sposób bardziej elastyczny dostosowują się do wymogów stawianych
im przez pracodawcę.
• W sektorze dużych firm przewaga SP nad innymi firmami dotyczy większego
zaangażowania pracowników w proces pracy. W szczególności zaangażowanie to polega na przekazywaniu kadrze menadżerskiej przez pracowników
znacząco więcej innowacyjnych pomysłów i rozwiązań.
• Przewaga konkurencyjna SP nad innymi firmami wiąże się z tendencją do
zatrudniania na stanowiskach menadżerskich osób utalentowanych, o dużym potencjale organizacyjnym. Oferta SP jest atrakcyjna ze względu na relatywnie wysoki poziom wynagrodzenia oraz dużą stabilność zatrudnienia.
W konsekwencji takiej polityki zatrudnieniowej kształtuje się proinnowacyjP. Ruszkowski, Społeczne aspekty własności pracowniczej, [w:] Partycypacja i akcjonariat pracowniczy,
pr. zbior. pod red. L. Gilejko, Warszawa, 1995.
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na postawa menadżerów, którą badani ze spółek pracowniczych definiują
w następujący sposób: „tendencja do bycia innowacyjnym menadżerem wiąże się ze zdolnością i umiejętnością uruchamiania odpowiednich zasobów
oraz podejmowania ryzyka, jakie zawsze wiąże się z działaniem o charakterze
innowacyjnym”.
• SP są uważane za lepszych pracodawców niż inne firmy zarówno ze względu na stały wzrost zatrudnienia, jak też w wyniku oferowania pracownikom
relatywnie wyższego wynagrodzenia. Strategia przyciągania do SP wysoko
wykwalifikowanych pracowników wynika z przekonania, że rozwój firmy wymaga dużego potencjału innowacyjnego zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i kadry menadżerskiej.
Badania ujawniają również wyzwania, jakie stają przed SP, które na skutek dynamicznego rozwoju znacząco zwiększyły poziom zatrudnienia. Zwykle towarzyszą
temu zmiany struktury organizacyjnej oraz zmiany organizacji pracy. Prowadzi to do
zwiększenia dystansu pomiędzy pracownikami bezpośredniej produkcji a pracownikami dozoru technicznego. Jest to sytuacja postrzegana jako niekorzystna z punktu
widzenia procedur partycypacji pracowników w decyzjach, które są głęboko zakorzenione w kulturze organizacyjnej SP. Drugim czynnikiem ograniczającym rolę partycypacji decyzyjnej pracowników są wymogi dynamicznie rozwijającego się rynku, gdzie
liczy się szybkie i elastyczne działanie. Z wypowiedzi menadżerów SP wynika, że nie
zamierzają oni rezygnować z mechanizmów partycypacyjnych, które traktują jako
ważny czynnik sukcesów SP na konkurencyjnym rynku. Wskazują oni na konieczność
wypracowania innowacyjnych form zarządzania, które pozwolą na utrzymanie równowagi między partycypacją pracowników a elastycznością działania firmy.
W latach 2005 − 2008 nakłady na podnoszenie wartości siły roboczej i kapitału
ludzkiego, mierzone wartością dodaną na pracownika, wzrosły w spółkach pracowniczych o 33%, natomiast w pozostałych spółkach o 17%6. Menadżerowie SP zwracają w tym kontekście uwagę, że wkład pracowników w wyniki ekonomiczne firmy
powinny być mierzone nie tylko wydajnością pracy, lecz uwzględniać inwestycje
w kapitał ludzki, które zwiększają potencjał wiedzy i kwalifikacji w firmie.
Istotne znaczenie ma również fakt, że spółki pracownicze szybciej tworzą nowe
miejsca pracy. W latach 2005 − 2008 średni roczny wzrost zatrudnienia w spółkach
pracowniczych wyniósł 7,5% natomiast w pozostałych spółkach 3,9%. Co ciekawe,
w warunkach kryzysu, w latach 2008 − 2009 ta aktywność w obszarze tworzenia
miejsc pracy w przypadku spółek pracowniczych uległa zwiększeniu do 12,9% a pozostałych spółkach spadła do 2,7%.
Z badań J. Lampela wyraźnie wynika, że spółki pracownicze koncentrują swoją
działalność w sektorach gospodarki opartych na wiedzy i wysokich kwalifikacjach
Wskaźnik wartości dodanej na pracownika jest liczony wg. następującego wzoru: w liczniku – zysk przed
opodatkowaniem plus koszt płac; w mianowniku – liczba pracowników.
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pracowników. Warto podkreślić, że w tej części gospodarki występuje silna konkurencja w zakresie wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich. W dłuższym okresie czasu ten typ konkurencji powoduje wzrost płac. Lampel wskazuje, że sytuacja
ta skutkuje wyższymi kosztami pracy w sektorze SP. Aktualnie rentowność SP jest
porównywalna z innymi firmami, podczas gdy koszt płac oraz pozapłacowe koszty
pracy są znacząco wyższe w SP.
Na podstawie zaprezentowanych wyników badań można więc przyjąć, że nastawienie się SP na utrzymanie wysokiego poziomu płac jest elementem ich strategii
biznesowej, a nie roszczeniowej postawy pracowników-właścicieli. Wiąże się z tym
przekonanie, że konkurencyjny poziom wynagrodzeń jest korzystny z punktu widzenia poprawy ekonomicznych wyników firmy.
Badani ze spółek pracowniczych wskazali następujące najważniejsze skutki polityki wysokiego poziomu wynagrodzeń pracowników: lepszy wizerunek firmy, większa lojalność klientów, niska fluktuacja kadry, wysoki potencjał innowacyjny firmy.
Wydaje się, że sposób myślenia o biznesie, typowy dla menadżerów spółek pracowniczych dobrze ilustruje wypowiedź Charliego Mayfielda, prezesa Rady Nadzorczej firmy John Lewis Partnership, zamieszczona we wstępie do omawianego
raportu J. Lampela: „Procesy zachodzące w gospodarce światowej wymuszają innowacyjność firm i wzmagają ich wysiłki w zakresie dostosowania się do oczekiwań
klientów. To zmusza do przemyślenia fundamentalnych kwestii: czemu służą firmy?
Nie chodzi tu o typ dóbr, który produkują, lecz o to, jak tworzą one wartość i dla
kogo ją tworzą. Korzyści wynikające z własności pracowniczej wykraczają daleko
poza kwestie gospodarcze. Jeżeli chcemy odpowiedzialnego społeczeństwa, nie
możemy ograniczać swego zainteresowania do spraw czysto biznesowych. Trzeba
zdobyć się na wysiłek i pielęgnować nowe formy rozwoju kapitalizmu. Wiele jest
mocnych stron własności pracowniczej: bardziej zadowoleni pracownicy; bardziej
odpowiedzialni menadżerowie; bliższy związek ponoszonego ryzyka z otrzymaną
nagrodą; sprawiedliwszy podział zysku. Wszystko to prowadzi do większej kultury
odpowiedzialności i zaufania w miejscu pracy i w jego otoczeniu. To są nie tylko
cechy żywej i kwitnącej gospodarki rynkowej, lecz także fundamenty lepszego społeczeństwa”.
NOWE WYZWANIA MODERNIZACJI
Istotą sukcesu własności pracowniczej na Zachodzie jest połączenie udziału
we własności z partycypacją w zarządzaniu. Dzięki temu powstaje nowy typ odpowiedzialności biznesowej, co jest widoczne w sferze stosunków pracy, w sferze
stosunków z klientem, jak też w wynikach ekonomicznych. Firmy tego typu zyskują
korzystne przesłanki ekspansji. Wymienię tu dwa przykłady. Pierwszy to hiszpańska Grupa Spółdzielni Mondragon, której początkiem w latach 50. była mała firma
produkująca kuchenki gazowe, w roku 1988 zatrudniała ona 20 tys. pracowników,
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a obecnie jest światową organizacją gospodarczą obejmującą ponad 200 firm, zatrudniających ok. 90 tys. osób. Drugi to brytyjski koncern transportowy National
Freight Corporation − spółka zatrudniająca 8000 osób, wykupiona przez pracowników w roku 1982, a wprowadzona na Giełdę Londyńską w roku 1989. Średni pakiet
akcji pracowniczych wartości 600 funtów w roku 1982 był wart po debiucie giełdowym 60 tys. funtów (por. Stephen Martin, David Parker, The Impact of Privatisation,
Routledge, London, 1997). Obecnie firma jest częścią koncernu DHL.
W warunkach polskiego kapitalizmu projekt stworzenia nowej generacji spółek
pracowniczych może być analizowany z różnych punktów widzenia. Po pierwsze
jest to wyjście naprzeciw aspiracjom części załóg pracowniczych. Mamy więc do
czynienia z działaniem rozszerzającym sferę wolności gospodarczej. Po drugie,
można potraktować spółki pracownicze jako mechanizm promowania wartości
kapitalizmu poprzemysłowego, gdzie partycypacja zastępuje akcje protestacyjne, a odpowiedzialność współwłaściciela wypiera egalitarną roszczeniowość. Trzeba
jednak zdać sobie sprawę, że ta nowa jakość nie pojawi się w sposób automatyczny
wraz z aktem notarialnym spółki pracowniczej. Jeżeli ma to być rozwiązanie systemowe, a nie kolejny eksperyment, to procesowi tworzenia spółek pracowniczych
musi towarzyszyć wsparcie kredytowe ze strony instytucji finansowych, wsparcie
programów edukacyjnych oraz zorganizowana forma wymiany doświadczeń.
Warto zwrócić uwagę, że powstawanie w gospodarce sektora spółek pracowniczych można potraktować jako element programu ograniczenia kosztów transakcyjnych modernizacji polskiej gospodarki. Na początku trzeciej dekady zmian
systemowych wiadomo już, że zdecydowana większość aktywnych zawodowo Polaków napotyka na znaczące trudności w dostosowaniu swej kariery zawodowej do
wymogów gospodarki rynkowej. Słaba adaptacja do modernizacji stanowi obecnie
znaczące ograniczenie rozwoju gospodarki.
Z punktu widzenia strategii przemian ustrojowych w Polsce oznacza to konieczność wypracowania pakietu rozwiązań legislacyjnych, który stworzy organizacyjne
oraz instytucjonalne ramy wzmacniające wysiłki adaptacyjne polskiego społeczeństwa. Chodzi tu m.in. o masowe programy edukacyjne udostępniane za pomocą
darmowego szerokopasmowego Internetu, czy programy wyrównywania szans rozwojowych dla społeczności lokalnych.
Równie ważnym zadaniem ustrojowym jest stymulacja procesu powstawania
klasy średniej. Proces ten nie nabierze właściwej dynamiki bez przełamania barier
dostępu do kapitału, bez znaczącego upowszechnienia własności prywatnej. Siłą
napędową procesu tworzenia w Polsce klasy średniej może stać się upowszechnienie własności pracowniczej.
PLAN DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH – USTAWA O SPÓŁKACH PRACOWNICZYCH
Badania przeprowadzone w ramach projektu „Spółki pracownicze – przepis na
sukces” wskazują na występowanie wysokiego poziomu akceptacji i poparcia dla
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koncepcji rozwoju sektora spółek pracowniczych w gospodarce. Równocześnie
jednak stwierdzono obecność silnych barier o charakterze finansowym i organizacyjnym, które w zasadniczy sposób ograniczają praktyczne możliwości tworzenia
spółek pracowniczych. Główna bariera rozwojowa to niska zdolność kredytowa nowotworzonych przez pracowników spółek, które w efekcie nie są w stanie uzyskać
odpowiedniej wysokości kredytów na wykup menadżersko-pracowniczy całej firmy
lub zorganizowanej części jej mienia.
W trakcie przewidzianego projektem programu testowania poradnika nawiązaliśmy kontakty kilkunastoma grupami inicjatywnymi, działającymi na rzecz powołania spółek pracowniczych w konkretnych firmach. W większości przypadków grupy
te zawieszały działalność po wstępnych rozmowach w banku, gdy okazywało się, że
spółka pracownicza nie ma praktycznie szans na uzyskanie kredytu na wykup danego przedsiębiorstwa. Zasadnicza konkluzja o charakterze praktycznym, wynikająca
z przeprowadzonych badań i konsultacji społecznych, zawiera się w przekonaniu, że
rozwój własności pracowniczej wymaga stworzenia finansowanych przez państwo
mechanizmów kredytowania. W tym kontekście pojęliśmy decyzję o utworzeniu
inicjatywy obywatelskiej na rzecz poparcia projektu ustawy o spółkach pracowniczych. Powstał piętnastoosobowy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej; po szeroko
zakrojonych konsultacjach społecznych opracowany został projekt ustawy i w dniu
4 lutego 2013 roku – przy organizacyjnym poparciu Forum Związków Zawodowych
– rozpoczęła się akcja zbierania podpisów.
W sektorze publicznym celem ustawy jest stworzenie organizacyjnych i finansowych warunków do realnego udziału pracowników w prywatyzacji własności
państwowej i komunalnej. W sektorze prywatnym celem ustawy jest stworzenie
mechanizmów ekonomiczno-organizacyjnych, zachęcających menadżerów i pracowników firm prywatnych do podejmowania się roli przedsiębiorcy oraz stymulujących rozwój przedsiębiorstw. W obydwu sektorach celem systemowym ustawy
jest kreacja organizacyjnych i kapitałowych narzędzi umożliwiających znaczącym
statystycznie kategoriom osób przejście ze statusu pracownika/menadżera do statusu przedsiębiorcy/właściciela.
FUNDUSZ ROZWOJU WŁASNOŚCI MENADŻERSKIEJ I PRACOWNICZEJ
Fundamentalne znaczenie ma stworzenie efektywnego narzędzia kredytowania
transakcji prywatyzacji pracowniczej (sektor publiczny) oraz wykupów pracowniczo-menadżerskich (sektor prywatny). Fundusz Rozwoju Własności Menedżerskiej
i Pracowniczej jest finansowany w formie nieoprocentowanej pożyczki ze środków
budżetowych (poza budżetem państwa). Fundusz ma formę spółki prawa handlowego i jest administrowany przez BGK. Zobowiązania takich funduszy nie są, zgodnie z prawem polskim, zaliczane do długu publicznego. Radę Funduszu tworzą
przedstawiciele reprezentatywnych central związkowych i związków pracodawców.
Fundusz udziela gwarancji kredytowych SP ubiegającym się o określone kontrakty
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prywatyzacyjne oraz o kontrakty wykupu firm prywatnych przez SP. Fundusz udziela również niewielkich, niskooprocentowanych kredytów na sfinansowanie biznesplanu i innych działań przygotowujących wejście SP na rynek.
REKOMENDOWANA PROCEDURA TWORZENIA
SPÓŁKI PRACOWNICZEJ I APLIKACJI DO FUNDUSZU
• Powstanie grupy inicjatywnej, złożonej z pracowników i menadżerów firmy.
Grupa inicjatywna wyraża deklarację woli utworzenia spółki pracowniczej.
• Grupa inicjatywna uzyskuje deklarację wsparcia organizacyjnego ze strony
centrali związkowej lub związku pracodawców.
• Odbywa się zebranie założycielskie i rejestracja spółki.
• SP składa wniosek do Funduszu o kredyt inicjacyjny (do 150.000 zł) przeznaczony na opracowanie koncepcji finansowo-organizacyjnej wykupu firmy
(badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, rozwinięty biznesplan). Po
akceptacji tej koncepcji przez Fundusz SP uzyskuje promesę gwarancji kredytowej.
• Spłata kredytu inicjacyjnego następuje w okresie trzech lat od przyznania
promesy. W przypadku nieprzyznania promesy, czyli braku akceptacji koncepcji finansowo-organizacyjnej wykupu firmy, kredyt inicjacyjny jest spłacany w okresie do trzech lat. Może być częściowo lub w całości umorzony.
• SP składa wniosek o przyznanie gwarancji kredytowych do Funduszu. Przyznana gwarancja składana jest w banku dla uzyskania właściwego kredytu
prywatyzacyjnego.
FORMY INSTYTUCJONALNEGO WSPOMAGANIA WŁASNOŚCI PRACOWNICZEJ
Warto zwrócić uwagę, że poszczególni autorzy Poradnika odnoszą się w swoich
tekstach zarówno do rozwiązań znanych i szeroko stosowanych w praktyce, jak też
do rozwiązań, które są rzadko stosowane, ale zgodne z obowiązującym prawem.
Wreszcie omawiane są nowe projekty legislacyjne, których wdrożenie jest szansą na
rozwój własności pracowniczej w Polsce.
W celu usystematyzowania propozycji i rekomendacji dotyczących kwestii finansowania zakupu akcji oraz metod zarządzania akcjami pracowniczymi prezentujemy modelowe ujęcie omawianych w Poradniku koncepcji.
Fundusz Rozwoju Własności Menadżerskiej i Pracowniczej (powstanie na
mocy ustawy o spółkach pracowniczych). Jest to spółka Skarbu Państwa finansowana z budżetu, administrowana przez BGK. Dysponuje kapitałem w wysokości 1 mld
zł roczne. Głównym jej zadaniem jest udzielanie gwarancji kredytowych na zakup
akcji pracowniczych oraz na inwestycje rozwojowe spółek pracowniczych.
Spółka pracownicza jest to spółka prawa handlowego, w której pracownicy
i menadżerowie posiadają istotny pakiet akcji lub udziałów (na przykład powyżej
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25%). Spółka pracownicza może też być założona w celu nabycia zorganizowanych
części przedsiębiorstwa lub majątku w procesie prywatyzacji metodą bezpośrednią.
SP może bezpośrednio wykonywać funkcję zarządzania akcjami/udziałami pracowników przez reprezentowanie ich na zgromadzeniu wspólników oraz organizowanie obrotu akcjami. W określonych sytuacjach spółka pracownicza może również
nabywać akcje od pracowników, pełniąc rolę funduszu powierniczego.
Dla oddzielenia swojej funkcji udziału w zarządzaniu w oparciu o posiadany
skonsolidowany pakiet akcji lub udziałów od innych funkcji, na przykład socjalnych,
SP może utworzyć pracowniczy Pakiet Akcji/Udziałów i powołać organ wewnętrzny
do kierowania nim. Funkcja ta może być realizowana przez utworzenie oddzielnego
podmiotu prawnego, np. stowarzyszenia lub fundacji.
Pracowniczy Pakiet Akcji/Udziałów. Nie jest osobą prawną. Powstaje w spółkach prawa handlowego, w których pracownicy mają istotny pakiet akcji lub udziałów, ale nie sprawują pełnej kontroli właścicielskiej nad spółką.
PPA/U może mieć formę umowy społecznej, zawartej przez grupę pracowników
lub organizacje związkowe. Powstaje w drodze udzielenia pełnomocnictw przez posiadaczy akcji/udziałów, otrzymanych w drodze przydziału w procesie prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych nabytych na zasadach wspomaganych finansowo
przez Fundusz Rozwoju Własności Menadżerskiej i Pracowniczej lub czysto komercyjnych.
Dla celów organizacyjno-technicznych można powołać Radę PPA/U. Do zadań
Rady należy przede wszystkim prowadzenie działań wspomagających wypełnianie
praw i obowiązków indywidualnych akcjonariuszy/udziałowców. Rada wykonuje
m.in. następujące działania:
• zbieranie pełnomocnictw,
• ustalanie stanowisk wobec punktów porządku walnego zgromadzenia wymagających podjęcia uchwał,
• delegowanie lub wybór reprezentantów na walne zgromadzenie i do rady
nadzorczej,
• zamawianie ekspertyz dotyczących funkcjonowania spółki i mających wpływ
na wypracowywanie stanowisk (jeśli posiadany pakiet daje takie uprawnienie),
• organizowanie wtórnego obrotu akcjami/udziałami w zakresie obowiązujących regulacji prawnych,
• współpraca z zarządem spółki pracowniczej w zakresie decyzji dotyczących
zaciągania określonych statutem zobowiązań,
• współpraca z podmiotami działającym w spółce, np. związkami zawodowymi oraz z podmiotami tworzącymi otoczenie zewnętrzne: (z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami pracowników, spółkami pracowniczymi).
PPA/U jest finansowany ze środków własnych i/lub zewnętrznych. Wewnętrznym źródłem środków na funkcjonowanie PPA/U mogą być dobrowolne wpłaty
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członków ustanowione regulaminem, części lub całości zatrzymanych dywidend,
dotacje spółki, w której PPA/U posiada akcje. Z kolei z zewnątrz mogą pochodzić
pożyczki i dotacje udzielane na funkcjonowanie i rozwój akcjonariatu pracowniczego z Funduszu Rozwoju Akcjonariatu Menadżerskiego i Pracowniczego. W zakresie
formalnego obrotu papierami wartościowymi korzysta z usług podmiotów uprawnionych do działania na rynku papierów wartościowych.
Głównym zadaniem PPA/U jest zarządzanie pracowniczym pakietem akcji/udziałów danej spółki, a przez to udział w zarządzaniu podmiotem (spółką), w którym
udziałowcy pracują. Dodatkowym zadaniem jest tworzenie warunków do nabywania nowych akcji/udziałów zarówno przez dotychczasowych, jak i nowych akcjonariuszy przy wykorzystaniu instrumentów finansowego wsparcia − wewnętrznych
(np. z otrzymywanych dywidend, zysków z własnej działalności gospodarczej) i zewnętrznych.
Ważnym punktem odniesienia dla opracowania treści i formy Poradnika były
badania postaw zajmowanych wobec prywatyzacji pracowniczej przez środowiska
pracownicze, w tym przede wszystkim przez członków związków zawodowych. Badaniami objęte zostały również środowiska tworzące ich bliskie otoczenie instytucjonalne, tj. związki pracodawców oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Obszerne streszczenia raportów z przeprowadzonych badań znajdują się w załącznikach. W tym miejscu prezentujemy jedynie główne wnioski, które mogą stanowić przydatną lekturę dla członków grup inicjatywnych spółek pracowniczych.
Badania wskazują potencjalnych sojuszników spółek pracowniczych oraz typy interesów i wartości poszczególnych środowisk, które są zbieżne z celami realizowanymi przez spółki pracownicze.
PRYWATYZACJA PRACOWNICZA W OPINII CZŁONKÓW
FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Poddana analizie próba badawcza objęła 1078 respondentów, członków Forum
Związków Zawodowych. Zbadano pracowników pięciu strategicznych branż z całej
Polski: elektroenergetycznej, górniczej, chemicznej, kolejowej i pocztowej. Oto najważniejsze wnioski z badań.
1. Z badań wynika, że respondenci umiarkowanie negatywnie oceniają prywatyzację z punktu widzenia korzyści dla polskiej gospodarki. Najczęściej wybieraną odpowiedzią była odpowiedź ambiwalentna (38%), ale jednocześnie
ponad 1/3 badanych (36%) wyraziła przekonanie, że prywatyzacja jest niekorzystna. Ponad dwa razy mniej ankietowanych (16%) stwierdziło, że prywatyzacja jest korzystna.
2. We wszystkich branżach prywatyzacja kojarzy się zdecydowanie negatywnie. Dla ponad 50% badanych oznacza ona likwidację miejsc pracy, bezro17
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bocie, wyprzedaż majątku narodowego, złodziejstwo, korupcję lub wyzysk
pracowników. Uogólniając, skojarzenia negatywne najczęściej występowały
w branży pocztowej i kolejowej, w mniejszym stopniu w branży chemicznej
a w najmniejszym w górnictwie węgla kamiennego i sektorze elektroenergetycznym.
W każdej branży poza górnictwem węgla kamiennego odsetek badanych,
którzy stwierdzali, że oni sami oraz ich rodziny stracili na zmianach w kraju
był wyższy od odsetka osób, którzy uważali, że na zmianach zyskali. Taki stan
świadomości załóg w istotny sposób może wzmacniać opór wobec zmian.
Prywatyzacja pracownicza jest odbierana lepiej niż prywatyzacja w ogóle.
Prawie połowa badanych (49,1%) pozytywnie odnosi się do pomysłu prywatyzacji pracowniczej jako formy przekształceń własnościowych firm państwowych w ich branży. Przeciwnicy tej koncepcji stanowią jednak ponad
1/3 ogółu badanych.
Istnieje dodatnia korelacja między wiedzą na temat zasad działania spółek
pracowniczych a poparciem dla tej koncepcji. Im ta wiedza jest większa, tym
większe jest poparcie. Prowadzi to do wniosku, że to nie sama idea prywatyzacji pracowniczej, ale brak ogólnej wiedzy o tym, czym jest, stanowi źródło
negatywnych i ambiwalentnych postaw. W związku z tym wydaje się, że odpowiednie szkolenia w znacznym stopniu mogłyby zredukować opór wobec
tego typu zmian a także przemienić dotychczasowego postawy w bardziej
pozytywne.
Według badanych w największym stopniu na aktywność pracowników
w zakresie tworzenia spółek pracowniczych mogą wpłynąć rozwiązania, które obejmują różnego rodzaju przywileje ekonomiczne. Na podstawie zebranych danych można postawić hipotezę, że w znacznym stopniu o stosunku
załogi do prywatyzacji pracowniczej decyduje zaspokojenie ich interesów
materialnych. Niemniej duże znaczenie mają także czynniki organizacyjne umożliwiające wzajemne wsparcie i wymianę informacji oraz szkolenia.
Wprowadzenie takich rozwiązań, gwarancji i szkoleń prawdopodobnie przyczyniłoby się do zwiększenia odsetka respondentów popierających prywatyzację pracowniczą jako pomysł na przeprowadzenie przekształceń własnościowych firm państwowych w ich branży.
Zebrane dane pokazują, że chęć zakupienia akcji spółki pracowniczej istotnie zależy od ogólnej wiedzy na temat zasad działania takich spółek. Im ta
wiedza jest większa, tym większa skłonność do zakupienia akcji. Stanowi to
ważny element przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych szkoleniach dla
załóg.
Ankietowani, którzy zadeklarowali skłonność do zakupu akcji spółki pracowniczej, średnio byli gotowi przeznaczyć na ten cel 4363 zł. Należy jednak
zauważyć, że połowa badanych podała kwoty poniżej 2500 zł, a najczęściej
było to 1000 zł. Zatem nawet na poziomie niezobowiązujących deklaracji śro-

dowiska pracownicze wolą raczej, aby ich osobisty wkład nie był zbyt obciążający dla domowego budżetu.
9. W przypadku możliwości uzyskania niskoprocentowego kredytu pod zastaw
akcji wśród wszystkich branż poza elektroenergetyczną i pocztową dominowała deklaracja wzięcia kredytu na kwotę od 5 tys. zł do 10 tys. zł. Wśród
respondentów z branży elektroenergetycznej najwięcej osób zadeklarowało
kwoty powyżej 10 tys. zł. W przypadku branży pocztowej 26,7% pracowników w ogóle nie zdecydowałoby się na kredyt a 32,0% odpowiedziało „trudno powiedzieć”. Jest to branża, która prawdopodobnie jest najbardziej sceptyczna wobec ogólnej idei prywatyzacji pracowniczej.
PRYWATYZACJA PRACOWNICZA W OPINII PRZEDSTAWICIELI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Badanie zostało przeprowadzone techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których działają spółki pracownicze, bądź też miały
miejsce próby prywatyzacji pracowniczej. Byli to członkowie zarządu miasta oraz
powiatu. Tematy wywiadów dotyczyły oceny ekonomicznych i społecznych skutków istnienia w gospodarce spółek pracowniczych, oceny szans tworzenia nowych
spółek pracowniczych na terenie danej JST oraz identyfikacji obszarów współpracy
z FZZ na rzecz popularyzacji spółek pracowniczych. Główne konkluzje przedstawiają się następująco.
1. Badani raczej przychylnie odnosili się do idei prywatyzacji pracowniczej
i współpracy z FZZ w zakresie popularyzacji tej idei. Uczestnicy wywiadów z JST, w których miała miejsce skuteczna prywatyzacja pracownicza,
chętniej wskazywali na możliwość współpracy z centralami związków zawodowych.
2. Według przedstawicieli JST podstawową rolą samorządów jest wspieranie
pracowników i powstałych grup inicjatywnych poprzez lobbing u odpowiednich władz wykonawczych i ustawodawczych, pomoc prawna, wsparcie ekonomiczne (m.in. zwolnienie z części podatków), przyjęcie roli poręczyciela
wobec banków,
3. Uczestnicy wywiadów mieli trudności ze wskazaniem konkretnych spółek,
które mogłyby się stać przedmiotem prywatyzacji obywatelskiej. Wskazało
je tylko dwóch badanych, ale były to odpowiedzi w trybie przypuszczającym.
Nie posiadali oni jednak żadnej konkretnej wiedzy na ten temat, co może
oznaczać, że możliwość prywatyzacji pracowniczej w tych przedsiębiorstwach nie jest realnie rozważana.
4. Badani wskazywali na wiele czynników warunkujących zaangażowanie samorządów w prywatyzację pracowniczą. Jednym z najważniejszych i najczęściej wymienianych były uwarunkowania polityczne – ze względu na duże
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ryzyko negatywnych sankcji przedstawiciele JST obawiają się popierać inicjatywy niezgodne z polityką partii rządzącej.
PRYWATYZACJA PRACOWNICZA W OPINII PRZEDSTAWICIELI
ORGANIZACJI PRACODAWCÓW
Badanie zostało przeprowadzone techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców. Byli to członkowie zarządu dwóch organizacji. Tematy
wywiadów dotyczyły oceny prywatyzacji w polskiej gospodarce, oceny działalności
i istnienia spółek pracowniczych oraz opinii na temat tworzenia spółek pracowniczych. Wyniki badania uprawniają do sformułowania następujących wniosków.
1. Przedstawiciele organizacji pracodawców generalnie przychylnie odnosili się
do powstawania spółek pracowniczych, choć zwracali uwagę, że nie są specjalistami w dziedzinie tworzenia takich jednostek gospodarczych. Według
nich prywatyzacja pracownicza powinna być traktowana jako jedna z możliwych form przekształceń właścicielskich, choć można byłoby jej zapewnić
także formalnie określone wsparcie.
2. Wśród pozytywnych skutków prywatyzacji wymieniono: utrzymywanie zatrudnienia w kraju, w społecznościach lokalnych, wzrost odpowiedzialności
pracowników oraz zrównoważony rozwój. Zdaniem badanych spółki pracownicze mogłyby również współtworzyć regionalne centra kapitału, podobne do istniejących w zachodniej Europie.
3. Istotne znaczenie praktyczne ma wstępna deklaracja współpracy organizacji
pracodawców ze związkami zawodowymi przy powstawaniu spółek pracowniczych i przy prywatyzacji pracowniczej. Mogłoby to polegać na szkoleniach
załóg oraz wsparciu organizacyjnym.
4. Respondenci wskazywali także na potencjalne zagrożenia będące następstwem prywatyzacji pracowniczej, np. przejmowanie udziałów przez wąską
grupę zatrudnionych. Odnoszono się także do kwestii finansowania wykupu
firmy przez pracowników. Przedstawiciele pracodawców stoją na stanowisku, że pracownicy powinni sami zdobyć kapitał na zakup udziałów, a nie
korzystać ze środków przejmowanego przedsiębiorstwa.
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SPÓŁKA PRACOWNICZA – ETAPY DZIAŁAŃ ZAŁOŻYCIELSKICH
ETAP 1 WSTĘPNA DIAGNOZA SYTUACJI PRYWATYZACYJNEJ
Tworzenie spółki pracowniczej (dalej SP) może odnosić się do trzech odmiennych sytuacji organizacyjno-własnościowych. Inicjatorzy SP mogą działać w warunkach prywatyzacji firmy państwowej/komunalnej; mogą przygotowywać wykup
od prywatnego właściciela/właścicieli oraz mogą planować założenie nowej firmy,
w której będą właścicielami i pracownikami.
W dotychczasowej praktyce zdecydowanie dominują przypadki związane z prywatyzacją firm państwowych, niemniej mamy już do czynienia z inicjatywami polegającymi na wykupie firmy częściowo lub całkowicie prywatnej oraz dotyczącymi
tworzenia nowych podmiotów gospodarczych.
Niniejszy algorytm postępowania inicjatorów SP jest skonstruowany z punktu
widzenia sytuacji prywatyzacji firmy, która w całości lub w części jest własnością
publiczną, czyli zależy w jakimś stopniu od nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa lub JST. Modelowo przyjmujemy, że jest to firma co najmniej średnia, czyli
zatrudniająca powyżej 50 pracowników oraz nieprzekraczająca poziomu 1000 zatrudnionych. Ten przedział wielkości wynika z przekonania, że obejmuje on firmy
o istotnym znaczeniu lokalnym i/lub branżowym, nie dotyczy natomiast firm o znaczeniu strategicznym, w którym to przypadku mogą działać siły pozostające poza
wpływem SP.
W tym kontekście dokonanie przez inicjatorów SP wstępnej diagnozy sytuacji
oznacza zgromadzenie informacji o:
• sytuacji ekonomicznej danej firmy;
• jej statusie własnościowym;
• strategii biznesowej realizowanej przez zarząd;
• uwarunkowaniach lokalnych/regionalnych dotyczących rynku pracy;
• uwarunkowaniach dotyczących perspektyw rozwojowych branży
• nastawieniu interesariuszy instytucjonalnych do planów prywatyzacji firmy.
Wstępna diagnoza sytuacji prywatyzacyjnej pozwala inicjatorom SP odpowiedzieć na pytanie, czy widzą oni realne szanse na powodzenie działań polegających
na przejęciu określonej własności przez projektowaną SP. Przewaga konkurencyjna inicjatyw wywodzących się ze środowiska pracowników firmy nad podmiotami
zewnętrznymi polega dysponowaniu praktyczną wiedzą, umożliwiającą dokonanie
wstępnej diagnozy bez udziału ekspertów zewnętrznych i związanych z tym kosztów. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, to proponujemy inicjatorom SP
przejście do kolejnego etapu prac przygotowawczych.
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[Szerszy kontekst tego problemu omawia tekst Pawła Ruszkowskiego „Prywatyzacja
pracownicza a modernizacja gospodarki”].
ETAP 2 POWOŁANIE GRUPY INICJATYWNEJ, UTWORZENIE SP
Grupa inicjatywna ma początkowo charakter nieformalnego porozumienia liderów organizacji związkowych działających w danej firmie. Dobrze jest, gdy podstawą
szerszej aktywności skierowanej do załogi są uchwały podjęte przez poszczególne
organizacje związkowe. Okazuje się to przydatne w sytuacji nacisków podejmowanych przez konkurencyjne wobec SP grupy interesów. Jednym z często stosowanych zabiegów, zmierzających do obniżenia wiarygodności grupy inicjatywnej, jest
przedstawianie jej jako grupy indywidualnych osób, które chcą się uwłaszczyć kosztem załogi. Formalizacja sytuacji poprzez podjęcie uchwał przez organizacje związkowe zwykle skutecznie neutralizuje wpływ tego typu działań.
Kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia ma pozyskanie masowego poparcia ze strony pracowników. Najbardziej skutecznym narzędziem są tu zdecydowanie bezpośrednie spotkania członków grupy inicjatywnej z pracownikami. Najlepiej organizować te spotkania w formie tzw. masówek lub zebrań związkowych
w wybranych jednostkach organizacyjnych. Celem spotkań jest przedstawienie
pracownikom ramowego planu, polegającego na utworzeniu SP oraz dążeniu do
przejęcia własnościowego firmy. Optymalnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie
referendum na temat poparcia dla SP.
[Informacje dotyczące postaw pracowników wobec prywatyzacji pracowniczej zawarte są w tekście Pawła Ruszkowskiego i Pawła Matuszewskiego „Spółki pracownicze szansą przyszłości”].
Po wygraniu referendum grupa ma legalne i moralne upoważnienie do założenia SP. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest ustalenie listy wspólników/akcjonariuszy spółki oraz znalezienie kompetentnych kandydatów na członków zarządu i rady nadzorczej. Zalecane jest, aby grupa założycielska spółki nie przekraczała
kilkunastu osób, gdyż pozwala to uniknąć komplikacji proceduralnych. Ważne jest
również, aby prezes zarządu posiadał umiejętności menadżerskie i był osobą etycznie wiarygodną. Grupa założycieli spotyka się, aby określić cel powstania spółki oraz
przygotować dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego. Podstawową
czynnością prawną jest sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statutu spółki akcyjnej. Dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego,
podpisanego przez założycieli spółki.
[Szczegółowy opis procedury tworzenia SP znajduje się w tekście Huberta Izdebskiego, zaś wzory dokumentów w Załączniku II].
Aby SP mogła podjąć praktyczną działalność, konieczne jest zgłoszenie w KRS faktu zawiązania spółki. Obejmuje to zestaw dokumentów, m. in. skład zarządu, rady nadzorczej, zaświadczenia o wpłaceniu całego kapitału zakładowego. Ponadto konieczne
jest uzyskanie numeru REGON oraz NIP, jak również założenie konta bankowego.
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Zasadnicze znaczenie praktyczne ma fakt, że w momencie zgłoszenia spółki do
KRS (przed jej sądową rejestracją) spółka może dokonywać określonych działań.
Choć nie ma osobowości prawnej, jako spółka w organizacji może we własnym
imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości. Może też zaciągać zobowiązania. Oznacza to, że SP zanim zostanie zarejesrtowana przez sąd, może składać
prawomocne oferty w procesach prywatyzacyjnych.
ETAP 3 OPRACOWANIE STRATEGII WŁAŚCICIELSKIEJ
Wykonana w ramach etapu 1 wstępna diagnoza sytuacji prywatyzacyjnej firmy
musi zostać pogłębiona i uszczegółowiona z perspektywy już istniejącego podmiotu gospodarczego, czyli SP. W tym ujęciu można wskazać trzy typy strategii właścicielskiej.
Pierwszy typ strategii polega na przyjęciu założenia, że SP przejmuje samodzielnie większościowy pakiet akcji/udziałów. W sytuacji prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego możliwe jest przejęcie całej firmy. Natomiast w przypadku zbycia
akcji/udziałów Skarbu Państwa w danej firmie może to być pakiet pomniejszony
o udziały/akcje udostępnione pracownikom (zwykle ok. 15%). Generalnie można powiedzieć, że ten typ strategii wiąże się z posiadaniem przez SP silnej koncepcji efektywnego zarządzania spółką po jej przejęciu, co zapewni środki na spłatę kredytu.
[Taką strategię opisuje Paweł Ruszkowski w rozdziale „Dobre praktyki spółek pracowniczych”, w szczególności dotyczy to spółki Chemia-Puławy].
Drugi typ strategii związany jest z przekonaniem, że SP przejmuje pakiet kontrolny (co najmniej 51%) i pozostaje w układzie współwłasności z dotychczasowym właścicielem, którym może być Skarb Państwa, JST lub firma prywatna. Jest to strategia
ograniczonego ryzyka oraz mniejszych nakładów finansowych.
[Taką strategią opisuje Paweł Ruszkowski w rozdziale „Dobre praktyki spółek pracowniczych”, w szczególności dotyczy to spółki Kieleckie Autobusy].
Trzeci typ strategii dotyczy sytuacji, kiedy SP obejmuje pakiet mniejszościowy i poszukuje inwestora strategicznego. Strategia ta jest stosowana w sytuacji, kiedy z biznesplanu wynika, że rozwój firmy po przejęciu przez SP będzie wymagał znacznych
nakładów inwestycyjnych.
[Taką strategię opisuje Paweł Ruszkowski w rozdziale „Dobre praktyki spółek pracowniczych”, w szczególności dotyczy to spółki Kopalnia Silesia].
Warunkiem dokonania wyboru strategii właścicielskiej są przygotowane przez
profesjonalne firmy zewnętrzne opracowania i analizy prezentujące uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne sytuacji przejmowanej firmy. W szczególności niezbędne jest dysponowanie przez SP następującym pakietem opracowań:
1. Analiza SWOT systemu organizacji i zarządzania w spółce.
2. Założenia i rekomendacje do biznesplanu dla potrzeb wniosku kredytowego.
3. Założenia strategii rozwoju spółki w zarządzie właścicielskim SP w perspektywie 10 − 15 lat.
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Warto podkreślić, że powyższe opracowania są przydatne również jako argumenty uzasadniające wiarygodność oferty SP w negocjacjach z właścicielem. W relacji z właścicielem z sektora publicznego należy pamiętać, że bierze on pod uwagę
nie tylko wielkość oferty finansowej, lecz także wiarygodność biznesową oferenta,
czyli gwarancje, że firma w rękach nowego właściciela zachowa szanse na rozwój
lub przynajmniej na przetrwanie.
[Szczegółowe koncepcje dotyczące organizacji i zarządzania w SP zawiera tekst
J. Pawła Gieorgicy].
Ważnym elementem strategii właścicielskiej jest opracowanie pełnego biznesplanu i wymaganych przez procedurę bankową opracowań ekonomiczno-finansowych, koniecznych do złożenia prawidłowego wniosku kredytowego oraz aplikacji
o gwarancje kredytowe (poręczenie kredytu). W tym aspekcie wymagana jest usługa wyspecjalizowanej firmy doradczej, która dysponuje odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczeniami w opracowaniu tego typu dokumentacji. [Szczegółowe wytyczne do budowy biznesplanu zawiera Załącznik II].
Jak wynika z badań i konsultacji przeprowadzonych podczas testowania Poradnika, członkowie grup inicjatywnych SP oraz liderzy związkowi zaangażowani
w propagowanie własności pracowniczej podkreślają, że opisane wyżej wymagania są w wielu przypadkach barierami uniemożliwiającymi SP udział w procesach
prywatyzacyjnych. Koszt wykonania takich opracowań kształtuje się na rynku na
poziomie 150-300 tys. zł, co dla części, zwłaszcza mniejszych, SP stanowi sumę
przekraczającą ich możliwości finansowe. Trzeba jednak mieć świadomość, że SP
obowiązują te same prawa rynku, co wszystkie inne podmioty gospodarcze i spółka
musi znaleźć źródła finansowania tego typu kosztów lub wypadnie z gry. Jednym
ze sposobów radzenia sobie w takiej sytuacji jest zawieranie z firmami konsultingowymi kontraktów na zasadzie „wynagrodzenia za sukces”. W praktyce oznacza to
możliwość zapłaty 50-60% wynagrodzenia po przeprowadzeniu transakcji prywatyzacyjnej. Inne rozwiązanie zostało zaproponowane w projekcie ustawy o SP. Według
przyjętej tu koncepcji koszty opracowań eksperckich będą kredytowane przez Fundusz Rozwoju Własności Menadżerskiej i Pracowniczej.
[Projekt ustawy zawiera Załącznik I].
ETAP 4 BUDOWANIE POZYCJI SP W OTOCZENIU INSTYTUCJONALNYM
W warunkach gospodarki rynkowej obowiązują twarde reguły pozyskiwania kapitału finansowego. W sytuacji konkurencji między różnymi podmiotami gospodarczymi spółki pracownicze traktowane są przez banki jako klienci o niskiej zdolności
kredytowej. W związku z tym należy przyjąć, że spółka pracownicza powinna podjąć
określone działania wzmacniające jej pozycję w ramach planowanej transakcji.
Sugerowane działania wynikają z analizy uwarunkowań społecznych i politycznych, którym podlegają tego typu firmy oraz procesy ich przekształceń własnościowych. Rekomendowaną koncepcję działania SP w stosunku do otoczenia można
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nazwać strategią kompleksowego porozumienia z interesariuszami otoczenia
gospodarczego i politycznego.
Istotą działania SP wobec instytucji otoczenia jest przyjęcie wobec projektu prywatyzacji postawy „wszyscy mają udział w sukcesie”. Ważne jest, aby prywatyzacja
pracownicza przebiegała przy akceptacji właściciela, czyli Ministra Skarbu Państwa
czy odpowiedniej struktury samorządu terytorialnego. Jest oczywiste, że w sytuacji gry interesów nie można zadekretować przychylności decydentów dla oferty
SP. Chodzi raczej o to, by oferta złożona przez SP spełniała kryteria wysokiej jakości
przedkładanych materiałów oraz by opracowania we właściwy sposób prezentowały przewagę SP nad konkurentami.
Argumentacja przemawiająca na rzecz prywatyzacji pracowniczej powinna odnosić się do uwarunkowań o charakterze społeczno-politycznym. W szczególności
dotyczy to następujących kwestii:
• analizy lokalnego rynku pracy z punktu widzenia zagrożenia wzrostu bezrobocia, związanego z ewentualną redukcją zatrudnienia w prywatyzowanej
firmie;
• charakterystyki postaw związków zawodowych w kontekście gwarancji spokoju społecznego w firmie i środowisku lokalnym w przypadku akceptacji
formuły prywatyzacji pracowniczej;
• prezentacji nastrojów społecznych w środowisku lokalnym, związanych
z przygotowaniem prywatyzacji w danej firmie;
• prezentacji stanowiska władz samorządowych w kwestii prywatyzacji pracowniczej danej firmy;
• prezentacji wizji rozwoju firmy w przypadku przejęcia jej przez SP.
Przyjmujemy, że otoczenie decyzyjne istotne dla prowadzonego projektu tworzą:
• Ministerstwo Skarbu Państwa/właściwe władze JST
• Ministerstwo Gospodarki
• Bank Gospodarstwa Krajowego
• Wybrany bank komercyjny (kredytodawca)
• Urząd Marszałkowski danego województwa
• Burmistrz i Rada Miasta, w którym usytuowana jest prywatyzowana firma
• Wojewódzkie/regionalne/branżowe struktury związków zawodowych.
Ze względu na społeczne i polityczne uwarunkowania projektu wskazane jest,
aby SP podjęła działania budujące jej pozycję jako wiarygodnego partnera wobec
wymienionych instytucji otoczenia politycznego i biznesowego.
W przypadku dotychczasowego właściciela konieczne jest przedstawienie opracowania dowodzącego zdolności SP do bezkonfliktowej kontynuacji misji biznesowej firmy w wieloletniej perspektywie.
Ministerstwo Gospodarki jest instytucją dysponującą formalnymi narzędziami
wspierania prywatyzacji pracowniczej. Rada Ministrów 20.10.2009 r. przyjęła program pt. „Wsparcie prywatyzacji przez udzielanie gwarancji i poręczeń spółkom
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z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego”. W gestii Ministra
Gospodarki jest włączenie SP do tego programu. W uzasadnieniu wniosku oczekiwane są załączniki ilustrujące sytuację społeczną w firmie, uwarunkowania rynku
pracy w regionie, strategię rozwoju firmy.
[Omówienie roli Ministerstwa Gospodarki w procesie wspierania SP zawiera tekst
Mariusza Haładyja „Doświadczenia wynikające z realizacji rządowego programu
wspierania prywatyzacji pracowniczej”].
Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje funduszami dla udzielania gwarancji
kredytowych dla projektów prywatyzacji pracowniczej. Należy podkreślić, że dla ostatecznej decyzji BGK kluczowe znaczenie ma profesjonalnie opracowany biznesplan.
Lokalne i regionalne władze samorządowe i związkowe są ważnym czynnikiem
budowania poparcia politycznego dla projektu. Z przeprowadzonych badań wyraźnie wynika, że zarówno władze samorządowe, jak centrale związkowe udzielają
wsparcia inicjatywom podejmowanym przez SP. Zwykle ma to formę uchwał statutowych gremiów JST. Liderzy związkowi często udzielają osobistego wsparcia poprzez udział w spotkaniach z załogą oraz kontakty z politykami.
[Przykłady tego typu działań opisuje Paweł Ruszkowski w rozdziale „Dobre praktyki
spółek pracowniczych”].
ETAP 5 NEGOCJACJE W SPRAWIE KREDYTU I WARUNKÓW
KONTRAKTU Z WŁAŚCICIELEM
Zarząd spółki pracowniczej zakłada dobrą wolę właściciela dotyczącą przebiegu procesu prywatyzacji. Uważa, że właściciel w procesie przygotowania transakcji
sprzedaży oraz w trakcie jej realizacji nie będzie podejmował działań dyskryminujących SP. Niemniej SP musi wykazać się najwyższą starannością w wypełnieniu wszelkich wymogów proceduralnych, koniecznych dla złożenia formalnie poprawnej
i merytorycznie uzasadnionej oferty.
W swojej ofercie SP powinna podkreślać gwarancje rozwoju biznesowego przejmowanej firmy, gwarancje zatrudnienia i związanego z tym pokoju społecznego
oraz gwarancje stabilizacji sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Ważnym czynnikiem procesu prywatyzacji pracowniczej jest budowanie relacji
zaufania pomiędzy SP a właścicielem. Takie podejście oznacza, że od momentu swego powstania SP powinna dążyć do nawiązania bezpośrednich kontaktów z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi właściciela (departamentami, pełnomocnikami, agencjami itp.). Przedmiotem tych kontaktów powinno być − z jednej strony
– poznanie oczekiwań właściciela, związanych z daną transakcją, z drugiej strony
– prezentacja możliwości i ograniczeń SP. Takie podejście pozwoli na stworzenie obszernego pola negocjacyjnego, w ramach którego uczestnicy negocjacji dojdą do
kompromisu zapewniającego każdej ze stron poczucie sukcesu.
Rzecz jasna w procesach prywatyzacyjnych występują sytuacje konfliktu interesów, prowadzące do działań typu konfrontacyjnego. Wydaje się jednak, że szansa SP
26

leży w dążeniu do porozumienia, opartego na przekonaniu właściciela o przewadze
oferty SP nad ofertami konkurencyjnymi. Strategie konfrontacyjne, uruchamiające
mechanizmy walki politycznej rzadko prowadzą do konstruktywnych rozwiązań
i z tego względu nie są rekomendowane przez autorów niniejszego Poradnika.
[Szerszy kontekst tego problemu opisuje Paweł Ruszkowski w podsumowaniu rozdziału „Dobre praktyki spółek pracowniczych”].
ETAP 6 PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW WE WŁASNOŚCI I ZARZĄDZANIU
Ważne znaczenie ma pozyskanie poparcia większości pracowników dla idei
utworzenia SP. Praktyka pokazuje, że gotowość pracowników do przejęcia odpowiedzialności właścicielskiej za los firmy pojawia się dopiero w momencie realnego
zagrożenia bytu firmy. Najczęściej jest to zagrożenie upadłością lub prywatyzacją
firmy. Niemniej grupa inicjatywna SP powinna działać w sposób jawny i otwarty.
Oznacza to zasadę bieżącego informowania załogi o prowadzonych czynnościach
oraz organizowanie okresowych spotkań konsultacyjnych, dających pracownikom
szansę podzielenia się obawami i wątpliwościami oraz uzyskania kompetentnych
wyjaśnień, dotyczących projektowanych rozwiązań ekonomicznych czy organizacyjnych.
Masowe poparcie SP w formie referendum jest czynnikiem wzmacniającym pozycję SP w otoczeniu. Istotne jest również stworzenie możliwości zapisów na akcje/
udziały lub złożenia deklaracji woli, dotyczącej przystąpienia do spółki. Wkłady pieniężne za akcje/udziały są zwykle przyjmowane po sądowej rejestracji spółki, aby
nie komplikować procedur decyzyjnych w pierwszej fazie działania spółki. Przed
rejestracją muszą być opłacone jedynie akcje założycieli spółki.
[Więcej informacji na ten temat zawiera tekst Pawła Ruszkowskiego „Dobre praktyki
spółek pracowniczych”, w szczególności we fragmencie dotyczącym spółki ChemiaPuławy].
W fazie zarządzania przejętą przez SP firmą, warto pamiętać o zasadzie systematycznego informowania pracowników-właścicieli o sytuacji spółki oraz o konsekwentnym konsultowaniu ważnych decyzji. Pozwoli to na uzyskanie przez SP
dodatkowego kapitału społecznego, wynikającego z zaufania pracowników do zarządu oraz utożsamiania się pracowników-właścicieli z interesem firmy.
[Szczegółowe koncepcje dotyczące partycypacji w SP zawiera tekst J. Pawła Gieorgicy].
Kolejnym ważnym aspektem funkcjonowania mechanizmów partycypacyjnych
w SP jest zapewnienie płynnego obiegu akcji/udziałów pracowniczych. Dotyczy
to następujących sytuacji: a) pracownik−właściciel chciałby nabyć dodatkowy pakiet akcji/udziałów; b) pracownik−właściciel chciałby zbyć pakiet akcji/udziałów;
c) nowy pracownik chciałby nabyć akcje/udziały.
Aby zaspokoić potrzeby właścicieli dotyczące płynności akcji/udziałów, SP może
bezpośrednio wykonywać funkcję zarządzania akcjami/udziałami pracowników
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przez reprezentowanie ich na zgromadzeniu wspólników oraz organizowanie obrotu akcjami. W określonych sytuacjach spółka pracownicza może również nabywać akcje od pracowników, pełniąc rolę funduszu powierniczego. Dla oddzielenia
swojej funkcji udziału w zarządzaniu w oparciu o posiadany skonsolidowany pakiet
akcji lub udziałów od innych funkcji np. socjalnych, SP może utworzyć pracowniczy
Pakiet Akcji/Udziałów i powołać organ wewnętrzny do kierowania nim. Funkcja ta
może być realizowana przez utworzenie oddzielnego podmiotu prawnego, np. stowarzyszenia lub fundacji.
[Szersze omówienie tej kwestii zawiera tekst Mieczysława Groszka].
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CZĘŚĆ II
PRAWNE, EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE NARZĘDZIA
BUDOWANIA SPÓŁEK PRACOWNICZYCH

Hubert Izdebski

PRAWNE NARZĘDZIA TWORZENIA SPÓŁKI PRACOWNICZEJ
POJĘCIE SPÓŁKI PRACOWNICZEJ
Termin „spółka pracownicza”, podstawowy dla niniejszego Poradnika, już na samym wstępie wymaga objaśnienia, ani nie występował on bowiem wcześniej w polskim ustawodawstwie, ani nie występuje w aktualnie obowiązującym stanie prawnym. Fakt, że w praktyce istnieje pewna liczba spółek, które mają ten termin w swojej
nazwie, nie przesądza w sposób dostateczny o jego zakresie znaczeniowym. Wobec
braku określenia ustawowego termin może być różnie rozumiany.
W każdym razie, już na wstępie należy przyjąć, że chodzi o spółki kapitałowe,
tj. unormowane przepisami Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjne, posiadające w następstwie wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) osobowość prawną –
a zatem stanowiące podmioty prawa całkowicie odrębne od wspólników albo akcjonariuszy, dysponujące własnym majątkiem pochodzącym z wkładów pieniężnych lub
niepieniężnych (aportów) wspólników bądź akcjonariuszy oraz nabytym w trakcie
funkcjonowania, ponoszące tym majątkiem własną odpowiedzialność za swoje zobowiązania. W razie całkowitego niepowodzenia w działaniu spółki, wspólnicy albo akcjonariusze tracą jedynie to, co włożyli do spółki, nie odpowiadając swoim majątkiem.
Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość tworzenia i działania kapitałowych spółek jednoosobowych, tj. spółek, których wszystkie udziały lub akcje należą
do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Jest jednak oczywiste, że spółka pracownicza nie może ze swojej istoty należeć do kategorii spółek jednoosobowych.
Ograniczenie pojęcia spółki pracowniczej do spółek kapitałowych oznacza, że
nie obejmuje ono wszystkich spółek znanych prawu polskiemu – wyłączeniu ulegają spółki osobowe: spółki cywilne unormowane przepisami Kodeksu cywilnego oraz,
działające na podstawie przepisów k.s.h., spółki jawne, partnerskie, komandytowe
i komandytowo-akcyjne.
W spółkach kapitałowych udziały (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością)
albo akcje (w spółce akcyjnej) wspólnicy bądź akcjonariusze uzyskują w zamian za
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swoje wkłady. Wkłady składają się na kapitał zakładowy spółki. K.s.h. określa minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na 5 tys. zł,
a spółki akcyjnej na 100 tys. zł. Wspólnikom i odpowiednio akcjonariuszom przysługują w stosunku do spółki zarówno prawa majątkowe – w tym prawo do dywidendy, tj. udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego
i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników albo walnego
zgromadzenia akcjonariuszy, jak i prawa korporacyjne – w tym prawo do uczestnictwa i głosowania w zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, uprawnionym do podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących spółki
w zakresie wynikającym z przepisów k.s.h. oraz postanowień umowy spółki z o.o.
albo statutu spółki akcyjnej.
Udziały i akcje są zasadniczo zbywalne. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ograniczyć zbywalność udziałów poprzez uzależnienie zbycia od
zgody wskazanego w umowie organu spółki lub ograniczenie kręgu nabywców (np.
do pracowników spółki), a w spółce akcyjnej odpowiednie postanowienia mogą
być sformułowane w odpowiedniku umowy, tj. w statucie, jedynie w odniesieniu
do akcji imiennych. Zasadą w spółkach akcyjnych są akcje na okaziciela, wolne od
omawianych ograniczeń, jednakże w spółkach pracowniczych – po to, by pozostały
pracownicze – powinno się przewidywać akcje imienne. Udziały i akcje mogą być
również przedmiotem spadkobrania; umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może jednak ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na
miejsce zmarłego wspólnika, a wówczas umowa ta powinna określać warunki spłaty
spadkobierców niewstępujących do spółki.
Jako osoba prawna spółka kapitałowa działa poprzez swoje organy. Są to: zarząd
(jednoosobowy albo złożony z większej liczby członków) jako organ prowadzący
sprawy spółki i reprezentujący ją na zewnątrz (z wyjątkiem czynności prawnych dokonywanych przez spółkę z członkami zarządu) oraz wspomniane już zgromadzenie
wspólników bądź walne zgromadzenie akcjonariuszy, a także, jako organ nadzoru
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (ta ostatnia mająca odpowiednio węższe uprawnienia). O potrzebie powołania
rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (albo obu tych organów) rozstrzyga umowa
spółki, z tym że rada lub komisja powinny być ustanowione w spółkach, w których
kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. zł a wspólników jest więcej niż 25.
W spółce akcyjnej istnieje obowiązek ustanowienia rady nadzorczej.
Trzeba przy tym zauważyć, że – o ile nie występują szczególne sytuacje określone w przepisach ustawowych, jak w dalej powołanym art. 14 Ustawy o prywatyzacji
i komercjalizacji – przepisy k.s.h. pozostawiają wspólnikom i akcjonariuszom zarówno
tworzących się, jak i już funkcjonujących spółek znaczną swobodę w ustalaniu składu
i sposobu powoływania członków rady nadzorczej, także jeżeli powołanie rady jest
z mocy kodeksu obowiązkowe. I tak, odpowiednio, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i statut spółki akcyjnej mogą przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady niż ten zazwyczaj stosowany − przez zgromadze30

nie wspólników albo akcjonariuszy. Oznacza to możliwość powoływania wszystkich
lub części członków rady np. przez określone osoby lub grupy osób (art. 215 i 385
k.s.h.), a to może mieć praktyczne znaczenie, gdy chce się uwzględnić występowanie
zróżnicowanej struktury akcjonariatu. Należy przy tym mieć na uwadze trzy dalsze
okoliczności: po pierwsze, dopuszczoną przez k.s.h. szerszą możliwość różnicowania
w umowie albo w statucie uprawnień wspólników i akcjonariuszy (np. poprzez instytucję udziałów uprzywilejowanych, w tym co do głosu - art. 174, i akcji uprzywilejowanych, w tym co do głosu – art. 352, ale także przez możliwość ograniczenia prawa głosu większych akcjonariuszy – art. 411), po wtóre jednak ogólną zasadę jednakowego
traktowania wspólników albo akcjonariuszy w takich samych okolicznościach (art. 20
k.s.h.), która w praktyce zezwala na o wiele większe różnicowanie uprawnień w umowie albo statucie spółki dopiero tworzonej niż w toku dalszych zmian umowy albo
statutu; po trzecie z kolei, w spółce akcyjnej (zatem nie w spółce z o.o.) z mocy prawa
i niezależnie od postanowień statutu na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej 20% kapitału może wystąpić głosowanie do rady grupami, odpowiednio do
liczby akcji przypadających na jeden mandat w radzie nadzorczej (art. 385 k.s.h.), co
ma również służyć ochronie interesów akcjonariuszy mniejszościowych.
Wskazane jest, by wszystkie te problemy i możliwości ich rozwiązania zostały
rozważone w ramach przygotowywania odpowiednich dokumentów tworzonej
spółki. Na tym etapie powinny być również rozważone ewentualne postanowienia
dotyczące przyszłego podwyższania kapitału w sytuacji przewidywanego dopuszczenia do uczestnictwa w akcjonariacie, na z góry jednak ustalonych zasadach, pracowników zatrudnianych po utworzeniu spółki. Z tego też powodu wszelkie wzory
odpowiednich dokumentów, także załączone do niniejszego poradnika, powinno
się traktować jako ogólne pomoce, lecz nie jako wzory do prostego wypełnienia;
dokumenty każdej spółki należy bowiem tworzyć „na miarę”, odpowiednio do jej
szczególnych warunków i potrzeb tych, którzy ją tworzą.
Przypominając, że termin „spółka pracownicza” nie jest terminem ustawowym,
a zarazem biorąc po uwagę mogące tu wchodzić w grę rozwiązania ustaw szczególnych w stosunku do Kodeksu spółek handlowych, należy zauważyć, że zakres znaczeniowy terminu może objąć różne spółki kapitałowe od jedynie tych spółek, które
spełniają wymogi określone w art. 51 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (wraz
z innymi dalej powoływanymi aktami prawnymi, ustawa ta została wymieniona
w załączniku II do niniejszego Poradnika), dotyczącym spółek, którym można przekazać do odpłatnego korzystania mienie przedsiębiorstwa prywatyzowanego tą
drogą bezpośrednią, aż do wszystkich spółek z jakimkolwiek udziałem kapitałowym
pracowników, w tym dawnych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (i odpowiednio spółek komunalnych), gdzie, na podstawie przepisów powołanej ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji, doszło do nieodpłatnego przekazania pracownikom do 15% akcji czy udziałów pracownikom uprawnionym.
W odniesieniu do spółek, o których mowa w art. 51 Ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania (tzw. leasing
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prywatyzacyjny) może nastąpić na rzecz spółki, jeżeli łącznie spełnione zostaną
następujące warunki – a wobec tego spółka bez wątpienia może być uznana za
spółkę pracowniczą:
• do spółki przystąpiła odpowiednio ponad połowa ogólnej liczby pracowników przedsiębiorstwa państwowego albo pracowników i rolników lub rybaków;
• akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne, chyba że minister Skarbu Państwa zezwoli na uczestnictwo w spółce osobom prawnym;
• opłacony kapitał zakładowy spółki nie jest zasadniczo niższy niż 20% wysokości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w dniu, na który został sporządzony bilans za rok obrotowy poprzedzający wydanie zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej;
• co najmniej 20% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie państwowym (z możliwością odstąpienia od
tej zasady przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa).
Należy przy tym zauważyć, że ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje
w ramach prywatyzacji bezpośredniej także – w wyniku negocjacji podjętych na
podstawie publicznego zaproszenia – wniesienie przez Skarb Państwa przedsiębiorstwa do spółki, której jedynymi innymi niż Skarb Państwa wspólnikami albo
akcjonariuszami są uprawnieni pracownicy (a także rolnicy lub rybacy). W takim
przypadku, poza tym, że uprawnionym przysługuje prawo nieodpłatnego uzyskania do 15% udziałów albo akcji, powinni oni wnieść łącznie wkłady na pokrycie co
najmniej 10% kapitału zakładowego, a z kolei Skarb Państwa powinien, w sposób
określony w umowie spółki (statucie), zaoferować uprawnionym nabycie udziałów
(akcji) tak, by po pięciu latach od zarejestrowania spółki mogli oni mieć łącznie 51%
udziału w kapitale spółki. Obowiązek ten został sprecyzowany w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego. Przekazanie uprawnionym pracownikom
(a także rolnikom lub rybakom) akcji albo udziałów jednoosobowej spółki Skarbu
Państwa bądź spółki komunalnej następuje przede wszystkim w ramach tzw. prywatyzacji pośredniej – na zasadach określonych w art. 36 i następnych Ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji.
Formuła spółki pracowniczej może być wykorzystana również w ramach trzeciej
z form prywatyzacji bezpośredniej, mianowicie sprzedaży przedsiębiorstwa – jeżeli
o nabycie ubiega się, w trybie określonym w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, utworzona w tym celu lub już istniejąca spółka pracownicza. Ustawodawca nie
określa jednak żadnych szczególnych warunków, którym miałaby w takim przypadku odpowiadać zainteresowana spółka.
Osobne prawne wymogi dla spółki z kapitałowym udziałem pracowników formułują natomiast przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 323
i 324). Jeżeli rada wierzycieli wyraziła zgodę na sprzedaż z wolnej ręki, spółka
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z udziałem ponad połowy pracowników upadłego przedsiębiorstwa będącego
spółką handlową z udziałem Skarbu Państwa ma pierwszeństwo w nabyciu przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części nadającej się do prowadzenia
działalności gospodarczej. W takim przypadku, syndyk w pierwszej kolejności składa ofertę sprzedaży tejże spółce pracowniczej.
W rządowym programie „Wsparcie prywatyzacji poprzez udzielanie poręczeń
i gwarancji spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego (spółkom aktywności obywatelskiej)” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu
20 października 2009 r. przewidziano, że beneficjentami programu będą spółki
pracownicze (rozumiane w sposób zdefiniowany w art. 51 Ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji) oraz spółki aktywności obywatelskiej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, spełniające określone wymogi.
Przewidywano, że realizacja programu będzie połączona z odpowiednimi zmianami ustawowymi wprowadzającymi m.in. definicję spółki aktywności obywatelskiej. Do uchwalenia zmian nie doszło, jednakże program jest realizowany przez
Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ogólnego przepisu art. 34a ustawy
z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne. W konsekwencji, na użytek działalności BGK i realizacji
programu, terminy „spółka pracownicza” i „spółka aktywności obywatelskiej” są formalnie zdefiniowane.
Spółki pracownicze w tym rozumieniu to takie, o których mowa w art. 51 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji, a spółki aktywności obywatelskiej określono jako
spółki, w których:
• co najmniej 33% akcji oraz udziałów należy do pracowników prywatyzowanej spółki albo prywatyzowanego przedsiębiorstwa, przy czym akcje te lub
udziały zostały objęte przez co najmniej 30% osób będących w dniu podjęcia
decyzji o prywatyzacji bądź wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej pracownikami odpowiednio prywatyzowanej spółki albo prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego;
• pozostałe akcje albo udziały należą do rolników lub rybaków w rozumieniu
Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, jednostek samorządu terytorialnego, kooperantów: osób fizycznych, które przez dwa lata poprzedzające dzień
podjęcia wspomnianej decyzji albo wydania zarządzenia świadczyły i świadczą na rzecz prywatyzowanej spółki lub przedsiębiorstwa usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej;
• co najmniej 33% akcji albo udziałów należy do pracowników upadłego
przedsiębiorstwa lub spółki, jeżeli zamierza ona nabyć przedsiębiorstwo
upadłe bądź jego zorganizowaną część nadającą się do prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym te akcje albo udziały zostały objęte przez
co najmniej 30% osób będących w dniu ogłoszenia upadłości pracownikami
upadłej spółki lub przedsiębiorstwa;
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• pozostałe akcje albo udziały należą do podmiotów wskazanych w ramach
drugiego z wymogów.
Określenie sposobów udzielenia przez BGK wsparcia spółkom pracowniczym
(w rozumieniu powołanego programu rządowego) oraz spółkom aktywności obywatelskiej można znaleźć na internetowej stronie tego Banku.
Na potrzeby Poradnika przyjęta zostanie szeroka – lecz nie najszersza – definicja
spółki pracowniczej. Przez spółki pracownicze rozumieć się będzie spółki kapitałowe, w których uczestniczą jako wspólnicy albo akcjonariusze ich pracownicy
– z tym że udział ten nastąpił w wyniku wniesienia do spółki odpowiedniego
wkładu kapitałowego albo zawarcia odpowiedniej wzajemnej (tj. dokonanej
za odpłatnością) umowy nabycia udziałów albo akcji (a nie tylko skorzystania
z ustawowego uprawnienia nieodpłatnego nabycia). Oznacza to zarazem, że spółką
pracowniczą będzie również np. spółka z udziałem pracowników utworzona w celu
wykupu dalszych, po uzyskanych nieodpłatnie, udziałów albo akcji do tego czasu należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jak też i to, że
do spółek pracowniczych trzeba zaliczyć kategorię spółek aktywności obywatelskiej.
PRAWNE ASPEKTY CELU TWORZENIA SPÓŁEK PRACOWNICZYCH
Przyjmując powyższą definicję spółki pracowniczej, stwierdzić można, że prawne narzędzia jej tworzenia i uczestnictwa pracowników w tejże spółce, ukształtowane przez przepisy k.s.h. z uwzględnieniem wyżej wymienionych przepisów dotyczących szczególnych prawnych kategorii spółek pracowniczych, mają określone
aspekty wspólne, wynikające z podstawowej roli Kodeksu spółek handlowych, ale
zarazem mogą być stosunkowo różne – w zależności od celu powstania i w związku
z tym od sposobu wykorzystania spółki.
Mogą to być, co należy podkreślić, różne cele (jak też sposoby wykorzystania już
istniejącej spółki), a w szczególności:
• udział w prywatyzacji bezpośredniej w formie leasingu prywatyzacyjnego;
• udział w prywatyzacji bezpośredniej w formie wniesienia przez Skarb Państwa przedsiębiorstwa do spółki z udziałem pracowników;
• udział w prywatyzacji pośredniej już po nieodpłatnym uzyskaniu udziałów
albo akcji poprzez nabycie przez spółkę pracowniczą dalszych udziałów lub
akcji;
• nabycie przedsiębiorstwa upadłego od syndyka;
• skorzystanie z możliwości nabycia udziałów albo akcji zbywanych również
przez właściciela niepublicznego, co do spółek niepublicznych także na giełdzie itd.
Związane z niektórymi z tych celów szczególne unormowania i wynikające
z nich prawne różnice, jakie mogą wystąpić pomiędzy spółkami pracowniczymi,
dotyczą przede wszystkim struktury własności, która, jak była o tym mowa, może
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być kierunkowo przesądzona w odpowiednich przepisach prawa (jak art. 51 Ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji czy art. 324 Prawa upadłościowego i naprawczego) lub unormowaniach BGK wynikających z powołanego programu rządowego.
Należy podkreślić, że są to unormowania szczególne w stosunku do przepisów k.s.h.,
które, jako przepisy ogólne, odpowiednio dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, stosuje się, gdy nie ma unormowań szczególnych. Jest przy tym
oczywiste, że – niezależnie od ewentualnych przepisów szczególnych – korzystając
z ogólnych przepisów k.s.h., zawsze powinno się mieć na względzie cel lub cele tworzenia danej spółki i wobec tego należy w ramach możliwości stworzonych przez przepisy prawa wybierać takie rozwiązania, które najlepiej odpowiadają celowi lub celom.
Przepisy prawa mogą zarazem wprowadzać, ograniczając tym samym kodeksową swobodę wyboru, inne specjalne wymogi dotyczące poszczególnych kategorii
spółek, odnoszące się również do spółek pracowniczych. Dotyczy to, przede wszystkim, organów spółki. Poza wskazanym już ogólnym wymogiem ustanowienia rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej w większych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością można tu wskazać takie unormowania, jak:
• art. 14 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, zgodnie z którym, w sytuacji
gdy Skarb Państwa przestał być jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem,
w radzie nadzorczej musi być odpowiedni udział wybieralnych przedstawicieli pracowników;
• art. 16 tej ustawy, przewidujący udział przedstawiciela pracowników w zarządzie zatrudniającej ponad 500 pracowników spółki powstałej w wyniku
komercjalizacji, a także po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy udziałów albo akcji;
• art. 19a tej samej ustawy, nakazujący powoływanie i odwoływanie członków
zarządu przez radę nadzorczą w spółkach, w których Skarb Państwa ma ponad połowę udziałów albo akcji;
• art. 10a Ustawy o gospodarce komunalnej, zgodnie z którym w spółkach
z udziałem jednostki samorządu terytorialnego obowiązkowo występuje
rada nadzorcza, w każdym przypadku powołująca i odwołująca członków
zarządu;
• art. 18 tejże ustawy nakazujący odpowiedni udział przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego.
Przepisy te mogą mieć zastosowanie do spółek pracowniczych – przede wszystkim jednak takich, które pierwotnie były jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, lub jednostek samorządu terytorialnego, a nie spółek tworzonych od razu jako
spółki z udziałem pracowników.
Pamiętając zatem o konieczności przestrzegania odpowiednich przepisów
szczególnych, przy tworzeniu spółek pracowniczych trzeba mieć przede wszystkim
wiedzę o ogólnych zasadach i trybie tworzenia spółek kapitałowych, określonych
w przepisach k.s.h.
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PROCES TWORZENIA SPÓŁKI PRACOWNICZEJ
Przyjmując, że przedmiotem dalszego zainteresowania jest tworzenie spółki
pracowniczej, tj. takiej, w której od początku występuje kapitałowy udział pracowników, obecnie opisany zostanie proces jej powstawania. Od strony formalnej proces ten opisany jest w k.s.h. oraz, w odpowiednim zakresie, w Ustawie o KRS oraz
w przepisach wykonawczych do tej ustawy, jak też w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu rejestrowym – jednakże zacząć trzeba od wskazania, że zanim dojdzie do sporządzenia w formie aktu notarialnego i podpisania
przez przyszłych wspólników albo akcjonariuszy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo, odpowiednio, statutu spółki akcyjnej, potrzebne jest dokonanie serii czynności (i odbycie spotkań) przygotowawczych, służących najpierw
wypracowaniu koncepcji spółki (poczynając od celu, w jakim się ją tworzy), a następnie wypracowaniu projektów podstawowych dokumentów, niezbędnych do
powstania spółki.
Nie zaleca się przy tym mechanicznego przejmowania dostępnych wzorów
dokumentów, w tym opublikowanych w niniejszym Poradniku – choć jak najbardziej do korzystania ze wzorów i doświadczeń innych podmiotów, należy bowiem,
w ramach możliwości stwarzanych przez prawo, dążyć do „uszycia spółki na miarę”,
odpowiednio do założonego celu, ale i możliwości realizowania takiego celu przez
wspólników czy akcjonariuszy.
Inną ogólną wskazówką może być rozpoczęcie rozważań od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako formy prostszej, a do tego mniej kosztownej
w funkcjonowaniu; przykładowo, o ile, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, do poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego
rewidenta oraz ogłoszenia sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta w „Monitorze Polskim B” są obowiązane wszystkie spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek
w organizacji), o tyle obowiązek taki ciąży jedynie na tych spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością, które w roku obrotowym, za jaki sporządza się sprawozdanie
finansowe, spełniają co najmniej dwa z trzech następujących warunków: średnio
w roku zatrudniały co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku
wyniosła równowartość co najmniej 2,5 mln euro, a przychody netto w roku obrotowym równowartość co najmniej 5 mln euro. W rezultacie, za wyborem spółki
akcyjnej – z reguły, jak była już o tym mowa, z akcjami imiennymi, a nie typowymi dla spółki akcyjnej akcjami na okaziciela – muszą przemawiać szczególne
argumenty, mające charakter merytoryczny, w tym, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
większa elastyczność w różnicowaniu statusu akcjonariuszy w stosunku do statusu wspólników. Należy przy tym mieć na uwadze, że istnieje możliwość (co prawda
wymagająca przeprowadzenia dość skomplikowanej procedury) przekształcenia,
gdy zachodzi tego potrzeba, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną (ale też i odwrotnie – art. 551 i nast. k.s.h.).
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TWORZENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przechodząc do czynności o charakterze formalnym – do powstania spółki z o.o.
konieczne jest:
1. Zawarcie umowy spółki – z tą chwilą powstaje spółka z o.o. w organizacji.
2. Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.
3. Powołanie zarządu na zasadach i w trybie określonych w umowie spółki.
4. Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego
ustawa lub umowa spółki.
5. Zgłoszenie przez wszystkich członków zarządu zawiązania spółki do właściwego sądu rejestrowego i wynikający z wniosku jej wpis do KRS oznaczający
uzyskanie przez nią osobowości prawnej; należy mieć na uwadze to, że jeżeli
zawiązanie spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, umowa ta ulega rozwiązaniu.
Umowa spółki powinna określać:
• firmę (nazwę) i siedzibę spółki;
• przedmiot działalności spółki;
• wysokość kapitału zakładowego;
• stwierdzenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział (istnieje możliwość zastrzeżenia, że wspólnik może mieć tylko jeden udział, a w takim
przypadku udziały mogą być nierówne i podzielne, co może tworzyć dodatkowe komplikacje praktyczne; jeżeli, jak to z reguły przyjmuje się w praktyce, wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały
w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne);
• liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników – ze wskazaniem, ile i o jakiej wartości udziałów dany wspólnik objął
za wkład pieniężny, a ile i o jakiej wartości za wkład niepieniężny (aport), przy
czym co do wkładu niepieniężnego, umowa spółki powinna szczegółowo
określać przedmiot tego wkładu;
• czas trwania spółki, jeżeli jest on oznaczony (co w praktyce występuje bardzo
rzadko).
Zgłoszenie zawiązania spółki powinno zawierać:
• firmę, siedzibę i adres spółki;
• przedmiot działalności spółki;
• wysokość kapitału zakładowego;
• określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
• nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania przez nich spółki wynikający z umowy spółki (jeżeli zarząd jest jednoosobowy, reprezentacja będzie należeć do tego jedynego członka zarządu,
37

natomiast gdy w skład zarządu wchodzi więcej osób, możliwe są różne formuły reprezentacji, od reprezentowania przez każdego z członków zarządu
do, mało praktycznego, wymogu składania oświadczeń woli łącznie przez
wszystkich członków zarządu);
• nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli występuje obowiązek ustanowienia rady lub komisji wynikający z ustawy lub
umowy spółki;
• zaznaczenie tego, że wnoszone są wkłady niepieniężne, jeżeli zachodzi taka
okoliczność;
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
Zarazem do zgłoszenia powinny być dołączone:
• umowa spółki;
• oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału
zakładowego zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników;
• dowód ustanowienia członków organów spółki (zarządu, a jeżeli ma występować, także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej), w przypadku gdy powołanie członków organów nie znajduje się w akcie notarialnym zawierającym umowę spółki – z wyszczególnieniem składu osobowego tych organów;
• podpisana przez wszystkich członków zarządu lista wspólników wraz z liczbą
i wartością nominalną udziałów każdego wspólnika.
Zgłoszenia dokonuje się na urzędowym formularzu, załączając odpowiednie
wypełnione formularze zgodnie z przepisami o KRS.
Sąd rejestrowy bada zgodność przedłożonych dokumentów z prawem, a w razie
stwierdzenia w zgłoszeniu braku usuwalnego wyznacza spółce w organizacji stosowny termin do jego usunięcia pod rygorem odmowy wpisu do rejestru. Sąd rejestrowy nie może odmówić wpisania spółki do rejestru z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być
usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.
Po uzyskaniu numeru REGON (na podstawie przepisów o statystyce publicznej)
oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP dokonuje się uzupełniającego wpisu
tych danych w KRS.
Przed dokonaniem wpisu do KRS spółka, jako spółka w organizacji, jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą
wspólników. Spółka taka, choć nie ma osobowości prawnej, może we własnym
imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania,
jak również pozywać i być pozywana w postępowaniu cywilnym. Za zobowiązania
spółki w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej
imieniu. Wraz z wpisem i uzyskaniem w związku z tym osobowości prawnej spółka
zaczyna działać w pełni zgodnie z umową i, oczywiście, odpowiednimi przepisami
prawa, a odpowiedzialność za swoje zobowiązania ponosi wyłącznie sama spół38

ka; członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki jedynie
w sytuacji bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec niej, a zwolnić się od tej
odpowiedzialności można jedynie wykazując, że we właściwym czasie zgłoszono
wniosek o ogłoszenie upadłości albo że brak takiego wniosku wynika z niezawinionych przyczyn lub też wierzyciel nie poniósł szkody mimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.
Spółka z o.o., choć jest spółką kapitałową, ma pewne cechy spółki osobowej, które nie występują w spółce akcyjnej. W szczególności:
• zasadą jest, że każdemu wspólnikowi przysługuje prawo kontroli działalności
spółki i z tego tytułu może on przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać dla swego użytku bilans oraz żądać wyjaśnień od zarządu; jeżeli ustanowiono radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, umowa spółki może jednak
indywidualną kontrolę wspólników wyłączyć albo ograniczyć;
• istnieje możliwość wyłączenia orzeczeniem sądowym z ważnych przyczyn
wspólnika ze spółki na żądanie wszystkich (chyba że umowa stanowi inaczej)
pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia
stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.
TWORZENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ
Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:
1. Zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli (obok założycieli akcjonariuszami mogą stać się także inne osoby, jeżeli razem z założycielami podpiszą akt lub akty notarialne o wyrażeniu zgody na zawiązanie
spółki oraz na objęcie akcji).
2. Wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego – z tym jednak, że akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki, a akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być
opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich
wartości nominalnej; przy wkładach niepieniężnych założyciele muszą złożyć sprawozdanie podlegające badaniu biegłego rewidenta i kontroli sądu.
3. Ustanowienia, zgodnie z postanowieniami statutu, zarządu i rady nadzorczej.
4. Zgłoszenia spółki do KRS i, w konsekwencji, wpisania jej do rejestru.
W statucie spółki powinno się określić:
• firmę i siedzibę spółki;
• przedmiot działalności spółki;
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
• wysokość kapitału zakładowego (przy czym statut może określać minimalną
lub maksymalną wysokość kapitału, a w takim przypadku zawiązanie spółki
następuje z chwilą objęcia akcji o łącznej wartości nominalnej równej co naj39
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mniej 500 tys. zł) oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie
kapitału zakładowego;
wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy
na okaziciela;
liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli
mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów (dotyczy to, w szczególności,
mogących mieć znaczenie dla ochrony interesów akcjonariuszy – pracowników, akcji uprzywilejowanych, tj. akcji imiennych, którym można przyznać,
zamiast jednego, dwa głosy w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz
przyznać uprzywilejowanie w zakresie dywidendy lub w zakresie podziału
majątku pozostałego po likwidacji spółki);
nazwiska i imiona albo nazwy założycieli;
liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub
maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do
ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej;
pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać przewidzianych prawem
lub statutem ogłoszeń również poza „Monitorem Sądowym i Gospodarczym”.

Ponadto statut może określać:
• liczbę i rodzaje tytułów uczestnictwa w zysku (dotyczy to w szczególności
imiennych świadectw założycielskich wydanych w celu wynagrodzenia, wykazanych w sprawozdaniu założycieli, usług świadczonych przy powstaniu
spółki) lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi spraw;
• związane z akcjami obowiązki świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje;
• warunki i sposoby umorzenia akcji;
• ograniczenia zbywalności akcji;
• uprawnienia osobiste poszczególnych akcjonariuszy (np. prawo powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej albo prawo otrzymywania określonych świadczeń od spółki);
• przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających
spółkę w związku z jej utworzeniem.
Już z powyższych sformułowań wynika, że spółka akcyjna może stanowić – i taka
jest jej podstawowa rola prawno-ekonomiczna – dynamiczny mechanizm skupiania
wolnego, w tym także rozproszonego, kapitału, a zatem jest ona klasyczną formułą
spółki kapitałowej. Zarazem oznacza to, że wykorzystanie wszystkich możliwości,
wynikających z jej konstrukcji z reguły będzie znajdować się poza potrzebami właściwymi spółkom pracowniczym – choć nie bez znaczenia może być możliwość statutowego zapewnienia uprzywilejowania pracownikom jako założycielom spółki.
Zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
• firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń;
• przedmiot działalności spółki;
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wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji;
wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje;
liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;
wzmiankę o tym, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem;
nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania przez
nich spółki;
nazwiska i imiona członków rady nadzorczej;
zaznaczenie tego, że wnoszone są wkłady niepieniężne, jeżeli zachodzi taka
okoliczność;
czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, jeżeli zostało wskazane w statucie.

Zarazem do zgłoszenia powinny być dołączone:
• statut;
• akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji;
• oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wymagane statutem wpłaty
na akcje oraz wkłady niepieniężne zostały dokonane zgodnie z prawem;
• potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje;
• dowód stwierdzający ustanowienie członków organów spółki – z wyszczególnieniem składu osobowego tych organów;
• inne wymagane przez k.s.h. dokumenty, w tym, jeżeli je sporządzono, sprawozdanie założycieli wraz z opinią biegłego rewidenta.
Do zgłoszenia spółki akcyjnej stosują się w dużej mierze uwagi przedstawione
powyżej w stosunku do zgłoszenia spółki z o.o., co pozwala na rezygnację z ich powtarzania.
Przed dokonaniem wpisu do KRS spółka akcyjna, jako spółka w organizacji,
jest reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie albo przez
pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą założycieli. Choć nie ma osobowości prawnej, może ona, tak jak spółka z o.o. w organizacji, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania, jak
również pozywać i być pozywana w postępowaniu cywilnym. Za zobowiązania
spółki w organizacji odpowiadają osoby, które działały w jej imieniu. Wraz z wpisem i uzyskaniem w związku z tym osobowości prawnej spółka zaczyna działać
w pełni zgodnie ze statutem, a odpowiedzialność za swoje zobowiązania ponosi
wyłącznie, tak jak spółka z o.o., sama spółka akcyjna. Inaczej niż w spółce z o.o.,
członkowie zarządu nie odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki w sytuacji
bezskuteczności egzekucji prowadzonej wobec spółki, lecz zarazem ponoszą wobec niej szczególną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonywania obowiązków.
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PRAWNE PRZEOBRAŻENIA SPÓŁEK W TRAKCIE ICH FUNKCJONOWANIA
Powstałe i działające na podstawie, odpowiednio, umów oraz statutów, spółki
kapitałowe nie są prawnie niezmienne. Przeciwnie, mogą – w ramach przepisów
k.s.h. z uwzględnieniem przepisów o KRS – ulegać najróżniejszym zmianom i przeobrażeniom.
Przede wszystkim zmieniane być mogą – z zachowaniem kodeksowych oraz
umownych czy statutowych wymogów – same umowy oraz statuty, przy czym
zmiany umowy albo statutu mogą być konieczne także gdy dokonuje się innych
przeobrażeń przewidzianych przez k.s.h. Zmieniana zatem – podwyższana albo obniżana – może być wysokość kapitału zakładowego, przy czym w spółce akcyjnej
może to być podwyższenie zwykłe albo podwyższenie warunkowe wraz z określeniem kapitału docelowego. Wspomniano już o możliwości przekształcenia spółki
z o.o. w spółkę akcyjną oraz spółki akcyjnej w spółkę z o.o. Dodać trzeba możliwość
dokonania połączenia spółek kapitałowych, jak również podziału spółki kapitałowej
na dwie albo więcej spółek kapitałowych – poza spółką akcyjną, której kapitał zakładowy nie został w całości pokryty.
Przedstawianie zasad i trybu – z reguły skomplikowanych – procedur odpowiednich przeobrażeń wydaje się znajdować poza zakresem niniejszego Poradnika dotyczącego tworzenia i pierwszych etapów funkcjonowania spółek pracowniczych.
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Mariusz Haładyj

DOŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO
PROGRAMU WSPIERANIA PRYWATYZACJI PRACOWNICZEJ
PODSTAWOWE DEFINICJE
Prywatyzacja pracownicza polega w szczególności na zakupie przedsiębiorstwa państwowego lub akcji/udziałów spółki Skarbu Państwa przez jej pracowników. Podstawą prawną jest Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji.
Akcjonariat pracowniczy to forma partycypacji majątkowej pracowników
w kapitale zakładowym spółki, w której są oni zatrudnieni. Podobnie jak prywatyzacja pracownicza, akcjonariat czyni pracowników współwłaścicielami przedsiębiorstwa. Oprócz udziału w kapitale spółki istnieje również możliwość finansowego
zaangażowania się pracowników w sprawy spółki, ale bez współudziału w kapitale
zakładowym (np. w formie pożyczek udzielanych spółce, w której są zatrudnieni).
Ta forma zaangażowania pracowników obejmuje rozwiązania służące zwiększeniu stabilności przedsiębiorstwa poprzez długookresowe zaangażowanie jego pracowników, zgodnie z zasadami solidarności oraz społecznej gospodarki rynkowej.
Zaangażowanie takie sprzyja kształtowaniu pluralistycznego ładu gospodarczego
opartego na współwystępowaniu różnych form działalności gospodarczej i upowszechnianiu własności. O pozytywnym znaczeniu rozwiązań promujących współpracę i sprzyjających przejmowaniu współodpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa przekonały w szczególności niedawne doświadczenia światowego kryzysu
finansowego.
Znaczenie akcjonariatu pracowniczego zostało docenione zarówno na poziomie
krajowym, jak i europejskim. Rada Ministrów 20 października 2009 r. przyjęła program wspierania prywatyzacji pracowniczej pn. Wsparcie prywatyzacji poprzez
udzielanie gwarancji i poręczeń spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego (spółkom aktywności obywatelskiej). Problematyka ta nabiera też
coraz większego znaczenia w dyskusjach prowadzonych na forum Unii Europejskiej.
Partycypacja finansowa pracowników zachęca do myślenia o gospodarce w kategoriach współpracy i wzajemnych korzyści. Budując ład społeczno-gospodarczy, należy zwrócić uwagę na to, by tworzyć warunki do podmiotowego zaangażowania obywateli w procesy gospodarcze. Upowszechnianie własności pracowniczej może być
jednym z instrumentów polityki gospodarczej, służącej także zróżnicowaniu struktury
gospodarki narodowej. Własność prywatna nie oznacza bowiem wyłącznie własności
korporacyjnej – obok niej można rozwijać również inne formy własności.
Akcjonariat pracowniczy jest rozwiązaniem sprzyjającym budowie zrównoważonej struktury społecznej o ograniczonej rozpiętości dochodów, co może
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przyczynić się do ograniczenia potencjalnych napięć i konfliktów społecznych. Jest
również korzystny z punktu widzenia społecznego, ponieważ sprzyja zachowaniu
i zwiększeniu różnorodności form posiadania własności i prowadzenia działalności
gospodarczej. Akcjonariat pracowniczy to także sposób na lokowanie kapitału przez
pracowników.
Upowszechnienie własności pracowniczej może być czynnikiem sprzyjającym
złagodzeniu negatywnych trendów demograficznych i emigracyjnych, tzn. może
przeciwdziałać odpływowi pracowników do innych krajów (własność jest tym elementem, który mocno wiąże z danym terytorium).
Wreszcie zaangażowanie kapitałowe pracowników w sprawy spółki umożliwia
z jednej strony zwiększenie indywidualnych zysków pracownika, a z drugiej – pozwala na udział w rozwoju i wzroście wartości przedsiębiorstwa. Rozpowszechnienie akcjonariatu pracowniczego sprzyja ugruntowaniu systemu gospodarki rynkowej i własności wśród społeczeństwa.
Należy też jednak mieć na uwadze, że w żadnym kraju akcjonariat pracowniczy
nie jest zjawiskiem masowym, a podmioty z udziałem pracowników nie dominują w strukturze gospodarki. Administracja państwa powinna stwarzać warunki, by
tam, gdzie właściciel i załogi pracownicze przejawią inicjatywę, ułatwiać zaistnienie akcjonariatu pracowniczego, gdyż w konsekwencji może to mieć pozytywne
skutki dla całej gospodarki krajowej. Akcjonariatu pracowniczego nie należy też
utożsamiać z alternatywnym systemem własności w gospodarce, a raczej należy
traktować jako formę uzupełniającą. Różnorodność form własności w gospodarce
zwiększa bowiem jej bezpieczeństwo. Na przykład spółki z udziałem akcjonariatu
pracowniczego, co do zasady, podejmują mniej ryzykowną politykę inwestycyjną.
Dzięki temu mogą pełnić w gospodarce krajowej rolę „poduszki bezpieczeństwa”
w czasach kryzysu czy dekoniunktury.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że akcjonariat pracowniczy jest zjawiskiem złożonym, które w różnych krajach przybiera odmienny kształt, w zależności od przyjętych uregulowań prawnych, a także od ustanowionych instrumentów
wsparcia. Jak się wydaje, w żadnym kraju nie zaistniał on w sposób spontaniczny,
jego ustanowienie wymagało najczęściej interwencji państwa i stworzenia określonych preferencji, ułatwiających pracownikom podjęcie decyzji o zaangażowaniu.
AKCJONARIAT PRACOWNICZY I PRYWATYZACJA PRACOWNICZA
W WYBRANYCH KRAJACH
Własność pracownicza występuje w najwyżej rozwiniętych gospodarkach świata. W USA szybki rozwój akcjonariatu pracowniczego związany był ze specjalną
ustawą, uchwaloną przez Kongres w 1983 r. Wprowadzone w 1989 r. ograniczenia
w ulgach podatkowych spowodowały spadek dynamiki rozwojowej akcjonariatu.
Obecnie liczba spółek z akcjonariatem pracowniczym utrzymuje się na zbliżonym
poziomie z niewielką tendencją wzrostową. W formule tej działa obecnie około 11,5
44

tys. spółek, zatrudniających 13,7 mln pracowników, co stanowi ok. 10% siły roboczej
sektora prywatnego. W ok. 7 tys. przedsiębiorstw pracownicy mają pakiety akcji/
udziałów pozwalające im wpływać na strategię przedsiębiorstwa. Ok. 2,5 tys. spółek
stanowi całkowitą własność pracowników. Spośród 11,5 tys. spółek z akcjonariatem
pracowniczym mniej niż 2% miało problemy finansowe związane bezpośrednio
z wprowadzeniem własności pracowniczej. Najpopularniejszą formułą realizacji
prywatyzacji pracowniczej w USA jest stosowanie Planu Pracowniczej Własności Akcji (Employee Stock Ownership Plan – ESOP) lub tzw. planu 401 (k). Łącznie do obu
ww. form prywatyzacji pracowniczej przystąpiło ok. 20 mln osób. Ponadto stosowane są opcje na akcje oraz bezpośredni zakup akcji przez pracowników (Employee
Stock Purchase Plans – ESPP). Przedsiębiorstwo realizujące ESOP zakłada najczęściej
specjalny fundusz (trust), do którego wnosi własne akcje przypisywane poszczególnym pracownikom w zależności od ich stażu i wynagrodzenia. Wpłaty do ww. funduszu mogą być odliczone od należności podatkowych przedsiębiorstwa. Ponadto
przedsiębiorstwa, które są w 100% własnością akcjonariatu pracowniczego, nie płacą podatku federalnego (tzw. Corporation S). Pracownicy, którzy opuszczą spółkę
w momencie wypłaty należności z ESOP, mogą również uniknąć płacenia podatku poprzez transfer środków do Indywidualnych Kont Emerytalnych (IRA), zarządzanych przez banki. Przekształcenia własnościowe w tej formie finansowane są
w oparciu o kapitał zewnętrzny, który spłacany jest z przyszłych dochodów spółki.
W ramach planu 401 (k), pracownik może odkładać część wynagrodzenia na specjalne konto, na którym część wpłat i zysków jest zwolniona od podatku do momentu
przejścia pracownika na emeryturę. Przedsiębiorstwo realizujące plan 401 (k) może
ze swojej strony wpłacać równowartość wkładu pracownika, co oznacza podwojenie odłożonej kwoty. Następnie inwestuje ono środki w imieniu pracownika. Prywatyzacja pracownicza w formule opcji na akcje jest dostępna w większości przypadków dla kadry zarządzającej spółką. Menadżerowie otrzymują część wynagrodzenia
w opcjach, czyli nabywają prawo zakupu akcji po ustalonej z góry cenie w określonym terminie. Kadra zarządzająca uzyskuje w ten sposób dodatkowy bodziec do
zwiększenia wartości spółki, gdyż wraz z nią rośnie realna wartość opcji. Wykonanie
opcji (czyli wykup akcji) gwarantuje zysk, ponieważ ustalona cena akcji jest niższa
w stosunku do ceny rynkowej. Oprócz zwykłych inwestycji, przedsiębiorstwo może
w ramach planu 401 (k) umożliwić pracownikowi zakup akcji przedsiębiorstwa (często na preferencyjnych warunkach), udział w zyskach przedsiębiorstwa lub opcje na
zakup jego akcji. Podstawowym założeniem ESPP jest kupienie akcji od pracodawcy po cenie niższej niż jej realna wartość rynkowa. Pracownik odprowadza podatek
w momencie sprzedaży takiego pakietu akcji. Akcje w momencie zakupu mogą być
dyskontowane nawet do 85% wartości rynkowej.
Wśród podmiotów z akcjonariatem pracowniczym w Stanach Zjednoczonych
dominują przedsiębiorstwa prowadzące handel wielkopowierzchniowy (np. Publix
Super Markets, HyVee, Golub Corporation czy WinCo Foods), działające w sektorze
budowlanym (np. CH2M Hill Inc, Parsons, Austin Industries) oraz prowadzące dzia45

łalność produkcyjną w różnych obszarach (np. Nypro, Amsted Industries, W.L. Gore
& Associate). Występują także podmioty z innych sektorów, np. The Tribune Company (media), Alion Science and Technology (usługi technologiczne) czy Schreiber
Foods (przemysł spożywczy).
We Francji jest 2,5 mln akcjonariuszy-pracowników (jeden pracownik na siedmiu). Udział kapitałowy pracowników we francuskich spółkach nie przekracza
zwykle 30% udziałów. Średnio kształtuje się on na poziomie 7%. Prawie wszystkie
spółki paryskiego indeksu giełdowego CAC 40 mają w swojej strukturze akcjonariat pracowniczy. W ujęciu kapitałowym, według danych za 2006 r., akcjonariat pracowniczy osiągnął wartość 43,2 mld euro, co oznacza ok. 2,5% sumy kapitalizacji
giełdowej wszystkich notowanych spółek. Francja, oprócz Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych, jest krajem, w którym tego typu rozwiązanie w strukturze własnościowej przedsiębiorstw stosuje się najczęściej. Akcjonariat pracowniczy dotyczy
przede wszystkim dużych przedsiębiorstw. Natomiast spółki pracownicze praktycznie nie występują w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Nieliczne małe
i średnie przedsiębiorstwa z udziałem kapitałowym pracowników zaliczają się do
firm innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się, a występujący w nich akcjonariat pracowniczy ma charakter stock-options. Większość spółek CAC 40 stosuje
akcjonariat pracowniczy w ramach stock options zarezerwowany na ogół dla kadry
zarządzającej. Mniej liczne są przedsiębiorstwa, które dystrybuują akcje wśród pracowników w ramach tzw. epargne salariale (pracowniczy fundusz oszczędnościowy), wpisującego się w mechanizm PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise – Plan Oszczędnościowy Przedsiębiorstwa). Prawo opcji na akcje lub prawo zakupu akcji, znane
także pod nazwą stock-option plan, pozwala pracownikom lub kadrze kierowniczej
spółki dokonać subskrypcji lub zakupić na preferencyjnych warunkach akcje tejże
spółki. Prawo opcji może odnosić się również do certyfikatów inwestycyjnych. W ramach stock-option plan rada zarządzająca lub zarząd spółki, po uzyskaniu zgody na
walnym zgromadzeniu, może przydzielić części lub wszystkim pracownikom spółki
prawo opcji na akcje lub prawo zakupu akcji po określonej z góry cenie. Cena ta jest
zwyczajowo niższa od ceny rynkowej i pozostaje niezmienna przez cały okres trwania opcji. Pozyskana opcja jest jednostronnym zobowiązaniem spółki – pracownicy
nie mają obowiązku wykonania opcji. Oferta prawa opcji na akcje lub zakupu akcji
przedstawiona pracownikom przez spółkę jest nieodwołalna, tzn. spółka nie może
zmodyfikować przedstawionych warunków. Prawa pracowników wynikające z akcji
posiadanych w ramach akcjonariatu pracowniczego są zasadniczo identyczne jak
te wynikające ze statusu akcjonariusza, z wyjątkiem czasowego zakazu sprzedaży
papierów wartościowych. W przypadku prywatyzacji istnieją dwa tryby sprzedaży
akcji pracownikom: bezpośrednia sprzedaż akcji przez państwo osobom uprawnionym lub sprzedaż przedsiębiorstwu, które następnie w ciągu roku ma odsprzedać
akcje osobom uprawnionym. Zgodnie z przepisami pracownicy sprywatyzowanego przedsiębiorstwa mają prawo do zakupu akcji po preferencyjnej cenie (może
ona być obniżona maksymalnie o 20%). Pracownicy nie mogą odsprzedawać ak46

cji przez okres 2 lat od momentu ich nabycia oraz do czasu ich całkowitej spłaty.
W prawie francuskim pod pojęciem akcjonariatu pracowniczego rozumie się mechanizmy pozwalające pracownikom danego przedsiębiorstwa na nabycie jego
akcji lub certyfikatów inwestycyjnych. Mowa tu przede wszystkim o wprowadzonym przez Ustawę nr 70-1322 z 1970 r., uzupełnioną dekretem nr 71-418 z 1971 r.
prawie opcji zapisu na akcje lub prawie do zakupu akcji przez pracowników: są to
tzw. pracownicze plany opcji na akcje (Employee Stock Options Plans), będące pozapłacowymi formami wynagrodzenia. Powyższe regulacje, jak i przepisy wykonawcze, zostały ujęte w Kodeksie handlowym (Code de commerce). Zgodnie z Ustawą nr
86-912 z 1986 r. znowelizowanej Ustawą nr 93-923 o prywatyzacji z 1993 r. (loi de
privatisation) w przypadku prywatyzacji spółek należących do państwa 10% akcji
jest zarezerwowane dla niektórych kategorii pracowników, tj. pracowników spółki,
jej oddziałów oraz byłych pracowników, którzy przepracowali co najmniej pięć lat
w danej spółce lub w jej oddziale. Rozwój akcjonariatu pracowniczego we Francji
umożliwia Ustawa nr 2006-1770 o rozwoju partycypacji i akcjonariatu pracowniczego z 2006 r. (Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié
et portant diverses dispositions d’ordre économique et social). Ustawa ta ma na celu
m.in. zapewnienie pracownikom łatwiejszego dostępu do zysków spółek, a także
ochronę tychże spółek przed wrogimi przejęciami. Ustawa nr 2001-420 o nowych
regulacjach ekonomicznych z 2001 r. (Loi sur les nouvelles régulations économiques)
zmodyfikowała system planów opcyjnych w trzech istotnych kwestiach: (a) przejrzystości, wprowadzając obowiązek sporządzania specjalnego raportu informacyjnego dla akcjonariuszy; (b) metod wyceny akcji spółek nienotowanych oraz podatkowych. Do francuskich przedsiębiorstw o najbardziej rozwiniętym akcjonariacie
pracowniczym zaliczają się takie grupy, jak Steria (sektor IT; do pracowników należy
23% akcji), Eiffage (budownictwo; odpowiednio 21% akcji), Safran (sektor lotniczy;
20% akcji), Latecoere (sektor lotniczy; 15% akcji) i Bouygues (telekomunikacja/budownictwo; 15% akcji). Ponadto programy własności pracowniczej prowadzone są
w powszechnie znanych, dużych podmiotach, takich jak np. koncern paliwowy Total, instytucje bankowo finansowe BNP Paribas, Vinci czy Société Generale, a także
podmioty sektora energetycznego (np. Suez, EDF).
W Wielkiej Brytanii szacuje się, że działa między 500 a 1000 przedsiębiorstw
z udziałem własności pracowniczej, generujących roczne obroty wysokości ok.
50 mld funtów szterlingów. Zatrudniają one do 250 tys. pracowników. Wszystkie
znaczące prywatyzacje przedsiębiorstw użyteczności publicznej były realizowane przy zagwarantowaniu minimalnego przynajmniej udziału prywatyzacji pracowniczej. W latach 90. ubiegłego wieku w ten sposób sprywatyzowano np. wiele
przedsiębiorstw komunikacyjnych. W pewnym okresie rząd zezwalał na wykup
akcji przedsiębiorstw państwowych na preferencyjnych warunkach cenowych.
Najbardziej efektywnymi programami prywatyzacji pracowniczej, funkcjonującymi w Wielkiej Brytanii są: Program Zachęt dla Kadry Menedżerskiej – The Entreprise
Management Incentive (EMI); Programy Zachęt do Zakupu Udziałów – approved
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Share Incentive Plans (SIPs); Programy „Oszczędzaj Zarabiając” – approved SAYE
(Save-As-You-Earn) Share Option Schemes; Program Udziałów w Spółce – approved Company Share Option Plan; Program Zakupu Odroczonych Akcji – Deferred
Share Purchase Plan (DSPP). Wspomniane programy łączy jedna cecha wspólna –
pracownicy przy zakupie lub nieodpłatnym objęciu akcji/udziałów w spółce, po
spełnieniu pewnych warunków, mogą uzyskać zwolnienie z podatku od zysków
kapitałowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawowymi aktami
prawnymi regulującymi zagadnienia prywatyzacji pracowniczej w Wielkiej Brytanii są: Employee Share Schemes Act z 2002 r., Companies Act z 2006 r., Finance Act
z 2000 r. oraz Entreprise Act z 2000 r.
W Niemczech do 1991 r. powstawało rocznie ok. 50 spółek menadżerskich poprzez tzw. MBO (Management Buy-Out). Znaczącym wydarzeniem dla rozwoju prywatyzacji menadżerskich i pracowniczych było zjednoczenie Niemiec w 1990 r. i decyzja o prywatyzacji należących do państwa przedsiębiorstw na terenie b. NRD. Do
30 czerwca 1997 r. na terenie b. NRD poprzez prywatyzację menadżerską sprywatyzowano ponad 3 tys. przedsiębiorstw. W układach prywatyzacyjnych zagwarantowano utrzymanie 141,4 tys. miejsc pracy. Wartość przedsiębiorstw sprywatyzowanych w ramach prywatyzacji menadżerskiej wzrosła w okresie od 1995 do 2000 r.
z 1,14 do 15,1 mld euro. Z ponad 3 tys. przedsiębiorstw podlegających prywatyzacji
menadżersko-pracowniczej zgłoszono 371 wniosków o ogłoszenie upadłości. Spośród niemieckich krajów związkowych instrument wsparcia przedsiębiorstw, w których akcjonariuszami są ich pracownicy, wprowadziła Saksonia. Zadania z zakresu
prywatyzacji zostały nałożone na specjalnie w tym celu utworzony urząd – tzw. Treuhandanstalt. Reprezentował on początkowo opinię, że MBO nie może być skuteczną
alternatywą dla sprzedaży udziałów przedsiębiorstw np. zewnętrznym inwestorom,
a nawet dla ich likwidacji. Oceniano, że zarówno w przypadku prywatyzacji MBO, jak
i sprzedaży zagranicznym inwestorom podstawowe znaczenie ma przede wszystkim zwrócenie uwagi na to, czy podmiot przejmujący może zagwarantować dostęp
do rynków, na których występuje popyt na dany towar oraz solidne podstawy finansowe przejęcia (nie tylko sam koszt operacyjny przejęcia). Według urzędu takie
warunki spełniało niewiele przypadków MBO. M.in. z powodu niezadowalającego
zainteresowania ze strony inwestorów zewnętrznych Treuhandanstalt zdecydował
z czasem o zwróceniu większej uwagi na udział pracowników i kadr zarządzających
w procesach prywatyzacyjnych. Po dwóch latach od rozpoczęcia procesu prywatyzacji w nowych krajach związkowych na 1,1 tys. prywatyzacji przez MBO 138
przypadków stanowiły przykłady prywatyzacji pracowniczych. W 80% przypadków
głównym celem prywatyzacji pracowniczej było uratowanie przedsiębiorstw przed
upadkiem. Podstawą prawną prywatyzacji w nowych landach była przyjęta jeszcze
przez Izbę Ludową NRD Ustawa o prywatyzacji i reorganizacji własności państwowej z 1990 r., która została potwierdzona w art. 25 traktatu zjednoczeniowego. Do
znanych przykładów przejęć przedsiębiorstw przez menadżerów należą: Infineon (producent półprzewodników, wcześniej spółka-córka Siemensa) oraz Loewe
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AG. W większości przypadków prywatyzacje menadżersko-pracownicze w Niemczech Wschodnich dotyczyły branży budowlanej i sektora usług (np. Bau Königs
-Wusterhausen – 230 pracowników, Bauplanung Plauen – 130 pracowników). Natomiast największą spółką pracowniczą w Niemczech w branży metalowej jest
Union Werkzeugmaschinen GmbH. To najstarsze w Niemczech przedsiębiorstwo
w tej branży. W formule spółki pracowniczej działa od 1996 r. Aktualnie udziałowcami spółki jest 70% pracowników. Istnienie przedsiębiorstwa było zagrożone z powodu upadłości firmy Dörris-Scharmann AG, właściciela Union. Wówczas związek zawodowy IG Metal wysunął propozycję przeprowadzenia prywatyzacji pracowniczej.
Na Węgrzech w końcu 1998 r., gdy zakończyła się prywatyzacja przedsiębiorstw
produkcyjnych należących do państwa, 14% z nich (245 podmiotów) przekształciło
się metodą ESOP. Stanowiło to 5% sprywatyzowanego majątku o wartości nominalnej 50 mld forintów. W prywatyzacji pracowniczej wzięło udział 80 tys. pracowników, którzy na poczet udziału w tej formule prywatyzacji zaciągnęli kredyty na preferencyjnych warunkach z funduszu „Egzisztencia Alap” o łącznej wartości 25 mld
forintów. W ponad połowie węgierskich firm przekształconych metodą prywatyzacji pracowniczej pracownicy posiadają większość akcji. Średnie zatrudnienie w tych
przedsiębiorstwach wynosi 340 osób. Przedsiębiorstwa, których współwłaścicielami
są pracownicy, osiągają dobre wyniki gospodarcze. Zysk brutto na 1 pracownika jest
o 40% wyższy niż w pozostałych podmiotach gospodarczych. Spośród ponad 1,7
tys. sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych upadło 177, w tym 5 przekształconych metodą prywatyzacji pracowniczej. Do pierwszych prywatyzacji pracowniczych doszło na Węgrzech w 1992 r. Do czerwca 1995 r., gdy weszła w życie
nowa ustawa prywatyzacyjna preferująca transakcje kapitałowe, powstało tam 234
przedsiębiorstw ESOP. W programie wzięło udział 72 tys. pracowników, którzy nabyli
majątek państwowy wartości 47,4 mld forintów, co stanowiło blisko 10% wartości
majątku sprywatyzowanego w tym okresie. W kolejnej fazie prywatyzacji, między
1 stycznia 1996 r. a 30 listopada 1998 r., zaledwie 1% sprzedanego majątku państwowego (o wartości 4,2 mld forintów) stało się własnością pracowniczą. W tym okresie akcje firm trafiły do 8 tys. pracowników-udziałowców. W 1991 r. przyjęto ustawę reprywatyzacyjną regulującą stosunki własnościowe na Węgrzech. Rok później,
w maju 1992 r., przyjęto ustawę uruchamiającą program prywatyzacji pracowniczej.
Węgry były trzecim krajem na świecie – po USA i Wielkiej Brytanii – który zastosował
Employee Stock Ownership Plan (ESOP), zanim został on rekomendowany przez Radę
Europy 17 czerwca 1992 r. Wśród przedsiębiorstw sprywatyzowanych metodą prywatyzacji pracowniczej była m.in. fabryka porcelany Herendi Porcelánmanufaktúra
i sieć sklepów odzieżowych Aranypók.
W Słowenii proces prywatyzacji rozpoczęto w 1992 r., po uzyskaniu przez ten
kraj niepodległości. Podobnie jak w innych krajach b. Jugosławii, przedsiębiorstwa były tam zarządzane przez samorządy pracownicze. Punktem wyjścia przekształcenia własnościowego była więc inicjatywa pracowników co do rozpoczęcia
procedury i wyboru metody. Mieli oni możliwość zastosowania kombinacji dwóch
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lub nawet kilku metod przekształcenia przedsiębiorstwa. Najczęściej wybierane
to bezpłatne przekazywanie akcji (udziałów) pracownikom oraz wykup akcji przez
pracowników przedsiębiorstwa. Nadzór nad procesem przekształceń własnościowych objęła Agencja Restrukturyzacji i Prywatyzacji, która wydawała zgodę na
daną metodę prywatyzacji pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych.
W skali kraju podział prywatyzowanego majątku przeprowadzono w następujący sposób: 40% – nieodpłatne rozdzielenie akcji, 40% – sprzedaż akcji, po 10%
– przekazanie na fundusz emerytalno-rentowy i fundusz reprywatyzacji. Charakteryzując słoweński model prywatyzacji, stwierdzić można, że jego istotą w przypadku większości przedsiębiorstw było możliwie szerokie rozdysponowanie akcji,
co (przynajmniej w początkowej fazie) prowadziło do rozdrobnienia akcjonariatu.
Przyjęto model preferujący nieodpłatne rozdzielanie akcji w ramach przedsiębiorstwa lub sprzedaż na warunkach preferencyjnych tzw. insiderom, czyli kierownictwu, pracownikom oraz byłym pracownikom i emerytom. Według raportu Agencji
Restrukturyzacji i Prywatyzacji z 2000 r., w Słowenii większość przedsiębiorstw
sprywatyzowano przez wewnętrzny wykup (91,39%) lub bezpłatne przekazanie
akcji (96%). Z czasem w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach nastąpił jednak
wyraźny proces konsolidacji własności, a w szczególności przejęcia menadżerskie
(MBO). Słoweńscy menadżerowie przejęli kontrolę nad przedsiębiorstwami, a ich
udziały w kapitale zakładowym spółek oscylują w przedziale 40–60%. Większość
menadżerów dokonała wykupu kredytowanego pod zastaw akcji kupowanego
przedsiębiorstwa za pośrednictwem spółek specjalnego przeznaczenia oraz przy
wykorzystaniu instytucji tzw. parkowania akcji. Najlepiej funkcjonujące i znane
przedsiębiorstwa sprywatyzowane w ramach modelu pracowniczego to: Merkur
(handel art. technicznymi), Vegrad (budownictwo), SCT (budownictwo) i Kovintrade (handel art. metalowymi).
Przykładowymi możliwymi mechanizmami wsparcia akcjonariatu pracowniczego są:
1. Akcyjny program motywacyjny (rozwiązanie brytyjskie).
W ramach Akcyjnego Programu Motywacyjnego pracownicy mogą otrzymywać lub nabywać akcje, korzystając ze zwolnienia w podatku dochodowym.
Odbywać się to może na trzy różne sposoby: poprzez zakup, otrzymanie akcji
bezpłatnych oraz kombinację dwóch pierwszych.
2. Programy typu Save as You Earn (rozwiązanie brytyjskie).
Program umożliwia pracownikom skorzystanie z opcji akcyjnych bez konieczności płacenia podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenie
społeczne od swoich zysków z opcji. Każdemu pracownikowi opcja zostanie przyznana wyłącznie w przypadku, kiedy zgodzi się on na oszczędzanie
określonej comiesięcznej kwoty przez określoną liczbę lat, w taki sposób, aby
całkowita wysokość jego oszczędności i odsetek zapewniła mu wystarczające środki pieniężne na realizację opcji. Program skierowany do wszystkich
pracowników.
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3. Plan oszczędnościowy przedsiębiorstwa (rozwiązanie francuskie).
W ramach planu oszczędnościowego pracownicy mogą inwestować w akcje
przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni, wpłacając na fundusz na okres
pięciu lat kwotę odpowiadającą równowartości akcji, w które inwestują.
Szczegółowe zasady funkcjonowania pracowniczego funduszu oszczędnościowego są ustalane każdorazowo w umowie pomiędzy przedsiębiorstwem
a pracownikami. W przypadku ustanowienia planu zarówno przedsiębiorcy,
jak i pracownicy korzystają ze zwolnień podatkowych. Pracownik jest zwolniony z podatku dochodowego od dochodu uzyskanego w ramach planu
oszczędnościowego oraz od udziału w zyskach przedsiębiorstwa.
4. Partycypacja pracowników przez kapitał obcy (rozwiązania niemieckie).
Pożyczka pracownicza, która polega na tym, że pracownicy przekazują na
określony czas pewną ustaloną kwotę, która po upływie danego okresu będzie podlegała spłacie według uzgodnionej przez obie strony stopy procentowej. Spłata i oprocentowanie są niezależne od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pracownicy, przekazując przedsiębiorstwu kapitał, stają się
swego rodzaju inwestorem zewnętrznym i pełnią rolę wierzyciela w stosunku
do spółki, przedsiębiorstwo zaś występuje w roli dłużnika. Kwestie, jakiego
rodzaju prawami do informacji, kontroli i współdecydowania dysponują pracownicy, reguluje umowa zawarta z pracodawcą.
5. Pracownicze fundusze powiernicze wykupujące akcje firmy na rzecz pracowników (rozwiązania amerykańskie – ESOP).
Przedsiębiorstwo realizujące ESOP zakłada najczęściej specjalny fundusz
(trust), do którego wnosi własne akcje, przypisywane poszczególnym pracownikom na podstawie ich stażu i wynagrodzenia. Wpłaty do ww. funduszu
mogą być odliczone od należności podatkowych przedsiębiorstwa.
6. Ciche uczestnictwo pracowników w kapitale firmy (rozwiązanie niemieckie).
JAKIE SĄ ZALETY AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
DLA GOSPODARKI KRAJOWEJ?
Z punktu widzenia gospodarki krajowej upowszechnienie akcjonariatu pracowniczego powinno przynieść następujące efekty społeczne i gospodarcze:
• zwiększenie upodmiotowienia pracowników;
• upowszechnienie własności prywatnej;
• poprawę efektywności i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki zwiększeniu poczucia odpowiedzialności pracowników za rozwój przedsiębiorstw;
• większą skłonność do oszczędzania;
• pobudzenie inwestycji.
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JAKIE SĄ ZALETY AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO DLA PRACODAWCÓW?
Z perspektywy niektórych pracodawców większa powszechność akcjonariatu
pracowniczego może:
• ułatwić im dostęp do kapitału obcego;
• zwiększyć zaangażowanie pracowników;
• poprawić rentowność przedsiębiorstwa;
• zwiększyć szansę na przetrwanie przedsiębiorstwa (w przypadkach kryzysu
lub konieczności restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w których strony układu
zbiorowego oceniają sytuację i działają w porozumieniu ze sobą, pracownicy
zainteresowani utrzymaniem swoich miejsc pracy mogą przejściowo wspierać przedsiębiorstwo);
• działać motywująco na zatrudnionych, a dzięki ich większej identyfikacji
z przedsiębiorstwem przyczynić się do wzmocnienia przywiązania, zaangażowania oraz wzrostu odpowiedzialności zatrudnionych za rozwój i działalność firmy;
• pomóc przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim, poprawić
swoją konkurencyjność;
• przyczynić się do wzrostu wydajności pracy w przedsiębiorstwie oraz do poprawy jakości i ułatwieniu zarządzania firmą;
• umożliwić właścicielom stopniową sprzedaż przedsiębiorstwa zamiast sprzedaży akcji/udziałów jednorazowo;
• rozwinąć proinnowacyjne zachowania i działania pracowników – dbając
o przedsiębiorstwo, w które zainwestowali, będą oni poszukiwać efektywniejszych rozwiązań i udoskonaleń;
• skutkować stworzeniem w przedsiębiorstwie kultury partnerstwa mającej
pozytywny wpływ na efektywność jego funkcjonowania;
• zwiększyć elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych;
• umożliwić zapewnienie sukcesji w przedsiębiorstwie, w szczególności
w przedsiębiorstwach rodzinnych, w których brak jest takiego sukcesora.
JAKIE SĄ OGRANICZENIA I PROBLEMY PRZEDSIĘBIORCÓW
ZWIĄZANE Z AKCJONARIATEM PRACOWNICZYM?
Upowszechnienie akcjonariatu pracowniczego w przedsiębiorstwie może wiązać się również z pewnymi ograniczeniami i problemami, w szczególności:
• ze względu na fakt, że w akcjonariacie pracowniczym mogą uczestniczyć
tylko przedsiębiorstwa działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, do jego wdrożenia w spółkach osobowych
konieczna byłaby zmiana formy prawnej podmiotu;
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• jeśli przedsiębiorstwo wyemituje nowe akcje, może to spowodować zmniejszenie znaczenia dotychczasowych akcjonariuszy i wzbudzić ich negatywne
reakcje wskutek rozproszenia kapitału;
• zainteresowanie udziałem w akcjonariacie pracowniczym może być niewielkie w przedsiębiorstwach, w których płace nie są wysokie;
• w przypadku gdy przedsiębiorstwo jest częścią międzynarodowego koncernu, dla wdrożenia akcjonariatu konieczna jest akceptacja właścicieli koncernu;
• konieczność poniesienia nakładów finansowo-organizacyjnych związanych
z wdrożeniem akcjonariatu pracowniczego w przedsiębiorstwie (np. koszty
porad prawniczych, organizacji szkoleń dla pracowników, publikacji materiałów informacyjnych itp.);
• poprzez rozszerzenie liczby osób mających dostęp do informacji objętych
tajemnicą przedsiębiorstwa zwiększa się ryzyko ich nieuprawnionego ujawnienia na zewnątrz.
JAKIE SĄ ZALETY AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW?
Z punktu widzenia pracowników upowszechnienie akcjonariatu pracowniczego
może:
• umożliwić pracownikom uzyskanie dodatkowego dochodu, uzupełniającego wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy o pracę;
• umożliwić długookresowe powiększanie majątku;
• wzmocnić poczucie, że ich wkład w sukcesy przedsiębiorstwa jest doceniany;
• zwiększyć poczucie współuczestniczenia w planowaniu przyszłości przedsiębiorstwa, w tym w podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji tych
podmiotów, nowych inwestycji i określania głównych kierunków dalszego
rozwoju przedsiębiorstwa;
• zwiększyć autonomię w miejscu pracy;
• zwiększyć dostęp do informacji na temat aktualnej sytuacji firmy, w której są
zatrudnieni;
• umożliwić „pracę na swoim” (budowanie postaw właścicielskich wśród pracowników);
• zamienić kulturę właścicielsko-pracowniczą na kulturę partnerstwa w przedsiębiorstwie;
• poprawić relacje pomiędzy kadrą zarządzająca a pracownikami.
JAKIE SĄ OGRANICZENIA I PROBLEMY PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE
Z AKCJONARIATEM PRACOWNICZYM?
Obok zalet, udział w akcjonariacie pracowniczym może mieć również pewne
ograniczenia. Uczestnictwo w programie akcjonariatu pracowniczego łączy się
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przede wszystkim z ryzykiem dla przedsiębiorcy dotyczącym np. możliwości spadku wartości akcji firmy. W tym kontekście ważny jest dobry przepływ informacji dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przejrzystość jego funkcjonowania
oraz podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej pracowników.
W przypadku udziału w programie akcjonariatu pracowniczego, w którym istnieją ograniczenia w zakresie odstąpienia od programu, w pewnym stopniu może być
ograniczona elastyczność zachowań pracowników – akcjonariuszy na rynku pracy.
JAKIE SĄ OPINIE I OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
ZWIĄZANE Z PARTYCYPACJĄ FINANSOWĄ PRACOWNIKÓW
W MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA?
Z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wynika, że
dla pracowników najistotniejsza jest kwestia podniesienia poziomu materialnego
– możliwość udziału w zyskach przedsiębiorstwa, w którym są zatrudnieni. Z kolei
w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wprowadza program partycypacji w majątku firmy, według pytanych pracowników powinni nim zostać objęci wszyscy zatrudnieni
w przedsiębiorstwie, zarówno szeregowi pracownicy, jak też menadżerowie i zarząd.
JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO
W POLSCE W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA?
Obecnie przepisy pozwalają zarówno na sprzedaż akcji/udziałów spółki na rzecz
pracowników, jak i na niektóre formy ich finansowej partycypacji bez zaangażowania w kapitale zakładowym spółki (np. na zasadzie swobody zawierania umów między spółką a pracownikami). Istnieją również przypadki międzynarodowych koncernów, które umożliwiają osobom zatrudnionym w spółce-córce w Polsce nabycie
akcji lub udziałów spółki-matki działającej za granicą (wówczas zasady akcjonariatu
tworzone są w kraju macierzystym spółki). Podstawowe akty prawne, które mogą
mieć zastosowanie, to: Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych oraz Ustawa
o komercjalizacji i prywatyzacji. Co do skutków podatkowych, zastosowanie będzie
miała przede wszystkim ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
ASPEKTY PRAWNE AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO W POLSCE
Pomimo że w polskim porządku prawnym instytucja akcjonariatu pracowniczego funkcjonuje od wielu lat, dotychczas nie została sformułowana jego ustawowa
definicja. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji, które przedstawiają
przedmiotowe zagadnienie.
W powszechnym rozumieniu akcjonariat pracowniczy to forma uczestniczenia
pracowników w zarządzaniu podmiotem, w którym są oni zatrudnieni, lub w zysku
wypracowanym przez ten podmiot w związku z:
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• posiadaniem przez pracowników udziału kapitałowego w kapitale pracodawcy – w przypadku, gdy pracodawcą jest spółka prawa handlowego;
• uczestniczeniem przez pracowników w zysku zatrudniającego ich podmiotu
bez jednoczesnego posiadania w nim udziału kapitałowego – w przypadku,
gdy pracodawcą jest spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
• szczególnymi regulacjami prawnymi przyznającymi pracownikom uprawnienia w ramach tego podmiotu (jak to się obecnie dzieje w przedsiębiorstwach
państwowych).
Z akcjonariatem pracowniczym, w takim zakresie, w jakim jest on związany
z posiadaniem przez pracowników udziału kapitałowego w kapitale zakładowym
pracodawcy, związane jest dysponowanie przez pracowników uprawnieniami
o charakterze korporacyjnym, takimi jak:
• możliwość wpływania na wybór organów w spółkach kapitałowych;
• prawo do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy/zgromadzeniach wspólników spółek kapitałowych;
• prawo do zaskarżania uchwał podejmowanych przez ww. organy;
• uprawnienia kontrolne w stosunku do spółki handlowej;
• uprawnienia związane z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych spółek
handlowych oraz udzielaniem absolutorium członkom organów spółki kapitałowej, a także
• prawo do uczestniczenia w generowanym przez pracodawcę zysku.
Akcjonariat pracowniczy obejmuje także inne formy pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania na zarządzanie zakładem pracy, które nie są związane
z wykonywaniem przez pracowników uprawnień wynikających z posiadania przez
nich udziału kapitałowego w kapitale zakładowym pracodawcy. Do takich uprawnień należą m.in. następujące uprawnienia:
• kształtowanie składu osobowego organów w skomercjalizowanych oraz
sprywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych;
• wpływanie na powoływanie oraz odwoływanie dyrektora przedsiębiorstwa
państwowego;
• udział w podejmowaniu decyzji dotyczących łączenia i podziału przedsiębiorstw państwowych oraz uchwalania wieloletnich planów przedsiębiorstw
państwowych;
• różnego rodzaju uprawnienia związane z kontrolą pracodawcy – wykonywane zazwyczaj za pośrednictwem właściwych organów samorządu pracowniczego.
Z szeroko rozumianym akcjonariatem pracowniczym możemy mieć także do
czynienia w sytuacji, w której pracownik wprawdzie nie ma udziału w kapitale zakładowym pracodawcy, ale pomimo to angażuje środki finansowe w rozwój zatrudniającego go podmiotu. W takim przypadku pracownikowi nie będą przysługiwały
jednak uprawnienia związane z możliwością wpływania na kierunek rozwoju firmy
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pracodawcy. Jedyną korzyścią dla pracownika korzystającego z akcjonariatu pracowniczego w takiej formie jest udział w zysku generowanym przez zatrudniający
go podmiot. Tym samym, również przy tej formie akcjonariatu zostają spełnione
jego podstawowe cele (pracownicy uczestniczą w zysku generowanym przez pracodawcę, pracodawca zaś uzyskuje od pracowników wsparcie finansowe dla prowadzonej działalności). Opisana powyżej odmiana akcjonariatu pracowniczego
urzeczywistnia się w drodze nabywania przez pracowników obligacji uprzednio
emitowanych przez ich pracodawcę. Warto jednak mieć na względzie, że – zgodnie
z istniejącymi obecnie regulacjami prawnymi – obligacje mogą emitować jedynie
spółki kapitałowe oraz spółka komandytowo-akcyjna. Tym samym z uczestniczenia
w zysku pracodawcy, bez konieczności posiadania udziału kapitałowego w jego
kapitale, nie mogą korzystać pracownicy spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki
komandytowej oraz osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą.
O quasi-akcjonariacie pracowniczym wśród pracowników osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą możemy mówić jedynie w sytuacji, w której
pracownik uzyska szczególne uprawnienia w zarządzaniu przedsiębiorstwem swojego pracodawcy lub uprawnienia związane z prawem uczestniczenia w generowanym przez niego zysku, na mocy stosownych postanowień umowy o pracę zawartej
pomiędzy tym pracownikiem a jego pracodawcą. Warto mieć na uwadze fakt, że
gdyby pracownik osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stał się jej
wspólnikiem, powstałaby spółka cywilna.
Pracownicy mogą uzyskać udział kapitałowy w kapitale zakładowym pracodawcy w wyniku:
• objęcia nowo utworzonych akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym pracodawcy będącego spółką kapitałową lub spółką komandytowoakcyjną (nabycie pierwotne);
• objęcia w posiadanie istniejących już akcji/udziałów w kapitale zakładowym
spółki kapitałowej lub spółki komandytowo-akcyjnej na skutek ich nabycia
odpłatnego (sprzedaż) bądź nieodpłatnego (darowizna, dziedziczenie, nabycie pochodne).
W polskim porządku prawnym o akcjonariacie pracowniczym możemy mówić
na gruncie Ustawy z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
zastąpionej przez Ustawę z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Ponadto zasady
nabywania akcji/udziałów w spółkach kapitałowych są uregulowane w Kodeksie
spółek handlowych, Ustawie o ofercie publicznej oraz w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Brak jest jednak w obecnym systemie prawnym regulacji,
które przyznawałyby pracownikom szczególne uprawnienia lub przewidywały
szczególne procedury nabywania akcji/udziałów w kapitale zakładowym pracodawcy. Wobec tego pracownicy mogą nabywać akcje/udziały w kapitale zakładowym pracodawcy na takich samych zasadach, jak inne podmioty.
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NABYWANIE UDZIAŁÓW W PRYWATYZOWANYCH
SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA
Zgodnie z Ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego
w spółkę Skarbu Państwa (akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością), natomiast prywatyzacja – na zbywaniu akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa
(prywatyzacja pośrednia) albo bezpośredniej sprzedaży przedsiębiorstwa, wniesieniu go do spółki bądź oddaniu do odpłatnego korzystania (prywatyzacja bezpośrednia).
Pracownikom komercjalizowanych i prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji/udziałów
należących do Skarbu Państwa w spółce kapitałowej, powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, lub w spółce kapitałowej, do której Skarb
Państwa wniósł przedsiębiorstwa państwowe w procesie prywatyzacji. Akcje są zbywane nieodpłatnie w grupach wyodrębnianych ze względu na okresy zatrudnienia
(staż pracy) uprawnionych pracowników. Z prawa do nabycia akcji można skorzystać nieodpłatnie, o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego osoba uprawniona złoży pisemne
oświadczenie o zamiarze nabycia akcji/udziałów. Akcje nabyte nieodpłatnie przez
uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem
dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszej akcji. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa pracownicy nie mają prawa do nabywania nieodpłatnych
akcji, a kwotę stanowiącą równowartość do 15% ceny przedsiębiorstwa kupujący
przekazuje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Ze szczególnym przypadkiem uprawnień, związanych z nabywaniem akcji/
udziałów w kapitale zakładowym spółki w związku z procesem jej prywatyzacji,
mamy do czynienia w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa państwowego jako
aportu do spółki kapitałowej, gdy oprócz Skarbu Państwa akcjonariuszami/udziałowcami tej spółki są wyłącznie osoby będące w dniu wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Skarb
Państwa ma wówczas obowiązek oferowania ww. osobom akcji/udziałów w prywatyzowanej spółce w takiej liczbie, aby ich udział w kapitale zakładowym tej spółki z dnia jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
łącznie w akcjami/udziałami objętymi w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa
państwowego do tej spółki, wynosił co najmniej 51% po pięciu latach od dnia wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. Akcje/udziały, o których mowa,
są zbywane przez Skarb Państwa. Zbycie to następuje w trybie oferty ogłoszonej
publicznie, przetargu publicznego, negocjacji podjętych na podstawie publicznego
zaproszenia, przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwanie, aukcji ogłoszonej publicznie lub poprzez sprzedaż akcji na rynku regulowanym.
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MOŻLIWOŚĆ NABYWANIA AKCJI/UDZIAŁÓW PRZEZ
PRACOWNIKÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
Pozyskiwanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Dwoma podstawowymi sposobami pozyskiwania udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: objęcie nowo utworzonych
udziałów związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki oraz nabycie istniejących już udziałów od dotychczasowego wspólnika tej spółki.
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może następować na mocy postanowień umowy spółki lub poprzez zmianę
tejże umowy.
Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.
W odniesieniu do akcjonariatu pracowniczego, a więc sytuacji przystępowania
przez pracowników do spółki w drodze obejmowania udziałów w jej podwyższonym kapitale zakładowym, mamy do czynienia z drugim z ww. rozwiązań, a więc
z utworzeniem nowych udziałów.
Podwyższenie kapitału zakładowego, nawet gdy następuje bez zmiany umowy spółki, wymaga podjęcia stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników,
wniesienia przez nowych wspólników wkładów na pokrycie udziałów i objęcia tych
udziałów oraz wpisania podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej lub wspólnicy nie zdecydują inaczej w treści uchwały
o podwyższeniu kapitału zakładowego, dotychczasowi wspólnicy tej spółki mają
pierwszeństwo w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
W sytuacji, w której zarówno umowa spółki z o.o., jak również uchwała wspólników
milczą na temat wyłączenia prawa pierwszeństwa dotychczasowych wspólników,
konieczne jest, przed wniesieniem wkładów oraz objęciem udziałów przez nowych
wspólników spółki, wezwanie dotychczasowych wspólników do wykonania przysługujących im uprawnień.
Wraz ze zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego konieczne jest złożenie przez wszystkich członków zarządu spółki oświadczenia
o wniesieniu wkładów na pokrycie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym, a także oświadczenia nowych wspólników spółki o objęciu
tychże udziałów.
Udziały w kapitale zakładowym spółki mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym (wpłata gotówki) lub niepieniężnym (aport). Możliwe jest również pokrycie
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wkładu w wyniku konwersji wierzytelności nowych wspólników spółki na udziały
w kapitale zakładowym (traktowanej co do zasady jako wkład pieniężny).
W przypadku obejmowania udziałów przez pracowników spółki w praktyce najczęściej możemy mieć do czynienia z wniesieniem wkładów pieniężnych.
Nabycie udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością od poprzedniego wspólnika
Drugim sposobem pozyskania udziałów w kapitale zakładowym spółki jest nabycie ich od poprzedniego wspólnika. Nabycie to może nastąpić w drodze umowy
(np. umowy sprzedaży, umowy darowizny) lub innego zdarzenia prawnego (np.
dziedziczenia).
Zbycie udziału w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić zarówno odpłatnie (np. umowa sprzedaży), jak i nieodpłatnie
(np. umowa darowizny).
Umowa spółki może uzależniać zbycie udziału lub jego części od zgody spółki
albo ograniczać dysponowanie nim w inny sposób, w tym w szczególności poprzez ustanowienie prawa pierwszeństwa do nabycia udziału przez dotychczasowych wspólników spółki lub wymogu zgody spółki na ustanowienie na nim zastawu. W przypadku istnienia takich ograniczeń, dla zbycia udziału konieczne jest
spełnienie wszystkich określonych w umowie spółki przesłanek wymaganych do
jego zbycia.
Umowa sprzedaży udziałów musi być zawarta w formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi. O przejściu udziału zainteresowani są zobowiązani
poinformować spółkę, w której kapitale zakładowym udział został zbyty, przedstawiając dowód przejścia udziału na nowy podmiot. Zmiana wspólnika spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego.
Najbardziej typowym przypadkiem przejścia udziałów na podstawie zdarzenia
prawnego innego niż umowa, jest dziedziczenie. To forma sukcesji uniwersalnej,
w ramach której następca prawny wstępuje w ogół praw i obowiązków swojego
poprzednika.
Zasadą jest, że jeżeli umowa spółki nie zawiera w tym względzie żadnych postanowień, udział lub udziały zmarłego wspólnika podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest ograniczenie lub wyłączenie przez umowę spółki prawa wstąpienia do
spółki na miejsce zmarłego wspólnika. W takim przypadku umowa powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki.
Pozyskiwanie akcji w spółce akcyjnej
Podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dwoma
podstawowymi sposobami pozyskiwania akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej są: objęcie akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowe59

go spółki akcyjnej oraz nabycie akcji już istniejących od dotychczasowego akcjonariusza tej spółki.
Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej może być związane ze
zmianą statutu spółki. Nie musi on ulegać zmianom w związku z podwyższeniem
kapitału zakładowego w sytuacji, gdy w statucie zostało przewidziane uprawnienie
zarządu spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego do wysokości określonego w statucie kapitału docelowego.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej następuje w drodze emisji
nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji już istniejących. Pracownicy spółki akcyjnej są uprawnieni, tak jak inne podmioty, do nabywania nowych
akcji emitowanych przez spółkę.
Objęcie nowych akcji może nastąpić poprzez: złożenie oferty przez spółkę i jej
przyjęcie przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), zaoferowanie akcji
wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta),
zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy
prawo poboru (subskrypcja otwarta).
Potencjalni akcjonariusze (subskrybenci) muszą dokonać zapisu na akcje na
specjalnych przygotowanych przez spółkę formularzach w terminie podanym
w ogłoszeniu. Po zamknięciu subskrypcji zarząd spółki dokonuje przydziału akcji.
Złożenie oświadczenia o objęciu akcji powoduje po stronie przyszłego akcjonariusza obowiązek pokrycia akcji na warunkach określonych przez spółkę. Wpłaty na akcje dokonywane są na wszystkie akcje za pośrednictwem domu maklerskiego albo
na rachunek spółki prowadzony przez bank w RP. Udziały w kapitale zakładowym
spółki mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym (wpłata gotówki) lub wkładem
niepieniężnym (aport). W przypadku obejmowania akcji przez pracowników spółki
akcyjnej, w praktyce najczęściej mamy do czynienia z wniesieniem wkładów pieniężnych.
Szczególnym trybem oferowania akcji w kapitale zakładowym publicznej spółki
akcyjnej jest tzw. oferta publiczna, czyli publiczne proponowanie odpłatnego nabycia papierów wartościowych, skierowane do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata.
Przeprowadzenie emisji akcji w trybie oferty publicznej wymaga przygotowania
prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz
publikacji.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej podlega wpisaniu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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Nabycie akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej
od poprzedniego akcjonariusza
Drugim sposobem pozyskiwania akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej jest ich nabywanie od poprzedniego akcjonariusza. Nabycie to może nastąpić
w drodze umowy (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny) lub innego zdarzenia
prawnego (np. dziedziczenia).
Zbycie akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej może nastąpić zarówno odpłatnie (np. umowa sprzedaży), jak też nieodpłatnie (np. umowa darowizny).
Statut spółki może uzależniać możliwość rozporządzania akcjami imiennymi od
zgody spółki albo ograniczać dysponowanie nimi w inny sposób. W przypadku istnienia takich ograniczeń, dla zbycia akcji konieczne jest spełnienie wszystkich określonych w statucie przesłanek wymaganych do zbycia akcji. Ograniczenia, o których
mowa wyżej, nie mogą dotyczyć zbywania akcji na okaziciela.
Przeniesienie akcji imiennej na nowy podmiot następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji. Przeniesienie akcji na okaziciela wymaga jedynie
przeniesienia posiadania dokumentu akcji.
Po przeniesieniu akcji imiennej konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie spółki akcyjnej, w której kapitale zakładowym akcja została zbyta, gdyż wobec spółki za
akcjonariusza uważa się tylko takiego posiadacza akcji imiennej, który jest wpisany
do księgi akcyjnej spółki. W przypadku nabycia akcji, podobnie jak w przypadku
obejmowania nowych akcji emitowanych przez spółkę, mają odpowiednie zastosowanie niektóre spośród regulacji związanych z proponowaniem nabycia akcji
w trybie oferty publicznej.
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku udziałów w kapitale zakładowym
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, możliwe jest objęcie akcji w posiadanie
w wyniku jej dziedziczenia. Akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej mogą być
przedmiotem dziedziczenia ustawowego, jak również dziedziczenia testamentowego. W przeciwieństwie do dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wstąpienie spadkobierców do spółki w miejsce zmarłego wspólnika może zostać umową spółki wyłączone lub ograniczone – w spółce akcyjnej nie
jest dopuszczalne ograniczanie praw spadkobierców zmarłego akcjonariusza.
JAKIE SĄ DOŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z PRYWATYZACJI PRACOWNICZEJ?
W latach 1990–2008 prywatyzacją bezpośrednią objęto 2 184 przedsiębiorstwa
państwowe, a procesy prywatyzacyjne zakończono w 2 105 przedsiębiorstwach.
W okresie do końca 2008 r., biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorstw sprywatyzowanych w trybie prywatyzacji bezpośredniej, 62,6% z nich oddano do odpłatnego
korzystania (leasing pracowniczy), 23,9% sprywatyzowano w formie sprzedaży mienia, a 10,9% wniesiono do spółki. Wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów spry61

watyzowanych metodą bezpośrednią (w tym spółek pracowniczych) nie odbiegają
od średnich dla innych segmentów gospodarki.
Warto zwrócić uwagę, że pozytywnie oceniła prywatyzację pracowniczą, przeprowadzoną w latach 2000–2007, Najwyższa Izba Kontroli. Aż 171 na 185 prywatyzacji było udanych, a zobowiązania wynikające z 29 umów zostały zrealizowane
z wyprzedzeniem.
PRZESŁANKI OPRACOWANIA PROGRAMU RZĄDOWEGO
Z inicjatywy i na wniosek Ministra Gospodarki, Rada Ministrów przyjęła 20 października 2009 r. program wspierania prywatyzacji pracowniczej pn. „Wsparcie prywatyzacji poprzez udzielanie gwarancji i poręczeń spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego (spółkom aktywności obywatelskiej)”.
Dostrzeżono potrzebę popierania inicjatywy pracowniczej, w szczególności
w procesach prywatyzacyjnych i upadłościowych, zwiększenia zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego udziałem w ww. procesach oraz upowszechnienia
własności obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych w życiu gospodarczym Polski.
Celem programu jest:
• zwiększenie wartości majątku nabywanego w ramach prywatyzacji pracowniczej;
• upowszechnienie własności prywatnej wśród pracowników oraz w społecznościach lokalnych i aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych
w życiu gospodarczym Polski;
• zwiększenie uczestnictwa społeczności lokalnych w procesach gospodarczych mających znaczenie dla tych społeczności, w tym zwiększenie zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego udziałem w tych procesach;
• zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa.
W programie przewidziano uruchomienie gwarancji i poręczeń, obejmujących
w szczególności zobowiązania:
• spółek pracowniczych i spółek aktywności obywatelskiej finansujące ich
udział w procesach prywatyzacyjnych (w trybie leasingu pracowniczego,
przetargu publicznego, negocjacji podjętych na podstawie publicznego
zaproszenia, aukcji ogłoszonej publicznie, sprzedaży przedsiębiorstwa oraz
wniesienia przedsiębiorstwa do spółki);
• spółek aktywności obywatelskiej w celu nabycia od syndyka przedsiębiorstw
lub ich zorganizowanych części wystawionych na sprzedaż w ramach postępowań upadłościowych;
• spółek aktywności obywatelskiej nabywających akcje spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 2 Ustawy z 15
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
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Poręczenia w ramach programu mogą być przyznawane przez Bank Gospodarstwa Krajowego do kwoty stanowiącej równowartość 30 mln euro, do wysokości
80% pozostającego do spłaty zobowiązania objętego poręczeniem.
Poręczenia będą udzielane na zasadach rynkowych (komercyjnych). Kredyt
udzielany będzie przez banki komercyjne. Poręczenia będą udzielane do czasu zakończenia procesów prywatyzacyjnych w Polsce.
Przed upływem 2 lat od zawarcia umowy prywatyzacyjnej akcjonariusze/udziałowcy spółki aktywności obywatelskiej, która skorzystała z poręczeń i gwarancji
określonych w programie, nie mogą zbywać akcji/udziałów spółki (poza wyjątkami
w nim przewidzianymi).
W programie wprowadzono definicję Spółki Aktywności Obywatelskiej, przez
którą rozumie się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną,
w której:
1. Co najmniej 33% akcji należy do pracowników prywatyzowanej spółki albo
prywatyzowanego przedsiębiorstwa, przy czym akcje te zostały objęte przez
co najmniej 30% osób będących w dniu podjęcia decyzji o prywatyzacji lub
zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej pracownikami odpowiednio prywatyzowanej spółki albo prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego.
2. Pozostałe akcje mogą należeć wyłącznie do:
• rolników lub rybaków;
• jednostek samorządu terytorialnego;
• kooperantów: osób fizycznych, które przez dwa lata poprzedzające dzień
podjęcia decyzji albo zarządzenia, świadczyły i nadal świadczą na rzecz
prywatyzowanych – spółki albo przedsiębiorstwa państwowego – usługi
na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Albo:
3. Co najmniej 33% akcji należy do pracowników upadłego przedsiębiorstwa
lub spółki, jeżeli zamierza ona nabyć przedsiębiorstwo upadłego lub jego
zorganizowaną część nadającą się do prowadzenia działalności gospodarczej; przy czym akcje te zostały objęte przez co najmniej 30% osób będących
w dniu ogłoszenia upadłości pracownikami upadłej spółki albo przedsiębiorstwa państwowego.
4. Pozostałe akcje mogą należeć wyłącznie do:
• rolników lub rybaków;
• jednostek samorządu terytorialnego;
• kooperantów: osób fizycznych, które przez dwa lata poprzedzające dzień
podjęcia decyzji albo zarządzenia, świadczyły na rzecz upadłej: spółki
albo przedsiębiorstwa państwowego usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Wykorzystując przewidziane w programie poręczenia i gwarancje, pracownicy
i współdziałające z nimi grupy/podmioty nie są zwolnieni z ryzyka gospodarczego
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ani z odpowiedzialności majątkowej przewidzianej przepisami prawa. Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia lub gwarancji mogą być np. akcje/udziały nabyte
przez spółkę pracowniczą lub spółkę aktywności obywatelskiej. Warunkiem udzielenia poręczenia będzie posiadanie przez wnioskodawcę zdolności do spłaty zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją w terminie określonym w umowie
kredytu. Na podstawie programu nie może być udzielana pomoc publiczna.
Głównymi barierami w rozwoju akcjonariatu pracowniczego w Polsce są
bariery mentalne (zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców) oraz brak
wystarczających środków finansowych po stronie pracowników.
Część rozwiązań umożliwiających rozwijanie w Polsce akcjonariatu pracowniczego jest możliwa do zastosowania już obecnie (program „Wsparcie prywatyzacji
poprzez udzielanie gwarancji i poręczeń spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego (spółkom aktywności obywatelskiej”).
Ważnym problemem jest niewielka wiedza dotycząca zarówno istnienia tych
możliwości, jak i szansy ich wykorzystania, ponieważ w większości nie są to rozwiązania dedykowane wyłącznie akcjonariatowi pracowniczemu, ale ogólnodostępne w gospodarce. Niewystarczająca jest zwłaszcza wiedza prawna i ekonomiczna.
Dlatego istotnym zadaniem pozostaje upowszechnianie wiedzy o dostępnych
możliwościach wspierania akcjonariatu pracowniczego. Skuteczne upowszechnianie polega zarówno na przedstawianiu zalet akcjonariatu pracowniczego, jak
i na uświadamianiu ryzyk z nim związanych. Obok podnoszenia świadomości ekonomicznej pracowników ważne jest również budowanie ducha wspólnotowości.
Spółka z udziałem pracowników może stać się istotnym elementem cementującym
lokalne społeczeństwo i załogę, ponieważ współodpowiedzialność za przyszłość
przedsiębiorstwa to również dbałość o dobro wspólne. Aby to osiągnąć, potrzebne jest współdziałanie obu stron stosunku pracy oraz wzajemne zrozumienie. Po
pierwsze, pracownicy powinni myśleć kategoriami ekonomicznymi, po drugie –
maksymalizacja zysków nie powinna być jedynym celem działania przedsiębiorcy
(w tym miejscu można przywołać też ideę społecznej odpowiedzialności biznesu).
Wydaje się, że jednym ze sposobów znalezienia tej równowagi jest akcjonariat pracowniczy w przedsiębiorstwie. Niekoniecznie musi się to zawsze wiązać z partycypacją w kapitale zakładowym spółki (zresztą w niektórych sytuacjach może to być
właśnie decydujący argument dla niektórych pracodawców, żeby podjąć temat akcjonariatu pracowniczego).
Zanim zatem przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jakie rozwiązania trzeba
przyjąć w celu budowania akcjonariatu pracowniczego, należy pokonać pierwszą
barierę: odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle należy akcjonariat budować. Projektowanie rozwiązań prawnych ma największy sens wówczas, jeśli znajdują one akceptację potencjalnie zainteresowanych nimi środowisk: samych pracowników, lecz
również pracodawców, przedsiębiorców czy samorządowców. Akcjonariat pracowniczy musi bowiem wynikać ze świadomej decyzji zainteresowanych i ich otoczenia
społecznego.
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Jeśli chodzi o bariery prawne, uwaga zwrócona będzie na kwestię ewentualnego zwiększenia możliwości angażowania się jednostek samorządu terytorialnego
w przedsięwzięcia gospodarcze istotne z punktu widzenia danej społeczności lokalnej.
PODMIOTY POTENCJALNIE ZAINTERESOWANE WPROWADZENIEM
AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO W POLSCE
Z analizy wykonanej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wynika, że głównym
czynnikiem, który może zachęcić przedsiębiorców do wprowadzenia programów
pracowniczych związanych z akcjonariatem pracowniczym, jest aspekt inwestycyjny. Wiąże się to ze skłonnością do pozyskiwania kapitału rozwojowego. Przeważnie
małe firmy będące na etapie wczesnego rozwoju, w tym głównie innowacyjne, wykazują największą skłonność do dzielenia się kapitałem zakładowym, jeżeli sprzyja
to ich rozwojowi. Natomiast dla pracowników najważniejszym czynnikiem zachęcającym do udziału w programach akcjonariatu pracowniczego jest gwarancja stabilnego zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzenia (dywidenda z posiadanych udziałów
jest traktowana jako dodatkowe wynagrodzenie). Z badań wynika, że aspekt podatkowy nie ma istotnego wpływu na decyzje o ustanowieniu programu lub uczestniczeniu w nim.
Celem analizy było zbudowanie modelu umożliwiającego oszacowanie grupy
przedsiębiorstw, których właściciele skłonni będą sprzedać swoje udziały wśród
pracowników firmy. Założono, że ważnym, o ile nie podstawowym, elementem jest
określenie takich instrumentów i regulacji prawnych, aby przedsiębiorcy sprzedając
swoje udziały pracownikom, zyskali alternatywne źródło finansowania rozwoju firmy. Założono, że ze strony pracowników będzie istniał popyt (większy od zera) na
akcje (udziały) „swojego” przedsiębiorstwa, i dodatkowo, że zostanie on wsparty odpowiednimi instrumentami. Liczebność przedsiębiorstw, które zostały poddane badaniu, określono na ok. 1,7 mln (liczba firm aktywnych na podstawie danych GUS).
Pomijając aspekt inwestycyjny, który dotyczy małych firm innowacyjnych, z wyliczeń szczegółowych z modelu uzyskano następujące dane:
• największe zainteresowaniem akcjonariatem pracowniczym wykazują potencjalnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 250 osób oraz zatrudniające powyżej 1 000 osób;
• dominują wśród nich przedsiębiorstwa z większościowym udziałem Skarbu
Państwa, na drugim miejscu – spółki z kapitałem zagranicznym lub mieszanym z udziałem SP;
• przedsiębiorstwa te reprezentują głównie region centralny, tj. województwa
mazowieckie oraz łódzkie, na kolejnym miejscu uplasował się region południowo-zachodni: województwa dolnośląskie i opolskie;
• większość firm reprezentuje przemysł i budownictwo, na drugim miejscu
uplasowały się firmy z branż usługowych poza działalnością finansową.
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WSTĘPNE WNIOSKI W ZAKRESIE AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO W POLSCE
Celem zainicjowanych w Ministerstwie Gospodarki prac było upowszechnienie
tematyki akcjonariatu pracowniczego. Zgodnie z założeniami społecznej gospodarki rynkowej, która stanowi konstytucyjną podstawę ustroju gospodarczego w RP,
ład gospodarczy powinien umożliwiać współwystępowanie różnych form własności
(pluralistyczny charakter ładu gospodarczego).
Akcjonariat pracowniczy może odgrywać różną rolę w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa: w małych i średnich firmach mógłby służyć przejęciu władztwa
korporacyjnego w firmie przez pracowników (wykup lewarowany) lub jej kapitałowemu wzmocnieniu, natomiast w dużych i bardzo dużych firmach częściowy udział
pracowników w ich kapitale traktowany może być przez nich jako rodzaj inwestycji
kapitałowej i zwiększenia ich roli we współdecydowaniu o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Akcjonariat pracowniczy może mieć charakter bezpośredni (kiedy pracownicy
bezpośrednio dysponują akcjami lub udziałami) albo pośredni, gdy wpłacają składki do specjalnie w tym celu ustanowionego funduszu (trustu), który w ich imieniu
wykupuje i zarządza akcjami/udziałami firmy. To drugie rozwiązanie wydaje się
bardziej skomplikowane, ale sprzyja ustabilizowaniu formy własności pracowniczej
w dłuższym okresie (co jest dosyć trudne).
Ustanowieniem akcjonariatu pracowniczego nie mogą być zainteresowani wyłącznie pracownicy, lecz także sami pracodawcy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że pracownikami angażującymi się w akcjonariat pracowniczy kierują różne motywacje: zainwestowanie kapitału we własną firmę, wykupienie firmy na własność,
wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstwa czy gromadzenie oszczędności
emerytalnych.
Akcjonariat pracowniczy stanowić może dodatkowe uzupełnienie systemu wynagrodzeń, tzn. nie będzie ograniczał ich wypłacania. Partycypacja finansowa pracowników powinna też raczej być traktowana odrębnie od systemów emerytalnych,
ale może stanowić indywidualne, dodatkowe zabezpieczenie emerytalne.
Istotną rolę w upowszechnieniu akcjonariatu pracowniczego odgrywać powinni
liderzy społeczni, którzy zachęcą załogi pracownicze do zaangażowania w niego.
Dlatego ważną rolę odgrywać muszą działania informacyjno-szkoleniowe, sprzyjające upowszechnianiu wiedzy o możliwościach i ryzykach, jakie generuje akcjonariat pracowniczy.
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„ŚCIEŻKI” TRANSFORMACJI AKCJI PRACOWNICZYCH
– OD BIERNEGO POSIADANIA DO AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA
WSTĘP
Podstawowym przywilejem pracowniczym w trakcie procesu prywatyzacji jest
nieodpłatne otrzymanie 15% akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa według stanu na dzień jego komercjalizacji. Przywilej ten gwarantuje Ustawa o prywatyzacji.
Inną formą umożliwiającą finansowe uczestnictwo w szeroko rozumianym procesie
prywatyzacji jest możliwość nabycia akcji lub udziałów na rynku wtórnym, od syndyka albo likwidatora (w przypadku postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego).
Liczba przedsiębiorstw państwowych podlegających komercjalizacji istotnie
zmalała w wyniku przekształceń własnościowych w minionych latach. Oznacza
to wyczerpywanie się możliwości udostępniania pracownikom akcji nieodpłatnie.
Nie ma też wielu przykładów udziału pracowników w prywatyzacjach lub przejęciach już sprywatyzowanych spółek w drodze kapitałowego wykupu pełnych albo
częściowych pakietów akcji na drodze transakcji rynkowej. Pracowników na to po
prostu nie stać. Dlatego też, gdy myśli się o zwiększeniu udziału tej formy własności − a jest to niewątpliwe uzupełnienie ogólnego kształtu rynku kapitałowego −
niezbędne są instrumenty ekonomicznego i organizacyjnego wsparcia tej formy
własności.
DEFINICJA INTERESÓW PRACOWNICZYCH W PROCESIE PRZEKSZTAŁCEŃ
KAPITAŁOWYCH W ŚWIETLE USTAWY O PRYWATYZACJI
Na podstawie obserwacji zachowań i preferencji posiadaczy akcji pracowniczych
można wymienić następujące podstawowe interesy pracowników w tym procesie:
1. Prawo do otrzymania nieodpłatnie akcji, i to w maksymalnej przewidzianej
ustawą wysokości.
Prawo w takim rozumieniu nie jest jednoznaczne ani tym bardziej automatyczne, nawet w trakcie prywatyzacji kapitałowej, której istotą są operacje kapitałowe na
akcjach skomercjalizowanego przedsiębiorstwa. W historii obowiązywania ustawy
o prywatyzacji odbyło się kilkanaście sporów o wydanie akcji pracowniczych bądź
o korektę ilości, tzn. ich udziału procentowego w kapitale akcyjnym prywatyzowanej spółki. Rozstrzygnięcia zapadały zwykle na korzyść pracowników, przy czym następowało to także w drodze ustawowej.
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Innym prawem jest udział w prywatyzacji bezpośredniej lub pośredniej za pośrednictwem spółki pracowniczej, która może przejąć majątek bądź zorganizowane
części przedsiębiorstwa. Ta droga wymaga jednak skomplikowanych przygotowań
organizacyjno-prawnych, a często też zaangażowania własnych pieniędzy, dlatego
też była mało wykorzystywana, a jeśli nawet (tzw. leasing pracowniczy), to okazała
się niezbyt skuteczna w budowaniu akcjonariatu pracowniczego.
2. Możliwość upłynnienia akcji pracowniczych.
Płynność akcji, to znaczy możliwość ich sprzedaży bez dłuższego okresu oczekiwania, staje się czynnikiem kluczowym po doświadczeniach minionych lat. Brak
płynności powoduje frustracje oraz podejmowanie przypadkowych i niekorzystnych decyzji o sprzedaży akcji (na przykład bez znajomości cen innych transakcji lub
rzetelnych wycen w przypadku braku rynku, co wyraża się otrzymaniem niekorzystnej dla sprzedającego ceny poniżej wyceny) często przypadkowemu nabywcy, na
przykład dla obrotu spekulacyjnego. Przykłady rynkowe wskazują, że w warunkach
braku transparentności i niepewności co do ceny, pracownicy pozbywają się akcji
bardzo szybko i masowo; z kolei w warunkach pełnej płynności (giełda) wstrzymują
się z szybkimi decyzjami o sprzedaży, licząc na wzrost wartości rynkowej (świeżym
przykładem jest PKO BP SA).
3. Maksymalizacja wartości otrzymanych akcji w sposób czynny i bierny.
Sposób czynny polega na tym, że pracownicy konsolidują prawa do zarządzania płynące z posiadanych akcji i dające im możliwość, jako łącznemu posiadaczowi
znaczącego pakietu, aktywnego uczestniczenia w walnych zgromadzeniach spółki
i współkształtowania jej rozwoju w kierunku maksymalizującym wartość firmy dla
akcjonariuszy. Praktyczny sposób zarówno konsolidowania rozproszonych akcji
w jednolity pakiet, jak i sprawowania na tej podstawie kontroli właścicielskiej, przedstawiony jest szczegółowo w dwóch kolejnych rozdziałach.
Bierne podejście oznacza natomiast powstrzymanie się pracowników od sprzedaży akcji nawet w warunkach ich płynności, w oczekiwaniu na wystąpienie pozytywnych skutków zmiany właściciela strategicznego ich firmy. Taka postawa może
również wystąpić w warunkach wahań koniunktury giełdowej lub szerzej gospodarczej. Oznacza to liczenie na wzrost cen z powodu czynników zewnętrznych. Bywa,
że oba czynniki mogą wystąpić równocześnie.
Wystąpienie tego typu zachowań oznaczałoby, że pracownicy w odniesieniu
do swojej firmy myślą jak inwestor strategiczny (podejście aktywne) lub inwestor
finansowy (podejście bierne). W obydwu przypadkach ma się do czynienia z wydłużaniem horyzontu czasowego podejmowania decyzji co do własnych akcji,
a z definicji długiego okresu wynika ryzyko pojawienia się wielu nowych czynników,
które nie występują w krótkim okresie.
Do takich czynników należą, oprócz zmienności koniunktury gospodarczej,
również decyzje państwa, regulacje Unii Europejskiej, sprawność managementu,
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zachowanie konkurencji itp., a także – co istotne – sytuacja materialna pracowników.
Na podstawie obserwacji praktyki ostatnich lat można sformułować hipotezę,
że pracownicy otrzymujący akcje swoich przedsiębiorstw preferują te akcje, które
cechuje pełna płynność. Możliwość „grania” na wzrost wartości akcji pojawia się jako
wtórna, przy spełnieniu wielu dodatkowych warunków. Inaczej mówiąc, gdyby postawić pytanie, czy chcesz dostać X akcji, które możesz sprzedać niezwłocznie po
cenie Y, czy też prawa do X akcji, które za pięć lat sprzedasz po cenie 3Y, większość
opowie się za pierwszym rozwiązaniem. Zawiera się w tym zarówno uniwersalne
ryzyko ekonomiczne związane z długim okresem, jak i brak zaufania do instytucji
państwowych i prawa. Nawiasem mówiąc, wybór bardziej płynnego rozwiązania
wcale nie oznaczałby natychmiastowej sprzedaży.
4. Zagrożenia dla interesów pracowników spółek w trakcie tworzenia struktur
holdingowych lub fuzji i przejęć konwersji akcji pracowniczych.
W oparciu o wnioski z analizy konkretnych zagrożeń, można podzielić je na następujące:
4.1. Zagrożenia utraty wartości akcji pracowniczych wskutek przyjętego modelu
przekształceń.
Rozsądna, odpowiednio uzasadniona koncentracja pionowa jest uniwersalnym
trendem i dla podmiotów operujących na poziomie co najmniej krajowym stanowi
niezbędny warunek konkurencyjności, a co za tym idzie utrzymywania lub powiększania swojego udziału w rynku. To jedna z ważnych przesłanek podwyższania wartości firmy, co oznacza podwyższanie wartości akcji.
Zastrzeżenia budzi natomiast uzasadnienie konkretnego modelu, który ma godzić z jednej strony w opisaną wyżej obiektywną tendencję, a z drugiej – różne „remanenty” nierozwiązanych problemów z przeszłości i inne uwarunkowania. Innym
mankamentem, częściowo wynikającym z hybrydowości rozwiązania, może być
przewlekłość w czasie dochodzenia do stanu uznanego za docelowy. To zaś może
wpływać na płynność akcji.
4.2. Zagrożenia utraty wartości akcji pracowniczych.
Wycena akcji po zakończeniu procesu przejmowania przedsiębiorstwa lub nabywania pakietu akcji może ulegać znacznym wahaniom. Bywa to wynikiem identyfikowania zjawisk negatywnie wpływających na wycenę, których nie można było
dostrzec w trakcie analiz dokonanych przed prywatyzacją. Inna możliwa przyczyna
to postępowanie otoczenia, które potraktuje nowy podmiot z nieufnością i da temu
wyraz w nieprzyjaznych zachowaniach lub wyprzedaży posiadanych akcji. Efekty
te mogą zanikać w ciągu następnego okresu, pod warunkiem jednak, że założenia
biznesplanu będą realizowane pozytywnie.
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4.3. Zagrożenie płynności akcji pracowniczych.
Może ono następować z różnych przyczyn:
a. „technicznych” – przewlekły tryb wydawania akcji, zwłaszcza gdyby był połączony z przewlekłym trybem podejmowania decyzji państwowych (co
dotyczy koniecznych zmian w ustawodawstwie, o czym była już wcześniej
mowa,);
b. wskutek braku rynku, co mogłoby być następstwem różnego rodzaju czynników (dekoniunktura ogólna, dekoniunktura na rynku akcji firm energetycznych, „wysyp” innych, korzystniejszych ofert dla inwestorów finansowych itd.);
c. w następstwie zmiany koncepcji politycznej – na przykład w wyniku zmian
ekipy rządzącej; może w tym zakresie wystąpić najpoważniejsze zagrożenie,
m.in. wskutek rezygnacji z upublicznienia i sprzedaży części akcji na giełdzie.
Poniżej przedstawiona jest koncepcja rozwiązania w postaci schematu budowy
pracowniczego pakietu akcji/udziałów (PPA/U) będącego formą funduszu inwestycyjnego uwzględniającego specyfikę własności pracowniczej.
KONCEPCJA PRACOWNICZEGO PAKIETU AKCJI/UDZIAŁÓW (PPA/U)
1. Cel
Celem pracowniczego pakietu akcji/udziałów jest konsolidowanie rozproszonych akcji w posiadaniu pracowników oraz posiadanych i nabywanych przez Spółkę pracowniczą do majątku własnego. Drugim ważnym celem jest organizowanie
obrotu wewnętrznego akcji pomiędzy pracownikami chcącym zbyć a tymi , którzy
chcą nabyć. W związku z tym dodatkowym celem jest doradztwo w zakresie ekonomicznej istoty akcjonariatu pracowniczego, funkcjonowania ekonomiki przedsiębiorstwa, sprawowania nadzoru właścicielskiego, a także elementów rynku kapitałowego związanego z posiadaniem akcji lub udziałów w przedsiębiorstwie/spółce,
w której wnioskodawcy są zatrudnieni. Dodatkowym celem PPA/U może być organizowanie finansowania dla zakupu akcji przez pracowników w drodze udzielania
poręczeń lub pożyczek przy wykorzystaniu zarówno własnego majątku jako zabezpieczenia lub dysponowania na ten cel otrzymanych dywidend. Źródłem finansowania zakupu akcji/udziałów mogą być różne instrumenty finansowe, którym dysponować będzie Fundusz Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego, którego koncepcja
przedstawiona jest w projekcie ustawy w załączniku do Poradnika. Zarządzającym
PPA/U jest Spółka Pracownicza (SP).
2. Warunki finansowania
PPA/U udziela pożyczek lub poręczeń na zakup akcji bądź udziałów na wniosek
spółki pracowniczej (SP), będącej przedstawicielem grupy pracowników wyrażających intencję nabycia akcji w spółce. Przedstawicielstwo pracowników może mieć
formę stowarzyszenia lub spółki prawa handlowego. Jest pośrednikiem pomiędzy
PPA/U a pracownikami. Podstawowy cel SP to identyfikacja grupy chętnych do
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wzięcia udziału w akcjonariacie pracowniczym, uproszczenie działań organizacyjnych i negocjacji z podmiotami finansującymi, a w przyszłości organizowanie form
reprezentowania interesów tej grupy w corporate governance, czyli wykonywanie
uprawnień właścicielskich wynikających z nabycia akcji/udziałów. Umowy na finansowanie nabycia akcji/udziałów będą zawierane indywidualnie przez członków SP
na warunkach wynegocjowanych PPA/U z FRWMiP i/lub bankiem finansującym.
W takim przypadku właścicielem będzie konkretny pracownik, który może przekazać nabyte akcje w zarząd PPA/U, udzielając odpowiednich pełnomocnictw. Nabywcą też może być SP jako podmiot prawny. W takim przypadku akcje trafiłyby również
do PPA/U.
3. Inne warunki
PPA/U może zalecić lub nawet uczynić warunkiem udzielenia finansowania skorzystanie z konsultacji lub doradztwa w zakresie różnych elementów związanych
z planowanym zakupem akcji/udziałów. W szczególności:
• oceny istniejącego lub opracowania alternatywnego biznesplanu lub innych
planów (np. planu strategicznego) spółki, w której nabywane są akcje/udziały;
• określenia sposobu reprezentowania akcjonariuszy pracowniczych w organach spółki zarówno co do ewentualnej instytucjonalizacji (przekazanie
praw powiernikowi lub pełnomocnikowi), jak i pojedynczych konsultacji
w przypadku ważnych decyzji i głosowań.
4. Mechanizm finansowania
Instrumenty finansowe PPA/U będą co do zasady zwrotne. Okres zwrotu ustalany jest indywidualnie w stosunku do każdego wnioskodawcy, nie powinien jednak przekraczać dziesięciu lat. Zwrot kapitału i odsetek powinien być skorelowany z biznesplanem spółki, w której nabywane są akcje/udziały, w szczególności
z planem wypłaty dywidendy. Możliwe są czasowe restrukturyzacje spłaty rat. Warunki finansowania powinny też przewidywać możliwość przejęcia akcji/udziałów
w określonych przypadkach (np. brak obsługi zadłużenia w ciągu kolejnych trzech
lat). Przejęte akcje/udziały mogą być sprzedane na pokrycie zobowiązań poprzedniego właściciela. Pierwszeństwo w ich nabyciu mają inni członkowie SP, a dopiero
w przypadku braku zainteresowania mogą być one zaoferowane innym nabywcom.
mechanizm ZARZĄDZANIA Pracowniczym PAKIETEM akcji/Udziałów
Sformułowane poniżej propozycje wynikają z przedstawionych wcześniej analiz
dotyczących specyfiki własności pracowniczej. Równocześnie dążą one do „wpasowania” jej w istniejące regulacje prawne i porządek ekonomiczny (gospodarka
rynkowa) ukształtowany w Polsce po roku 1989. Główne przesłanki prezentowanej
koncepcji opierają się na określeniu interesu pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w procesie przekształceń własnościowych.
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Można zakładać, że jeśli pracownicy zostaną dobrze przygotowani do grania
roli akcjonariuszy w swojej firmie, to nie zaczną pozbywać się otrzymanych i/lub
nabytych akcji gdy tylko pojawi się taka możliwość. Przeczyłoby to idei akcjonariatu pracowniczego, która polega na udziale pracowników w zarządzaniu opartym
na kapitałowych tytułach własności (akcjach lub udziałach). Nie oznacza to jednak,
że problem płynności jest dla posiadanych walorów nieistotny. Ma on znaczenie
z wielu punktów widzenia. Jednym z najważniejszych jest możliwość swobodnego
„wejścia” i „wyjścia” dla grupy właścicieli – zarówno dla rozszerzenia kręgu właścicielskiego i dania szansy nowym pracownikom, jak też dla zrealizowania korzyści dla osób będących w potrzebie finansowej lub odchodzących do innego
środowiska. Ten typ płynności można określić jako wewnętrzny. Inna jest płynność
zewnętrzna, będąca najlepszą miarą rynkowej wyceny firmy (pozwala określić tzw.
kapitalizację rynkową), pomocna w ocenie efektywności zarządzania, dająca też
obiektywną wycenę dla obrotu wewnętrznego (płynności).
Poniższy model jest przeznaczony nie tylko do stworzenia warunków dla płynnego obrotu wewnętrznego. Jego podstawowy element tworzy mechanizm łączący specyficzne cechy i warunki pracowniczej własności akcji, takie jak
• specjalny tryb wykonywania praw z akcji lub udziałów, opierający się na
wspólnym wypracowywaniu stanowiska i jednolitym głosowaniu,
• przygotowywanie wniosków i analiz dotyczących uchwał organów spółki,
• zamawianie dodatkowych analiz dotyczących najważniejszych aspektów
funkcjonowania firmy, organów nie zawsze objętych porządkiem obrad, ale
dostarczających dokładniejszych informacji o funkcjonowaniu spółki itp.
Temu ma służyć sformułowana poniżej propozycja. Wymaga ona doprecyzowania i odpowiedniego oprzyrządowania prawnego, instrumentalnego, technicznego, a nawet logistycznego. Z konieczności zatem – biorąc pod uwagę cel niniejszej książki − prezentujemy tylko ogólną ideę rozwiązań instytucjonalnych, które
naszym zdaniem mogłyby znaleźć ugruntowanie i rozwinięcie w przygotowywanej
ustawie. Podstawowy instrument prawno-organizacyjny stanowiłby prezentowany
powyżej PPA/U zarządzany przez spółkę pracowniczą.
W tym zakresie podstawowe zadania SP byłyby następujące:
1. Przygotowywanie rekomendacji stanowisk wobec uchwał organów spółki głosowanych lub konsultowanych przez te organy (walne zebranie, rada
nadzorcza, zarząd).
2. Zamawianie ekspertyz i zasięganie doradztwa w innych sprawach pozwalających zrozumieć i kontrolować zarządzanie spółką.
3. Formalno-techniczno-prawne organizowanie reprezentacji rozproszonego
z definicji akcjonariatu pracowniczego w sposób jednolity i jednoznaczny
(konsultacje, system pełnomocnictw do reprezentowania, informacje przed
posiedzeniach i po organów spółki).
4. Organizowanie obrotu wtórnego akcji pomiędzy aktualnymi posiadaczami
i wśród nowych nabywców z kręgu pracowników.
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5. Opracowywanie warunków rozszerzenia pakietu akcji pracowniczych.
6. Popularyzacja idei akcjonariatu pracowniczego wśród załogi nie posiadającej akcji.
Inne zadania SP:
1. Organizowanie obrotu wtórnego akcji.
Spółka pracownicza organizowałaby wtórny obrót na bazie ich wycen. W przypadku akcji notowanych na platformach kapitałowych (giełda, New Connect) wycena byłaby na podstawie średniej kursów z okresu ustalonego w regulaminie Funduszu. W przypadku papierów nienotowanych wycena przeprowadzana byłaby na
koniec kwartału (częstsze wyceny nie byłyby prawdopodobnie możliwe, m.in. ze
względu na koszty). Do rozważenia jest, czy prawo do nabywania powinno zostać
ograniczone do pracowników, czy też nie byłoby tu żadnych ograniczeń podmiotowych. SP obsługiwałaby obrót na zasadzie pośrednictwa.
2. Działalność pożyczkowa spółki pracowniczej.
Dla zwiększenia skuteczności w organizowaniu obrotu wtórnego warte rozważenia jest zasilenie SP w gotówkę, np. z wypłaty pierwszych dywidend przekazanych przez akcjonariuszy na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego lub
w formie pożyczki nieoprocentowanej. Służyłoby to większej elastyczności przy pośrednictwie w obrocie wtórnym. Pierwszym wyrazem tego byłoby skrócenie czasu
oczekiwania na gotówkę w przypadku sprzedaży, a także możliwość uzyskiwania
pożyczek przez akcjonariuszy. Fundusz pożyczałby gotówkę pod zastaw posiadanych akcji. Pozwoliłoby to, w warunkach potrzeby życiowej, pokonać problemy materialne bez konieczności pozbywania się akcji.
3. Zarządzanie SP.
Czynności z zakresu zarządzania pakietami papierów wartościowych w technice rynków kapitałowych i prawa spółek handlowych wymagałyby korzystania
z profesjonalnych doradców i ekspertów. SP tworzyłaby odpowiedni krąg współpracowników i kooperantów w tym zakresie. Niezbędne byłoby również utworzenie
odpowiedniego funduszu na opłacanie zamawianych ekspertyz.
PRYWATYZACJA
Prywatyzacja jest formą dokonywania przekształceń własnościowych. Polega
ona na zbywaniu na rzecz osób trzecich akcji i udziałów Skarbu Państwa w Elementami wspólnymi dla poszczególnych trybów prywatyzacji polegającej na zbyciu akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (podobnie jak w przypadku
czynności prywatyzacji bezpośredniej) są takie elementy jak: decyzja o prywatyzacji podejmowana przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, przeprowa73

dzenie analiz mających na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, kontrola postępowań prywatyzacyjnych oraz
kontrola realizacji umów prywatyzacyjnych.
Wykorzystanie tej drogi przekształceń własnościowych dla tworzenia akcjonariatu pracowniczego może być również bardzo skuteczne. Ta droga jest proceduralnie prostsza niż udział w prywatyzacji bezpośredniej, wymaga jednak większego
zaangażowania kapitałowego dla osiągnięcia porównywalnego efektu, mierzonego wielkością nabywanego pakietu akcji. Zatem skuteczność jej zależeć będzie
w znacznej mierze od istnienia finansowych instrumentów wsparcia własności pracowniczej.
Sprzedaż akcji lub udziałów w spółce Skarbu Państwa
1. Wskazanie jednego spośród następujących trybów sprzedaży akcji lub udziałów:
• negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia;
• oferta w odpowiedzi na wezwanie;
• aukcja ogłoszona publicznie;
• sprzedaż na rynku regulowanym;
• objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa.
2. Decyzja ministra Skarbu Państwa (za zgodą Rady Ministrów w przypadku
prywatyzacji spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa).
3. Możliwość założenia SP (najpóźniej przed rozpoczęciem wskazanego w decyzji ministra Skarbu Państwa trybu sprzedaży akcji lub udziałów spółki Skarbu Państwa):
• oferta ogłoszona publicznie;
• przetarg publiczny;
• negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia;
• umowa sprzedaży akcji lub udziałów spółki Skarbu Państwa;
• wykonanie postanowień umowy, w tym zapłata ceny za nabyte akcje lub
udziały spółki Skarbu Państwa oraz realizacja inwestycji;
• przyjęcie oferty w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podstawie
przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
• kontrola realizacji postanowień umowy sprzedaży akcji lub udziałów
spółki Skarbu Państwa;
• aukcja ogłoszona publicznie;
• sprzedaż akcji na rynku regulowanym.
Tryby sprzedaży akcji lub udziałów spółki Skarbu Państwa.
Oferta ogłoszona publicznie lub aukcja ogłoszona publicznie
Ten tryb przewiduje następujące kroki:
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1. Ogłoszenie o zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.
Ogłoszenie powinno m.in. określać formę przeprowadzenia aukcji – ustną
lub elektroniczną.
2. Publiczne ogłoszenie oferty.
3. Oświadczenie o przyjęciu oferty.
4. Wniesienie wadium.
5. Zawarcie umowy sprzedaży akcji lub udziałów spółki Skarbu Państwa.
6. Zgłoszenie do udziału w aukcji.
W przypadku aukcji ustnej zgłoszenie musi mieć formę pisemną, w przypadku aukcji elektronicznej zaś zgłoszenie musi mieć formę wskazaną w zaproszeniu – pisemną lub elektroniczną.
7. Przeprowadzenie aukcji.
Podmioty biorące w niej udział zgłaszają kolejne postąpienia. Aukcję wygrywa podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę.
8. Zawarcie umowy sprzedaży akcji lub udziałów spółki Skarbu Państwa.
OBJĘCIE AKCJI LUB UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE
ZAKŁADOWYM JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA
Założenie SP w formie spółki akcyjnej.
1. Sporządzenie przez Zarząd spółki Skarbu Państwa sprawozdania, jeżeli na
pokrycie nowo utworzonych akcji będą wnoszone wkłady niepieniężne.
Sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego
przez sąd rejestrowy. W przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych można odstąpić od sporządzania sprawozdania.
2. Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. podejmuje uchwały w sprawach:
• podwyższenia kapitału zakładowego;
• zmiany umowy spółki.
3. Walne Zgromadzenie spółki akcyjnej podejmuje uchwały w sprawach:
• podwyższenia kapitału zakładowego;
• zmiany statutu spółki.
4. Spółka akcyjna zawiera z SP umowę o objęciu akcji.
5. Wspólnicy spółki z o.o. składają oświadczenia:
• o objęciu udziałów lub
• o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów.
6. Złożenie przez Zarząd spółki Skarbu Państwa oświadczenia o wniesieniu
przez wspólników wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w kapitale zakładowym spółki Skarbu Państwa.
7. Złożenie wniosku o wpis zmian danych spółki Skarbu Państwa do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ PRACOWNICZĄ
I. SPÓŁKA PRACOWNICZA JAKO SPOŁECZNA ORGANIZACJA BIZNESOWA
Organizowanie spółki pracowniczej to rozłożony w czasie proces tworzenia
przez ludzi mających wspólne cele i plany zawodowe struktury organizacji biznesowej o ustalonych zasadach działania. W przypadku spółki pracowniczej jest
to w istocie budowanie w określonym otoczeniu społecznym przedsiębiorstwa
o cechach jednocześnie wspólnoty i zrzeszenia, w której pracownicy mają zarówno
znaczący udział kapitałowy we własności, jak i w zarządzaniu. Do zawiązania takiej
formy organizacji dochodzi w wyniku połączenia zasobów pracy i własności indywidualnej (kapitału). Pracownicy, wnoszący do organizacji swoje osobiste udziały
kapitałowe, nabywają prawa właściciela dające im dodatkowe uprawnienia: osobistego uczestniczenia w podziale zysków przedsiębiorstwa i zwiększonej partycypacji w zarządzaniu. Dotychczasowa pozycja pracowników oparta na wynajmowaniu
przez nich własnej siły roboczej wzrasta, gdyż nabywają oni status właściciela części
majątku. Wyróżnikiem spółek pracowniczych nie musi być większościowa przewaga
wśród udziałowców (akcjonariuszy) spółki pracowników−właścicieli; znaczenie ma
tu możliwość uzyskiwania przez nich przewagi we władzy i/lub kapitale. Aby zostały
wypełnione warunki zaistnienia takiego typu organizacji, uwłaszczeni pracownicy
nie muszą stanowić bezwzględnej większości załogi. Pożądany współudział pracowników we własności, określany w obecnych warunkach, może się kształtować
na minimalnym poziomie już powyżej 10−15%, przy jednoczesnym udziale pracowników ze statusem właścicieli w składzie całej załogi przedsiębiorstwa na poziomie
30−50%. Określenie takich właśnie minimalnych progów daje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia odpowiednich warunków do rzeczywistego, a nie rozmytego udziału w zarządzaniu. Oznacza to przede wszystkim możliwość faktycznego
wpływu na podejmowane decyzje. W organizacji typu spółki pracownicze to właśnie pracownicy−właściciele sprawują różnorakie funkcje zarządcze wypełniane
w sposób bezpośredni lub pośredni. Określone wielkości indywidualnych udziałów własnościowych stanowią źródło formalnych podstaw władzy i wpływania na
decyzje podejmowane, formalnie rzecz biorąc, przez organa statutowe przedsiębiorstwa. Aby ten wpływ był realny, prawa majątkowe muszą być dopełnione przez
odpowiednio ukształtowane korporacyjne mechanizmy zarządzania spółką. Łącznie z właściwymi zapisami statutowymi będą one gwarantowały faktyczne możliwości skutecznego oddziaływania na podejmowane decyzje kierownicze zgodne
z własnymi interesami i interesami spółki. Zwrócenie uwagi na różne możliwości
i sposoby tworzenia struktur spółki pracowniczej oraz na możliwości rozwiązywania
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problemów związanych z wypełnianiem funkcji zarządzania przez współwłaścicieli
poświęcona jest ta część Poradnika.
Projektowanie organizacji przedsiębiorstwa opartego na założeniu współudziału
pracowników we własności i zarządzaniu jest zadaniem długofalowym. Podejmowane obecnie inicjatywy tworzenia nowych spółek pracowniczych mogą istotnie
wpływać nie tylko na sukces biznesowy nowopowstających firm, ale także tworzyć
odpowiednią atmosferę dla naśladownictwa w tworzeniu właściwych i bardziej efektywnych form społecznej gospodarki rynkowej. W szczególności dotyczy to wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach opartych na fundamencie własności pracowniczej. Istnieje ku temu umiarkowany klimat przyzwolenia ze strony władz i impulsy
płynące ze strony Komisji Europejskiej, która mając na uwadze sukcesy rozwojowe
spółek pracowniczych w innych krajach Unii, śle Polsce silne rekomendacje1.
Zalety spółek pracowniczych znajdowały dotychczas potwierdzenie tylko za
granicą − zarówno w strukturze gospodarczej krajów Unii Europejskiej i USA, jak
i poprzez wyniki prowadzonych tam badań. Dane z analiz odnoszących się do
ekonomicznej własności pracowniczej w krajach Unii Europejskiej pokazują, że
w 2011 roku było ok. 9,9 mln pracowniczych właścicieli (najwięcej we Francji – 4 mln
i w Wielkiej Brytanii − 2,6 mln), którzy posiadali 232 miliardy euro w akcjach swoich przedsiębiorstw. W Wielkiej Brytanii sukces spółek pracowniczych oznacza, że
do 2020 roku rząd przewiduje trzykrotny wzrost wartości firm będących własnością pracowników. Obecnie sektor ten stanowi tam 3% PKB i rośnie w tempie ok.
10% rocznie. W Stanach Zjednoczonych w 2010 roku stopa zwolnień pracowników
w sektorze własności pracowniczej przedsiębiorstw wynosiła zaledwie 2,6%, w porównaniu do 12,1% w przedsiębiorstwach o innych formach własności, co przełożyło się na oszczędności roczne budżetu w wysokości 6,8 mld dolarów2. Badania
na temat spółek pracowniczych prowadzone są głównie z uwagi ekonomiczny, ale
i na społeczny kontekst obecnego kryzysu, na przykład bliską perspektywę bardzo
prawdopodobnych negatywnych konsekwencji procesów demograficznych. Okazało się, że większość właścicieli spośród kilkunastu milionów małych i średnich firm
w Unii Europejskiej rozważa w nadchodzących latach przekazanie swoich firm nie
tylko swoim sukcesorom w rodzinie, ale także swoim pracownikom. Dzieje się tak,
ponieważ funkcjonujące na rynku w UE spółki pracownicze na ogół lepiej od innych
radzą sobie w latach kryzysowych. Dla wielu właścicieli spółka pracownicza jest zatem lepszą perspektywą dla sukcesji. Zauważono bowiem, że główne elementy ich
przewagi konkurencyjnej wiążą się z ich bardziej elastycznym reagowaniem na wymogi rynku oraz z dynamiczną strategią ekspansji biznesowej.
Komisja Europejska rekomenduje rządowi w Polsce przedsięwzięcie dodatkowych środków w celu stworzenia biznesu i jego otoczenia sprzyjającego innowacjom poprzez skoordynowanie polityki w obszarach
badań, innowacji i przemysłu, dalszy rozwój instrumentów odnawialnych i zachęt podatkowych, a także
lepsze dostosowanie istniejących instrumentów do poszczególnych etapów cyklu innowacji. Zalecenie
Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2016. Komisja Europejska. 29 maja 2013 r.
2
Employee Ownership Impact Report. Employee Ownership Association, March 2013.
1
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Zwrócenie uwagi na powstawanie i funkcjonowanie spółek pracowniczych również w Polsce może przynieść wiele różnych korzyści związanych choćby z ograniczeniem kosztów transakcyjnych modernizacji gospodarki. Dotychczasowy brak
odpowiednich instrumentów umożliwiających powstawanie różnych form własności kolektywnej powodował jednak niski stopień udziału kolektywów pracowniczych (poza leasingiem pracowniczym) w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych. W latach 2000−2007 przy zastosowaniu procedury leasingu
pracowniczego powstało zaledwie 185 spółek pracowniczych.
Spółki pracownicze powstają także w innym otoczeniu (schemat 1), które również wymaga właściwego rozpoznania. Oprócz rynkowego otoczenia międzynarodowego istotnym elementem jest tu otoczenie bliższe (interesariusze). Polska na
porównywalnym tle innych krajów poszerzonej Unii Europejskiej prezentuje w tej
mierze daleko idące opóźnienia. Polskie doświadczenia związane z aktywną obecnością pracowników na wszystkich poziomach zarządzania w zdecydowanej większości ograniczają się tylko do istniejących już przedsiębiorstw państwowych lub
prywatyzowanych.
Obecnie w Polsce na poziomie makro bezpośrednim celem zawiązywania spółek
pracowniczych w sektorze publicznym jest tworzenie warunków do rzeczywistego,
aktywnego udziału załóg pracowników w dokończeniu procesu prywatyzacji własności państwowej czy komunalnej. W sektorze prywatnym celem takim jest także stworzenie odpowiednich mechanizmów ekonomiczno-organizacyjnych, które
zachęcałyby pozbawionych udziałów we własności menadżerów i pracowników
firm prywatnych do śmielszego podejmowania odpowiedzialności za zarządzanie
przedsiębiorstwami, co pozwoliłoby w sposób bardziej znaczący modernizować czy
stymulować rozwój tych przedsiębiorstw. Ponadto chodzi tu także o zawiązywanie
na wzorach spółek pracowniczych nowych form kooperacji, na przykład grupy producenckiej − zrzeszenia indywidualnych rolników3. W obydwu sektorach wspólnym
celem jest umożliwianie (np. poprzez ukazywanie dobrych przykładów skutecznych
rozwiązań) znaczącym kategoriom klasy pracującej możliwej ścieżki awansu społecznego, przejścia od statusu wykonawcy − pracownika/menadżera − na wyższy
poziom „pracy na swoim” − przedsiębiorcy/współwłaściciela. Spółki pracownicze,
które zazwyczaj są małymi przedsiębiorstwami, można zaliczyć do tego typu organizacji, dla których maksymalizacja zysku może, ale nie musi stanowić jedynego czy
nawet najważniejszego celu, kryterium oceny efektywności. Dlatego ważniejszy,
w większym stopniu zintegrowany z celami właścicieli spółek pracowniczych, wydaje
się tu postulat wskazywania na cele jakościowe, maksymalizację wartości, takich jak
Mimo tego, że w Polsce działa już ok. 900 grup producenckich, większość rolników nadal pozostaje
niezrzeszona. Na razie ich działalność obejmuje 3 proc. rynku, podczas gdy w Unii Europejskiej grupy pracowników działają na skalę kilkudziesięciu procent. W państwach starej UE 30 tys. spółdzielni rolniczych
zrzesza 600 tys. gospodarzy. Do spółdzielni należą niemal wszyscy farmerzy w Niemczech i we Francji.
Dla porównania w Polsce do grup i spółdzielni należy 10 proc. rolników i 15 proc. ogrodników. Maria
Sikorska „Razem czy osobno?” http://tvp.info/informacje/agro-info/razem-czy-osobno/9265080 (dostęp:
29. 11. 2012 r.).
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większa satysfakcja z wykonywanej pracy, lepsze dopasowanie własnych kompetencji zawodowych do wykonywanej funkcji w systemie organizacji podziału pracy, itp.
Działające obecnie spółki pracownicze może nie gwarantują kolosalnych zysków, ale
dają większe bezpieczeństwo w postaci czerpania profitów po średnio wysokiej cenie
w dłuższym przedziale czasowym. To szansa na obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie przeciętnych rozmiarów przedsiębiorstw, a przede wszystkim szansa na lepsze
jutro i lepsze przystosowanie się do rynku w warunkach kryzysu. Działalność w grupie
właścicieli zapewnia korzystną pozycję wobec innych podmiotów, np. utrzymanie rodzinnego charakteru firmy, większą pewność utrzymania miejsca pracy, a dzięki łączeniu małych kapitałów − możliwość dokonywania nowych inwestycji. Nie można
także zapomnieć o wsparciu z Unii Europejskiej, która przyznała Polsce znaczne środki
na rozwój takich nowych form działalności biznesowej, możliwych do wykorzystania
także w nowej siedmioletniej perspektywie finansowej do roku 2020.
Powstawanie organizacji − spółki pracowniczej − może być procesem trudnym.
Czynników opóźniających powstanie tego typu organizacji jest wiele: małe możliwości finansowe pracowników, brak umiejętności w prowadzeniu działalności
produkcyjnej, usługowej czy handlowej w warunkach rynkowych, niezrozumienie
zasad gospodarki rynkowej czy wymogów formalno-prawnych. Podstawą jest tutaj posiadanie własnego majątku, umiejętności menadżerskich i wiedzy dotyczącej
otoczenia organizacji – wiedzy, która umożliwia skuteczne działanie na rynku.
Schemat 1. Otoczenie organizacji
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Źródło: http://mfiles.pl.
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Wnioski wynikające z prowadzonej obecnie debaty na temat potrzeby ustanowienia nowego ładu korporacyjnego, stwarzają jednak korzystny klimat dla powstawania nowych spółek pracowniczych. Wnioski zmierzają w tym kierunku, aby
rekomendować konieczność zwiększania społecznej odpowiedzialności biznesu,
podejmowania przez właścicieli odpowiedzialnego inwestowania, a także przejmowania przez nich w okresie słabnącej koniunktury funkcji „administratora” i sprawowania via rady nadzorcze bardziej efektywnego nadzoru na najwyższym szczeblu
zarządzania.
Obecna praktyka gospodarowania w Polsce jest jednak taka, że najważniejszym
celem każdej organizacji biznesowej jest w pierwszym rzędzie jej przetrwanie, a dopiero później wypracowanie zysku, nadwyżki, która umożliwi rekompensację własnego ryzyka oraz pokrycie tych wydatków, które nie przynoszą bezpośredniego
zysku (m.in. pokrywanie socjalnych kosztów społecznych). Dość często cele spółek
pracowniczych charakteryzuje się zatem w kontekście różnych szerszych korzyści,
jakie mogą one przynosić całemu społeczeństwu, różnym wspólnotom, a także samym pracownikom. Na poziomie makro chodzi tu o korzyści związane z efektami
poszerzania korzeni nowej klasy średniej, z nadaniem kapitalistycznemu biznesowi
charakterystyki bardziej uspołecznionej i etycznej oraz z tworzeniem ogólnego klimatu dla tzw. przedsiębiorczości społecznej4.
Na poziomie mezzo głównymi beneficjentami są tu organizacje, wspólnoty
i segmenty społeczne (jednostki samorządu terytorialnego, społeczności lokalne,
grupy przedsiębiorców, związki zawodowe) zainteresowane w kreowaniu nowych
miejsc pracy czy umacnianiu myślenia w kategoriach biznesu i rynku, a nie populistycznej demokracji przemysłowej.
Na poziomie mikro rozwój spółek pracowniczych pozwala na podnoszenie
poziomu motywacji do pracy, sprzyja wzrostowi zaangażowania, wyzwala inicjatywy, przyczyniając się do wzrostu sprawności działania, wydajności i jakości pracy. Posiadanie przez pracowników własnych organizacji kreuje pozytywne zmiany
w ich nastawieniu do pracy, wyzwalać dbałość o miejsce zatrudnienia i swoje stanowisko pracy. Większy udział pracowników w podejmowaniu decyzji powoduje, że
chętniej przedstawiają oni własne pomysły i czują się potrzebni, przez co bardziej
się angażują i identyfikują z firmą, a ich świadomość współuczestniczenia w sprawach organizacji wymusza większą odpowiedzialność i zainteresowanie wynikami
ekonomicznymi...
Przyjmowane rozwiązania modelowych struktur organizacji i zarządzania spółek
pracowniczych mają w tym dziele podstawowe znaczenie. Wyznaczają one formalne i nieformalne wzory zachowań, określają powstające w przedsiębiorstwie nowe
relacje i zależności oparte na zdrowych podstawach.
M. Yunus, który w 2006 r. otrzymał Nagrodę Nobla za koncepcję mikrokredytów przeznaczonych do
wspierania oddolnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Zob. M. Yunus, Creating a World Without
Poverty. Social Business and the Future of Capitalism, New York 2007, s. 32.
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Spółka pracownicza, jak każda organizacja biznesowa, aby móc zacząć
sprawnie i efektywnie działać na rynku, potrzebuje przede wszystkim dobrego
rozeznania w swoim najbliższym otoczeniu społecznym, odpowiednio umotywowanych ludzi, jasno wyznaczonego celu oraz uporządkowanej struktury organizacyjnej, wyznaczającej najszersze ramy dla zachowań jej członków.
Schemat 2. Przykładowy schemat organizacyjny spółki pracowniczej (w branży turystycznej)
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Pracownicy poszczególnych działów
Ludzie - czyli członkowie organizacji dzielą się na różne kategorie. W aspekcie
zarządzania spółką podstawowe rozróżnienie dotyczy pracowników wykonawczych oraz kierowniczych. Wykonawcami w typowym przedsiębiorstwie są
zazwyczaj pracownicy, którzy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych im zadań tylko na swoim stanowisku pracy. Od przedsiębiorców i zarządzających menadżerów różni ich przede wszystkim to, że nie
sprawują oni funkcji bezpośredniego nadzoru nad pracą innych, a także tym, że na
ogół nie są oni specjalnie zainteresowani udziałem we współwłasności i współzarządzaniu całą firmą. Obowiązkiem i odpowiedzialnością menadżerów jest podejmowanie decyzji, koordynacja i kontrola działalności podległych im pracowników
oraz sprawowanie innych szczegółowych funkcji zarządczych, przy uwzględnieniu
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dobra i skutecznej realizacji celu całego przedsiębiorstwa. W spółce pracowniczej,
ze względu na bardziej znaczący udział pracowników posiadających swoje udziały
we własności, te standardowe zależności zaczynają się komplikować: łączyć się
i przenikać. Stawia to wymóg znalezienia odpowiednich do tego form organizacji
i zarządzania.
Struktura organizacyjna każdego przedsiębiorstwa składa się z wielu elementów: przede wszystkim ludzi i rzeczowych zasobów organizacji. Pomiędzy tymi
elementami zachodzą różne powiązania i zależności, określane terminem więzi organizacyjne. Ze względu na kierunek oraz charakter tych powiązań można je podzielić na:
• delegacje służbowe, tj. więzi łączące kierowników z ich podwładnymi,
• dyrektywy techniczne (technologiczne), tj. więzi łączące poszczególne stanowiska pracy, które uczestniczą w tym samym projekcie w różnych jego fazach,
• zależności funkcjonalne, tj. więzi zachodzące pomiędzy stanowiskami lub
grupami stanowisk realizującymi różne zadania,
• relacje informacyjne, tj. więzi zachodzące w uwagi na konieczność wymiany informacji.
Formalny układ stosunków w organizacji pomiędzy samymi kierownikami
(menadżerami) tworzy hierarchiczne szczeble organizacji. Na najniższym z nich
znajdują się pracownicy ponoszący odpowiedzialność za pracę bezpośrednich wykonawców. Szczebel wyższy stanowią kierownicy tzw. „średniego szczebla”, którzy
nadzorują pracę innych kierowników. Niekiedy do zadań kierowników znajdujących
się na tym szczeblu przypisywane są także zadania sprawowania kontroli nad pracą wykonawców. Głównym zadaniem kierowników średniego szczebla jest utrzymywanie równowagi pomiędzy wymaganiami najwyższych przełożonych, a możliwościami realizacji zadań przez pracowników-wykonawców. Najwyższy szczebel
stanowi naczelne kierownictwo, składające się na ogół z niewielkiej grupy menadżerów, którzy są znacząco zainteresowani we współwłasności i ponoszą szczególną odpowiedzialność za sprawne i efektywne funkcjonowanie organizacji jako całości oraz ostateczne efekty.
Na rzeczywistą strukturę organizacyjną składają się: układ stanowisk organizacyjnych i komórek organizacyjnych tworzących statyczną stronę struktury organizacyjnej oraz struktura nieformalna. Dopełnia ją struktura dynamiczna, którą tworzy
przebieg procesów pracy. Najczęściej spotykanym i najbardziej syntetycznym sposobem przedstawiania formalnej struktury jest schemat organizacyjny prezentowany w postaci wykresu.
Najbardziej istotnymi elementami struktury organizacji są struktury władzy.
W spółce pracowniczej, która najczęściej przybiera postać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o. o.) wyróżniane są następujące organy władzy: zgromadzenie wspólników, zarząd, rada nadzorcza (komisja rewizyjna).
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Zgromadzenie wspólników jest najważniejszym organem spółki z o.o. Decyzje
przez nie podejmowane w formie uchwały wspólników dotyczą najważniejszych
kwestii nadzoru i finansów, m.in.:
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki,
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
• postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
• zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
• nabycia/zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości;
• zwrotu dopłat.
Zgromadzenie wspólników może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny
(może być zwoływane w każdym czasie i w każdej sprawie).
Zarząd, kluczowy organ władzy wykonawczej reprezentuje spółkę i prowadzi
jej sprawy. Składa się z jednego lub większej liczby członków spośród udziałowców,
a także osób spoza tego grona. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany
uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Odwołanie nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.
Rada nadzorcza i komisja rewizyjna są organami, których wspólne lub oddzielne istnienie może przewidywać umowa spółki. Obligatoryjnie ustanawia się
jeden z tych organów w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę
0,5 mln zł, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu.
Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) składa się co najmniej z trzech członków
powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Jej kadencja trwa jeden rok.
Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, ale nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń
dotyczących operacyjnego prowadzenia spraw spółki. Do kompetencji rady nadzorczej należy ocena sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, a także wniosków zarządu dotyczących podziału zysku
albo pokrycia straty. W celu wykonania swoich obowiązków może badać wszystkie
dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz
dokonywać rewizji stanu majątku spółki. Umowa spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej.
Spółka pracownicza mieści się w tym ogólnym schemacie opisowej definicji
organizacji niezależnie od formy prawnej, jaką przyjmuje. Jak każdą organizację,
tworzy ją grupa ludzi, którzy mają podobny status społeczny oraz dążenia, i którzy
w określonym otoczeniu i ustanowionych przez nich samych strukturach instytucjonalnych współpracują w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby móc skutecznie osiągać swoje cele.
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Grupę ludzi zawiązujących spółkę pracowniczą wyróżniać będzie przede wszystkim ich status prawny - pracowników-współwłaścicieli – którzy mogą sprawować
jednocześnie funkcje wykonawcze (zarządzające) oraz właścicielskie (nadzorcze).
Taka grupa inicjatywna stanowić będzie znaczący segment pracowników nowej
formuły przedsiębiorstwa. Spaja ich wspólne przekonanie, iż łączenie tych różnych
funkcji jest nie tylko możliwe, ale także właściwe i pożądane bowiem stanowić może
najwłaściwszą drogę do skutecznego osiągania celów biznesowych. Tak więc najbardziej skutecznym, a zarazem afirmującym podmiotowość i wolność pracowników rozwiązaniem organizacyjnym jest poszukiwanie takich rozwiązań organizacji
i sposobu zarządzania, gdzie występować będzie połączenie we właściwych proporcjach własności pracowniczej z pracowniczą demokracją.
Na spółkę pracowniczą można spojrzeć jako na przykład realizacji partnerskiej
koncepcji zarządzania organizacją. Ponieważ punktem wyjścia tej koncepcji jest
„ownership” (własność), stąd często określa się ją mianem teorii „O”. W odróżnieniu
od innych koncepcji, w teorii „O” kluczowe znaczenie przypisuje się partnerom,
czyli: wspólnikom -współwłaścicielom -współpracownikom-współudziałowcom
we własności (w kapitale i w zyskach spółki) oraz partnerom we władzy (zarządzaniu). Pracowników spółki pracowniczej na wszystkich szczeblach organizacji (zarządu, menadżerów i wykonawców) powinny zatem cechować właścicielskie więzi
partnerskie. Pracownicy najlepsi w danej dziedzinie powinni móc decydować
o kluczowych sprawach z nią związanych. W wyniku posiadania prawa do współdecydowania, każdy pracownik musi jednak ponosić także odpowiednio większą
odpowiedzialność za całokształt działalności firmy i jej rezultaty.
Jak już wspomniano na wstępie, spółkę pracowniczą charakteryzuje to, że zwykle stara się ona osiągnąć więcej niż tylko jeden zasadniczy cel przyświecający na
ogół każdej kapitalistycznej organizacji biznesowej, czyli: maksymalizację zysku.
Równoważnymi (faktycznie zaś priorytetowymi) celami powołania takiej organizacji są dla jej członków także ich indywidualne cele z poziomu mikro: chęć nabycia
uprawnień samozatrudnienia („pracy na swoim”), zwiększenia korzyści materialnych wynikających ze statusu i przywilejów właścicielskich, szersze gwarancje zatrudnienia i utrzymania stałego miejsca pracy, satysfakcja z lepszej możliwości zaspakajania swoich potrzeb rozwojowych (zwłaszcza w postaci możliwości udziału
w zarządzaniu przedsiębiorstwem) oraz inne cele materialne, czy wspominane generalne cele społecznikowskie. Pracownicy jako (współ)właściciele przyczyniają się
do zapewnienia partnerskiego ładu korporacyjnego i obok możliwości instytucjonalnego reprezentowania swoich interesów, mają silną motywację, by wspierać stabilny rozwój przedsiębiorstwa, gwarantujący im pracę i rozwój zawodowy w dłuższej perspektywie.
Mając powyższe na uwadze, można zatem przyjąć, że istotnym wyróżnikiem
organizacyjnym spółki pracowniczej na tle innych organizacji jest pewna wartość dodana wynikająca z synergii harmonijnego łączenia różnych ról i funkcji. Pierwszorzędne znaczenie ma to, że w warunkach gospodarki rynkowej władza
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w przedsiębiorstwie łączy się przede wszystkim z własnością. Wyniki badań dostarczają wiele dowodów na to, że posiadanie akcji przez znaczącą ilość pracowników,
a nie tylko przez wąski krąg menadżerów czy mniejszościowy margines udziałowców, znacząco stymuluje produktywność i przedsiębiorczość, zwiększając przez to
zyski i stopę zwrotu z akcji, ponieważ ludzie w sposób naturalny są bardziej skłonni
dbać o to, co posiadają5.
Narzędziem ku temu jest konstrukcja odpowiednich do tych wyznaczników
i uwarunkowań form − instytucjonalnych struktur organizacji i systemu zarządzania.
Struktura organizacyjna jest środkiem niezbędnym; zła struktura może poważnie
obniżyć wydajność całego biznesu, a nawet go zniszczyć.
W istniejących już spółkach pracowniczych spotykane są różne rozwiązania dotyczące budowy wewnętrznych struktur organizacyjnych. Konstruowane są one na
podstawie uniwersalnych wzorów, a także wniosków z badań oraz praktycznych doświadczeń odnoszących się do rozwiązań już stosowanych w podobnego typu kolektywnych organizacjach pracowniczych, np. spółdzielniach, przedsiębiorstwach
o rozwiniętym akcjonariacie pracowniczym typu ESOP i innych6. Odniesienia te
mają różny charakter: od aprobujących, co skutkuje rekomendacją prostego przenoszenia sprawdzonych już rozwiązań, do negujących wzory, które należy krytycznie przewartościowywać albo unikać, ponieważ okazały się nieskuteczne lub nie
sprawdziły się w praktyce społecznej czy gospodarczej.
Za wyjściowy szablon, przydatny dla budowy odpowiedniej struktury organizacji spółek pracowniczych, posłużyć mogą wszelakie firmy o płaskich szczeblach
zarządczych, zwłaszcza te, które określane są jako kooperatywy7. Spółki pracownicze mieszczą się w szerokiej definicji modelu organizacji kooperatywnej propagowanej przez ONZ. „Kooperatywy są biznesami posiadanymi i kontrolowanymi
przez swoich członków, takimi, które służą swoim członkom”. [...] Kooperatywy to:
„ autonomiczne stowarzyszenia osób dobrowolnie zrzeszonych w celu spełnienia swoich wspólnych gospodarczych, socjalnych i kulturalnych potrzeb i aspiracji poprzez przedsiębiorstwa, które są ich (współ)własnością i są demokratycznie
kontrolowane”. Istotna niepewność polega na tym, że aby spółka pracownicza
mogła być w pełni uznana za kooperatywę, w myśl tej definicji musi w praktyce spełniać warunek, że podejmowane w niej decyzje będą równoważyć pogoń
za zyskiem z potrzebami i interesami swoich członków i wspólnot, w których
funkcjonują. Udzielenie takich gwarancji jest ryzykowne. W Polsce, ze względu
na niewielkie zaawansowanie w budowie zmodernizowanego kapitalizmu (spoDouglas L. Kruse, Richard B. Freeman and Joseph R. Blasi (red.), Shared Capitalism at Work: Employee
Ownership, Profit and Gain Sharing, and Broad-based Stock Options, Chicago 2010.
6
Spółdzielczość, kooperatywy, przedsiębiorczość społeczna, biznes społeczny, partycypacja pracowników w za-rządzaniu bądź samorządy pracownicze są powszechnie uznawanymi w świecie organizacjami
społecznymi. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Kooperatyw.
7
http://social.un.org/coopsyear/cooperatives-are.htm,
http://social.un.org/coopsyear/use-the-logo.html. (30.10.2012)
5
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łecznej gospodarki rynkowej), wydaje się, że warunek taki w największej mierze
spełniają spółdzielnie. Stąd przyjęło się uważać, że rodzimym odpowiednikiem
angielskiego terminu cooperative jest „spółdzielnia”. Prawna definicja tej organizacji w prawie polskim jest jednak nieco inna, bowiem głosi ona, że: „Spółdzielnia
jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie
osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków
prowadzi wspólną działalność gospodarczą”8. Szersza, międzynarodowa definicja
organizacji typu kooperatywnego źle się kojarzy (ze względu na skojarzenia spółdzielczości z praktykami okresu „realnego socjalizmu’) i nie pokrywa się z polską
definicją spółdzielni. Różnice rozwiązań przyjęte w organizacji spółki pracowniczej i spółdzielni są znaczne. Rozwiązania organizacyjne zawarte w statutach
spółdzielni w Polsce zawierają na ogół zapisy dotyczące bardziej szczegółowych
uprawnień wszystkich członków/pracowników, z których każdy ma tylko jeden,
równoważny głos, w odróżnieniu od spółek pracowniczych, które są wspólnotowym zrzeszeniem kapitałów a nie organizacji biznesowej, gdzie „głosuje się
akcjami”. Ponadto różnice dotyczą rozwiązań organizacyjnych. Pracownicy/członkowie spółdzielni są zorganizowani w grupy członkowskie tworzone w oparciu
o wydziały przedsiębiorstwa i grupy zawodowe. Każda grupa ma prawo wybierania delegatów do Rady Nadzorczej i opiniowania, np. przyznawanych premii.
Organizowanie pracy i podziału obowiązków znajduje się w rękach samej załogi,
a warunkiem np zwolnień czy przyjmowania do pracy musi być zgoda wyrażona
przez pozostałych pracowników9. W polskiej rzeczywistości praktyczne różnice
między, z jednej strony, spółdzielniami oraz innymi organizacjami, gdzie stosowany jest model akcjonariatu pracowniczego, a, z drugiej strony, modelem organizacji spółek pracowniczych, są więc znaczące. Istota ich tkwi w tym, że ani w pełni
egalitarny i zrównoważony udział we własności (spółdzielnie), ani mniejszościowy udział pracowników we własności, który jest charakterystyczny dla przyjętych
w Polsce rozwiązań akcjonariatu (do 10% udziałów), nie przynoszą dotychczas pożądanych społecznie rezultatów w postaci rzeczywistej partycypacji pracowników
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Teoretycznie członkowie spółdzielni w Polsce
mają niczym nieograniczone prawo wyboru władz swojej organizacji i uczestnictwa w podejmowaniu najistotniejszych decyzji, bez względu na wysokość udziałów i wkład ekonomiczny. Ale praktyka wyraźnie dowodzi, że jest to jednak tylko
demokratyczna fikcja, bowiem zaledwie 3,5% członków spółdzielni w Polsce aktywnie korzysta z tych instrumentów, np. głosując w wyborach do władz spółdzielni, przy czym odsetek głosujących jest odwrotnie proporcjonalny do liczby
członków spółdzielni - im większa spółdzielnia, tym mniej głosujących10.
Prawo spółdzielcze. Ustawa z dn. 16 września 1982 roku. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 188 poz. 1848,
Tekst ujednolicony, http://idn.org.pl/sonnszz/prawo_spoldzielcze1.htm.
9
P.Ł. Polowczyk, Międzynarodowy Rok Spółdzielczości: w stronę demokratycznego zarządzania, [w:] Sztuka
Zarządzania. Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University, nr 29/2012.
10
Por. S. Nałęcz, J. Konieczna, Sektor spółdzielczy – główny pracodawca gospodarki społecznej w Polsce, [w:]
Sławomir Nałęcz (red.) Gospodarka społeczna w Polsce, Warszawa 2008.
8
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Akcjonariat pracowniczy z kolei, jest jak dotąd (w polskich warunkach) formą
organizacji przedsiębiorstwa, która tylko formalnie i w niewielkim stopniu przynosi pracownikom korzyści wynikające ze (współ)własności. Warianty akcjonariatu
pracowniczego jednak mogą różnić się:
• sposobem wchodzenia w posiadanie pracowniczych udziałów kapitałowych,
• formami administrowania tymi udziałami,
• uprawnieniami związanymi z ich posiadaniem,
• zasadami zbywania tych udziałów.
Poprzez limitowaną partycypację własnościową pracownicy mają prawo do
współzarządzania przedsiębiorstwem i gwarancję udziału w zyskach, ale tradycyjne metody zarządzania firmą pozostają już na ogół w niezmienionych formach.
Akcjonariat pracowniczy dopuszcza możliwość nabywania akcji przez inwestorów z zewnątrz. Może dojść do tego, że inwestorzy nabywają kontrolny pakiet akcji nawet wtedy, gdy miał on należeć do pracowników . Aby pracownicy i tylko oni
mogli posiadać akcje, w statutach organizacji muszą być zawarte przepisy, które stanowić będą, że spółka pracownicza wykupi od pracownika, który odchodzi
z zakładu, jego akcje i że będą one rozdzielone pomiędzy pracowników. Aby do
tego doszło, spółka musiałaby zawsze mieć kapitał rezerwowy na ten cel, co rodzi problemy, np. w sytuacji pogorszenia koniunktury lub chęci rezygnacji z pracy
dużej liczby akcjonariuszy (cechą akcji jest to, że można je odsprzedawać, choć
często występują restrykcje z małymi udziałami nabytymi przez pracowników).
Stymulowanie procesów zwiększenia udziału załogi w zarządzaniu poprzez
różne formy jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Poprzez modele akcjonariatu po dwudziestu latach realizacji specjalnych programów (mocno
wspieranych w państwach członkowskich UE, zwłaszcza przez sektor bankowy)
udało się w wielu krajach „starej Europy” wprowadzić wielorakie i zróżnicowane
modele partycypacji pracowników11. W Polsce okazało się, że mniejszościowa
grupa pracowniczych akcjonariuszy, motywowana jedynie dodatkowym źródłem
materialnych korzyści, nie dostrzegła jeszcze w tych rozwiązaniach organizacyjnych istotnych dla siebie korzyści płynących ze zwiększonych uprawnień właścicielskich, ponieważ takich form partycypacji nie inicjują polscy przedsiębiorcy,
tylko zagraniczne koncerny. Ponadto wielce prawdopodobne jest, że limitowane
udziały we własności są jeszcze zbyt mało istotne (do ok. 15%), aby mogło to znaleźć swoje praktyczne przełożenie na pracownicze uprawnienia zarządcze12.
Zob. Akcjonariat pracowniczy. Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników. Ministerstwo Gospodarki,
listopad 2011.
12
W wielu państwach UE mamy natomiast do czynienia z udziałem finansowym znacznego odsetka osób
pracujących (ponad 50%), a liczba dostępnych wszystkim pracownikom modeli udziału kapitałowego
wzrosła do 18%. Zob. „Udział finansowy pracowników elementem europejskiego modelu społecznego – konkurencyjność, akcjonariat pracowniczy (ESOP) i kryzys finansowy. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Bruksela, 27 kwietnia 2010 r., http://www.eesc.europa.eu.
11
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II. WYBÓR ODPOWIEDNICH DLA SPÓŁKI PRACOWNICZEJ ELEMENTÓW
STRUKTURY ORGANIZACJI
Specyficzne zróżnicowanie struktur organizacji w spółkach pracowniczych
jest przede wszystkim związane z tym, że ma się na uwadze podstawowe kryterium
zróżnicowania formalnego, jakim jest ilościowy i jakościowy udział (akcji) pracowników we własności. Ponieważ, jak dotychczas, kryterium konstytuującym trzon wewnętrznej organizacji spółki pracowniczej jest inicjatywny wymóg odpowiedniego
ilościowego udziału uwłaszczonych pracowników (50% całej załogi), to decydujące znaczenie ma raczej kryterium jakościowe - wartość udziałów (akcji) wnoszonej
przez różnych założycieli spółki. We wczesnej fazie kapitalizmu powstające podmioty gospodarcze, poszukujące kapitału, w zamian za gotówkę oferowały udziały
w (przyszłym) zysku, nie gwarantując jednak osobom wpłacającym kapitał (udziałowcom) wpływu na jego późniejsze przeznaczenie. Natomiast obecni udziałowcy
spółek pracowniczych właśnie w strukturach organizacyjnych poszukują gwarancji
takich możliwości. Dlatego najczęściej spotykane spółki pracownicze to przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Są one zawiązywane na podstawie prawa handlowego jako organizacje kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością lub rzadko: akcyjne). Z uwagi na strukturę
udziałów kapitałowych najczęściej wyróżniane są następujące typy:
• spółki czysto pracownicze charakteryzujące się dość liczną i zróżnicowaną
grupą udziałowców wnoszących zbliżone udziały na niskim poziomie (np.
w wysokości jednej pensji). Organizacje takie charakteryzują się tym, że pracownicy−współwłaściciele zapewniają sobie komfortowy nadwyżkowy pakiet kontrolny w wysokości 30−51%. Spółki takie − ponieważ powstawały
jako pierwsze − są uznawane za „czystą formę” organizacyjną spółki pracowniczej. Już „na wejściu” może ona dawać pracownikom−udziałowcom poczucie bezpieczeństwa oparte na przekonaniu, że wspólne interesy większości
właścicieli dysponujących praktycznie takimi samymi udziałami gwarantować będą spełnienie oczekiwanych przez założycieli celów;
• pracownicze spółki menadżerskie, zawiązywane przez dużo mniej liczną,
ale bardziej zasobną grupę wywodzącą się na ogół z kierowniczej elity menadżerów byłego przedsiębiorstwa państwowego, którzy w swoich rękach skupiają maksymalnie do 40% całości udziałów. Ponieważ menadżerowie posiadają na ogół większe rozeznanie co do faktycznych możliwości rozwojowych
prywatyzowanego przedsiębiorstwa, ryzyko biznesowe jest tu mniejsze
i w zawiązywanej spółce pracowniczej znajduje swoje miejsce swoista forma
uwłaszczenia dotychczasowych menadżerów.;
• spółki menadżersko-pracownicze, czyli mieszane z dominującymi udziałami inwestorów wywodzących się spoza grupy uwłaszczonych pracowników
spółki (skupiające w swoich rękach pakiet kontrolny powyżej 50% udziałów).
Spółki takie powstają w formule spółek pracowniczych, ale po krótkim czasie
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przekształcają się w biznesowe firmy kapitalistyczne, w których założycielscy
pracownicy wyzbywają się swoich udziałów i tracą możliwości wywierania
wpływu na zarządzanie i określanie kierunku rozwoju;
• spółki pracowniczo-menadżerskie – podobny do poprzedniego układ
mieszany charakteryzujący się rozproszonymi udziałami, brakiem grup trwale koncentrujących w swoich rękach pakiet większościowy ( min. 20% udziałów);
• spółki z przewagą kapitałową pasywnych bądź aktywnych inwestorów, przeważnie zawiązywane na ścieżce formuły spółki pracowniczej w celach spekulacyjnych.
Wszystkie wymienione wyżej rodzaje spółek pracowniczych, wyróżniane z uwagi na strukturę udziałów kapitałowych, ciągle jeszcze tworzą „model idealny”, bowiem w praktyce funkcjonowania spółek pracowniczych pojawiają się inne istotne
problemy prowadzące do ich zróżnicowania:
• pracownicy dostają udziały, które mogą sprzedać, co wynika wprost z prawa
własności,
• pracownicy−udziałowcy mogą przyjąć do pracy innych pracowników niebędących udziałowcami, przez co świadomie wpływają na zmianę struktury
własności,
• pracownicy w lepszej sytuacji finansowej mogą nabyć więcej udziałów, odkupując udziały od innych pracowników,
• może być dopuszczalne, że pracownicy sprzedają akcje także nie-pracownikom,
• pracownicze udziały kapitałowe mogą być obejmowane przez pracowników
bezpośrednio lub też pośrednio, poprzez instytucje zewnętrzne stworzone
specjalnie w celu gromadzenia i dystrybucji udziałów kapitałowych (spekulacji nimi?). Instytucja pełniąca funkcje powiernicze może administrować
(spekulować?) udziałami, a nawet zarządzać firmą w imieniu pracowników
– właścicieli.
Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania spółek z dominującą rolą udziałów kierowniczej ekipy menadżerów z wielu powodów nie sprawdzają się. W szczególności przyczyną tego może być to, że wiele z nich szybko zmienia swój status,
gdyż większościowym inwestorom nie zależy na utrzymywaniu spółki pracowniczej, w której własność jest rozproszona, a podejmowanie decyzji jest znacznie rozciągnięte w czasie, ponieważ szczególne uprawnienia posiadają pracownicy jako
udziałowcy mniejszościowi. Większościowi właściciele traktują także ścieżkę spółek
pracowniczych jako wygodny sposób do pozyskania znacznego zysku. Szeregowi
pracownicy w takiej formule pozbawieni są pakietu własności umożliwiającego
uzyskanie przewagi, właściwej motywacji, możliwości efektywnego sprawowania
kontroli właścicielskiej i faktycznego wpływu na podejmowane decyzje, ze względu
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choćby na utrudniony dostęp do informacji. Wtedy pozbywają się swoich udziałów
po prostu dla bieżącej materialnej korzyści (zysku ze sprzedaży), wycofują się ze
(współ)zarządzania, pozbywają się swoich akcji, nieruchomości lub innych trwałych dóbr spółek pracowniczych. Podstawową tego przyczyną mogą być tu także
braki wynikające z przyjęcia wadliwych rozwiązań formalnych organizacji spółki
(brak zapisów ochrony praw założycieli, mechanizmów stabilizacji spółki, wadliwego obiegu komunikacji), albo braku przewagi konkurencyjnej na rynku, wynikających z niewystępowania spodziewanych efektów współuczestnictwa. Pracownicy-współwłaściciele w procesie zarządzania spółki nie mogą zatem spekulować,
czy też biernie partycypować w oczekiwaniu na doraźny zysk. Przyjęte rozwiązania
organizacyjne winny być tak skonstruowane, aby formalnie ich prawa partycypacji zarządzającej (do informacji, wysłuchania, wypowiadania opinii lub doradzania,
albo przewidziane w ramach właściwych zapisów statutowych „twarde” uprawnienia) dawały im prawo do wspólnego decydowania o losach spółki i wyrażania swojego sprzeciwu lub zgody, zgodnie z uprawnieniami do wspólnego lub wyłącznego
rozstrzygania. Pracownicy o mniejszych udziałach mogą przecież albo bezpośrednio zarządzać w sposób kolektywny (poprzez „kontrolny pakiet akcji”), albo czynić
to pośrednio przez odwoływalnych i kontrolowanych pełnomocników, względnie
przez wybrane władze, na które mają częściowy tylko wpływ. Nawet jeśli pracownicy mają kontrolny pakiet akcji, mogą „oddać władzę”, jeśli nie mają ku temu odpowiedniej motywacji.
Poziom motywacji i partycypacji pracowników w zarządzaniu ma zatem decydujący wpływ na funkcjonowanie spółki pracowniczej.
Generalnie problem można sprowadzić do dwóch kluczowych obszarów: stylu zarządzania oraz reprezentacji pracowników. Na poziomie makro uczestnictwo
w zarządzaniu jest sterowane przez przyjęte procedury konsultacyjne i negocjacyjne, odnosi się także do funkcjonowania struktur reprezentacji interesów (np.
związków zawodowych). Na poziomie mikro stopień indywidualnego uczestnictwa
będzie zależał od przyjętego w organizacji sposobu reprezentacji pracowniczej (roli
związku zawodowego, o ile taki istnieje).
W organizacjach można wyróżnić różne typy i rodzaje grup pracowniczych: formalne (funkcjonalne, zadaniowe, właścicielskie) oraz nieformalne i grupy interesu.
Struktury formalne opisane są w aktach prawnych każdej organizacji, zatwierdzanych przez jej władze (statut, regulaminy, akt założycielski). Ważnym podmiotem tej struktury w organizacji typu kooperatywnego – co wynika z samej jej definicji - jest grupa pracownicza współwłaścicieli, posiadająca prawa udziałów we
własności spółki (najczęściej w formie akcji imiennych), z czym związane są jej różne
przywileje.
Grupowe struktury nieformalne powstają z osobistych i zbiorowych potrzeb
pracowników. Pracownicy wchodzą w skład tych grup z różnych powodów, takich
jak: silne związki interpersonalne, zainteresowanie działalnością i celami grupy,
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korzyści wynikające z przynależności do grupy w postaci np. ochrony interesów
(związki zawodowe) lub nawiązania kontaktów w interesach. W grupach tych obowiązują zasady ustalone przez jej członków, które mogą mieć niewiele wspólnego
z formalnymi zasadami obowiązującymi w organizacji. Skutkiem tego jest ukryte
wspieranie się różnych jednostek czy zbiorowości pracowniczych, które wykazują
posłuszeństwo względem swojego nieformalnego lidera. Lider taki nie musi zajmować wysokiej pozycji ani w strukturze własnościowej, ani organizacyjnej, czy
innej strukturze formalnej. Istnienie takiej ukrytej struktury jest stwierdzonym
przez socjologów i psychologów istotnym faktem społecznym o dużym znaczeniu, ponieważ rzutuje na sposób osiągania celów przez daną organizację. W sytuacjach awaryjnych nieformalne sieci łączności mogą przyspieszać podejmowanie
decyzji i znacząco poprawić współpracę między członkami organizacji. Jednak
bez akceptacji nieformalnego lidera pracownicy mogą nie wykonywać poleceń
albo opóźniać ich wykonywanie. Dlatego też nie tylko w organizacjach takich jak
spółka pracownicza, dąży się do szybkiej identyfikacji grup i liderów nieformalnych, a następnie do niwelowania różnic (np. lidera nieformalnego powołuje się
na stanowisko formalnego menadżera).
Jednym z wielu standardowych kryteriów, jakie powinny być brane pod uwagę
przy projektowaniu struktur spółki pracowniczej, jest rozpiętość kierowania, czyli
ilość komórek organizacyjnych bezpośrednio podległych kierownikom na danym
szczeblu hierarchii. Z przytaczanych już powodów, a także ze względu na preferencję w postaci sprawnego obiegu informacji, ilość tych komórek nie powinna być
zbyt duża (ponieważ ci, którzy chcą awansować, zazwyczaj zniekształcają informacje, aby wszystko wydawało się lepsze, niż jest w rzeczywistości). Z rozpiętością
zarządzania, chociaż nie tylko, powiązana jest centralizacja i decentralizacja organizacyjna, kształtująca układ władzy w organizacji. Centralizacja jest procesem
podejmowania decyzji przez najwyższe kierownictwo organizacji, decentralizacja to delegowanie władzy na niższe szczeble hierarchiczne organizacji. Decentralizacja
władzy zwiększa zazwyczaj zaangażowanie pracowników i ułatwia koordynację, co
ogranicza koszty transakcyjne i pozwala menadżerom zająć się nie tyle wydawaniem rozkazów i nadzorem, co kreatywnym organizowaniem.
W zależności od kształtowania się rozpiętości kierowania, organizacja może posiadać strukturę smukłą albo płaską.
W strukturze smukłej sieć zależności w spółce będzie formowana w taki
sposób, że tworzonych będzie wiele podstawowych jednostek organizacyjnych
na różnych szczeblach zarządzania jednocześnie. Takie podstawowe ogniwa są
zazwyczaj niewielkie, stąd w tego typu strukturze występować będzie duża ilość
kierowników ulokowanych na różnych szczeblach. W strukturze płaskiej zależności są odwrotne. Występuje tu niewiele szczebli zarządzania, rozpiętość kierowania jest duża, a komórki organizacyjne są o wiele liczniejsze niż w strukturze
wysmukłej. W uproszczony sposób graficzny oba rozwiązania przedstawione są
na schemacie 3.
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Przystępując do projektowania struktury spółki pracowniczej należy brać pod
uwagę następujące podstawowe czynniki mające wpływ na optymalizację rozpiętości kierowania, a więc na płaskość i wysmukłość struktury organizacji:
• Kompetencje przełożonych i podwładnych: im są one większe, tym szersza
powinna być potencjalna rozpiętość kierowania.
• Fizyczne rozproszenie wykonawców: im jest ono większe, tym węższa jest
potencjalna rozpiętość.
• Zakres pracy menadżera innej niż nadzorcza: im jest jej więcej, tym węższy
potencjalny zasięg.
• Stopień pożądanej interakcji: im jej więcej, tym węższy potencjalny zasięg.
• Zakres występowania standardowych procedur: im ich więcej, tym szerszy
potencjalny zasięg.
• Prawdopodobieństwo nadzorowanych zadań: im są one bardziej podobne,
tym szerszy potencjalny zasięg.
• Częstość występowania nowych problemów: im większa, tym węższy potencjalny zasięg.
Schemat 3. Porównanie rozpiętości kierowania struktury płaskiej i wysmukłej
Struktura wysmukła

Prezes

Struktura spłaszczona

Prezes

Źródło: R.W Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1997, s. 344
Przyjęcie w organizacji spółki pracowniczej właściwego typu struktury uzależnione jest więc od różnych czynników, jednak niebagatelne znaczenie mają tu także
preferencje samych właścicieli. Jeśli stanowią oni np. profesjonalną, wykwalifikowa93

ną większość załogi o dużym stażu pracy, przejawiającą ponadto duże predyspozycje i chęci do udziału w zarządzaniu, najbardziej właściwym rozwiązaniem wydaje
się być struktura płaska. Konsekwencją jej przyjęcia jest bowiem postawienie na
większą samodzielność pracowników czy wykorzystanie przewagi konkurencyjnej
w postaci zalet wyższych kwalifikacji lub kultury organizacyjnej. Charakterystyczną cechą płaskiej struktury organizacyjnej jest rezygnacja z dużej ilości stanowisk
kierowniczych lub ich niewystępowanie w ogóle. Jeśli już powoływane są komórki
i ich menadżerowie, to ich zadaniem jest kierowanie dużo większą ilością samodzielnie sterujących swoją aktywnością pracowników, niż ma to miejsce w tradycyjnej
strukturze wysmukłej. Wybór płaskiej struktury organizacyjnej, uzależniony od wiedzy i występowania wysokich kompetencji (doświadczenia) pracowników, stawia
też większe wymagania. Ponieważ nie ma szefa, który organizuje i nadzoruje pracę,
sami pracownicy muszą decydować na bieżąco, jakie zadania należy wykonywać
w pierwszej kolejności i jak je należy wykonać mając na uwadze dobro i cele całej firmy. Kierownik musi mieć też silną osobowość, ponieważ w większości przypadków
kierować będzie dużą grupą ambitnych pracowników. Musi on również posiadać
umiejętności delegowania uprawnień na swoich podwładnych, podejmować decyzje, z którymi pracownikami będzie współpracować w różnych niestandardowych
sytuacjach, a także identyfikować innych pomocnych pracowników posiadających
umiejętności przywódcze i koordynujące.
Każda z modelowych struktur posiada swoje zalety i wady. Z punktu widzenia
celów spółki pracowniczej więcej zalet posiada struktura płaska. Jest mniej kosztowna, krótszy jest w niej przepływ informacji, szybciej dostosowuje się do zmian.
Warto jednak zauważyć, że nie zawsze wprowadzenie pożądanej struktury płaskiej
jest możliwe. Kiedy pracownicy występujący w roli współwłaścicieli nie są odpowiednio wyposażeni do sprawowania roli menadżera, albo ich ukrytym celem jest
„przehandlowanie spółki”, mogą oni podejmować działania nie zawsze zgodne
z celami spółki pracowniczej i wówczas bardziej wskazane jest przyjęcie rozwiązania
w postaci struktury smukłej.
Wybór, czyli wprowadzenie optymalnej dla danej spółki pracowniczej rozpiętości
zarządzania, jest początkowo zawsze trudny, ponieważ kryteria wyboru nie są wcale
jednoznaczne i często brakuje pełnego rozeznania co do faktycznych kompetencji
menadżerskich wśród pracowników. W strukturach wysmukłych pracownicy będący
współwłaścicielami są jednak słabiej zmotywowani do pracy, ponieważ mają na ogół
mniejszą możliwość uczestniczenia w procesie konsultowania decyzji i są gorzej poinformowani o tym, co się dzieje w ich przedsiębiorstwie ze względu na bariery, jakie
pojawiać się mogą w procesie komunikacji. Nie musi to być zawsze wadą, gdyż jako
substytuty tych elementów mechanizmu koordynacji mogą rozwijać się obok inne,
takie jak: formalizacja przebiegu procesów lub rezultatów oraz szersze wykorzystanie
samokontroli, co umożliwiają wysokie umiejętności pracowników.
Ze względu na kryterium relacji między samymi menadżerami i menadżerami a wykonawcami, podstawowe możliwości wyboru właściwych struktur organi94

zacyjnych przebiegają między strukturami: liniową, sztabowo - liniową, funkcjonalną, macierzową, amorficzną.
Struktura liniowa, choć jest to najstarszy i najbardziej wypróbowany rodzaj powiązań, nie wydaje się najlepszym docelowym rozwiązaniem dla organizacji spółki
pracowniczej, ponieważ w praktyce słabo wpisuje się w logikę jej wewnętrznego
funkcjonowania. Przyczyną tego może być możliwa kolizja ról: współwłaściciela
(mającego mocne uprawnienia do zarządzania strategicznego) i wykonawcy bezpośrednich poleceń. Podstawą budowy tej struktury jest bowiem zasada jedności
rozkazodawstwa. Menadżer odpowiada tu za całokształt działania kierowanej przez
siebie komórki i może być pomawiany przez podległego mu pracownika, będącego
współwłaścicielem, o niewłaściwą realizację celów strategicznych. Ponieważ podwładny ma (zazwyczaj) tylko jednego przełożonego, od którego odbiera polecenia,
to prowadzić to może do konfliktu, ponieważ linia ta jest zarówno drogą służbową
do przesyłania poleceń i dyrektyw, jak też kanałem władzy i delegacji kompetencji.
Schemat 4. Struktura liniowa

kierownik naczelny

sprzężenia służbowe

kierownik pośredni

sprzężenia funkcjonalne

wykonawcy

Źródło: Jan Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1976, s. 387
W tego typu strukturze istnieje ponadto zdecydowana dominacja myślenia hierarchicznego, które wynika z odziedziczanej na ogół operacyjnej logiki zarządzania.
Jest to więc struktura sztywna, a menadżerowie muszą znać szeroki wachlarz pro95

blemów, do których mogą nie mieć pełnego dostępu. W zasadzie brak jest tu także
specjalizacji funkcji kierowniczych.
Zaletami struktury liniowej są jednak jej prostota, precyzja określenia władzy,
odpowiedzialności oraz stworzenie warunków do szybkiego podejmowania decyzji
i egzekwowania ich realizacji. Jej niektóre wady mogą być niwelowane, gdy tworzone są specjalistyczne wsparcia dla zarządzania poprzez dodanie komórek sztabowych. Menadżer podejmuje wówczas decyzje i odpowiada za funkcjonowanie
organizacji. Natomiast komórka sztabowa zajmuje się między innymi zbieraniem
informacji, przygotowywaniem decyzji, udzielaniem rekomendacji, pracami prognostycznymi. W efekcie w strukturze liniowo-sztabowej następuje rozdzielenie
kompetencji decyzyjnych od kompetencji fachowych, ale z kolei możliwe są konflikty między komórkami liniowymi a sztabowymi. Prawidłowo zastosowana struktura
sztabowo-liniowa łączy zalety struktury liniowej (jedność rozkazodawstwa, czytelny
system władzy i odpowiedzialność) z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznych komórek sztabowych.
Struktura funkcjonalna powstaje między innymi na skutek uchylenia zasady
jedności rozkazodawstwa. Podwładny posiada kilku menadżerów, a więc realizowana jest zasada wielostronnego podporządkowania. Każdy z menadżerów jest bezpośrednio odpowiedzialny za pewien wybrany fragment funkcjonowania organizacji, a komórki organizacyjne wykształcają się na zasadzie specjalizacji.
Plusem tej struktury jest zarządzanie przez specjalistów w danej dziedzinie, ale
często barierą nie do przejścia jest brak koordynacji podejmowanych przez wiele
osób decyzji. Zasada wielostronnego podporządkowania mieści się jednak w ogólnej logistyce zasady organizacji spółki pracowniczej, ponieważ wymusza współpracę różnych menadżerów.
Struktura macierzowa - łącząca cechy struktur funkcjonalnych i liniowych
- uważana jest za nowoczesną, ale może okazać się zbyt trudną do zastosowania
w praktyce działania spółki pracowniczej. Schemat struktury nazywanej funkcjonalno-techniczną jest dosyć przejrzysty, bo składa się z kolumn i wierszy. W kolumnach
przedstawiających podporządkowanie funkcjonalne są umieszczone często powtarzalne funkcje, zaś w wierszach przedstawione są więzi techniczno-hierarchiczne
i nietypowe, zmieniające się określone zadania. Komórki wykonawcze są więc funkcjonalnie podporządkowane pionowo przełożonym funkcjonalnym, natomiast
w poziomie uzależnione są od koordynatorów procesu. W strukturze macierzowej,
określanej terminem „systemu wielokrotnego podporządkowania”, pracownik podlega jednocześnie zarówno przełożonemu funkcjonalnemu, jak i jednemu lub kilku
kierownikom projektów. Struktura ta sprzyja elastyczności, silnie motywuje pracowników, stwarza im dodatkowe możliwości zdobycia nowych umiejętności, umożliwia pełne wykorzystanie zasobów ludzkich, zapewnia dobry przepływ informacji
oraz sprzyja pożądanej w spółkach pracowniczych decentralizacji.
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Schemat 5. Struktura macierzowa
piony
funkcjonalne

zadania
programy
produkty
procesy

Źródło: R.W Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1997, s.234
Struktury macierzowe zastosowano po raz pierwszy w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Rząd, kiedy zamawiał prace badawcze i projektowe postawił warunek,
że każde z zadań musi mieć szefa odpowiedzialnego wobec rządu za przebieg prac
i uzyskane rezultaty. Dlatego ustanowiono osobę, która byłaby odpowiedzialna
wraz z wcześniej powołanymi menadżerami działów i pionów. Wydaje się, że takie
rozwiązanie mogłoby zostać adekwatnie przyjęte w przypadku organizacji spółki
pracowniczej (alternatywnie mogłoby ono mieć zastosowanie dla poszczególnych
pionów lub określonej działalności spółki), gdzie odpowiednikiem rządu byłby organ właścicielski, a odpowiedzialność za realizację zadań funkcjonalnych podlegałaby operacyjnym organom menadżerskiego zarządu spółki.
Struktura amorficzna występująca w nielicznych organizacjach (grupujących
na zasadach dobrowolności specjalistów wolnych zawodów) charakteryzuje się
tym, że występuje jedność rozkazodawstwa i wykonawstwa, poszczególne komórki
organizacji są całkowicie samodzielne i niezależne, brak jest powiązań o charakterze hierarchicznym i poziomym. Menadżer jest jednocześnie wykonawcą swoich
poleceń, co wymaga uniwersalności fachowej każdej z komórek organizacyjnych
(komórki takie są najczęściej jednoosobowe). Efektem zastosowania tego typu
struktury jest jej duża elastyczność i niskie koszty eksploatacji związane z brakiem
komórek obsługi i koordynacji. Wadą natomiast, że struktura taka może okazać się
nietrwała w wyniku występowania tendencji dezintegracyjnej. Równocześnie może
następować jej przekształcenie w innego typu struktury. Występuje to wtedy, jeżeli
komórka organizacyjna wchodzi w korporacje z pozostałymi komórkami i przechodzi na bardziej trwałe powiązania.
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Struktury organizacyjne w spółkach pracowniczych mogą być budowane
także ze względu na inne kryteria, odnoszące się do chęci zwiększania możliwości
skutecznego osiągania założonych celów w połączeniu z demokratycznym sposobem zarządzania. Wydaje się, że z uwagi na swoją istotę spółki pracownicze winny
być właśnie organizacjami bardziej demokratycznymi, a więc konstruowanymi
w taki sposób, by znajdowały w nich zastosowanie raczej alternatywne wobec dominującego w Polsce stylu uprawiania biznesu, płaskie i niehierarchiczne struktury.
Część praktyków biznesu opowiada się obecnie za dosyć wąskim rozumieniem
działalności gospodarczej opartej na krótkoterminowym zysku i preferuje scentralizowane hierarchiczne struktury i autokratyczne metody zarządzania. Takie myślenie
ma swoje korzenie w tzw. mechanistycznej teorii X. Podstawowym jej założeniem jest,
że ludzie są z natury nieodpowiedzialni, leniwi, mało kreatywni i, aby wydajnie pracować, potrzebują silnej ręki. Jej przeciwieństwem jest teoria Y, która przypomina niektóre rodzaje liberalizmu oraz koncepcje lewicowe i kładzie nacisk na demokratyczne
struktury i „miękkie” sposoby zarządzania. Według tej teorii ludzie w większości są odpowiedzialni i chętnie podejmują pracę, a jeśli tylko będzie ona sensownie zorganizowana, jest wysoce prawdopodobne, że ujawni się drzemiąca w nich kreatywność. Doświadczenia, a także wyniki badań związanych z zagadnieniami współpracy grupowej
czy komunikacji międzyludzkiej zdają się przemawiać za większą przydatnością dla
spółek pracowniczych rozwiązań opartych na teorii Y13.
Liczni specjaliści od zarządzania i organizacji opowiadają się więc przeciwko standaryzowanemu wprowadzaniu nazbyt hierarchicznych modeli organizacji i preferowaniu restrykcyjnych metod zarządzania. Ich zdaniem są one (zwłaszcza w dłuższym
okresie czasu) mniej efektywne niż dobrze ukształtowane i sprawdzone instrumenty
demokratyczne. Najbardziej preferowana ze względu na wysoką wydajność jest organizacja skomponowana z sieci wymiany idei, wartości, informacji, gdzie liczy się:
• różnorodność opinii, która wiąże się z doświadczeniem i wiedzą albo niestandardową interpretacją znanych danych,
• względna niezależność członków, która polega na nieuleganiu instynktowi
stadnemu, naciskom innych,
• decentralizacja, która pozwala wykorzystywać atuty związane z różnorodną
wiedzą specjalistyczną i lokalną oraz
• agregacja, dająca umiejętność konstruowania mechanizmu łączenia wiedzy
poszczególnych indywiduów oraz kompetencji i umiejętności przetwarzania
jej w zbiorową decyzję.
Konkludując, można zatem stwierdzić, iż oznacza to, że spółka pracownicza winna wyróżniać się raczej strukturą organiczną, charakteryzującą się:
• niskim stopniem formalizacji i centralizacji,
• wykorzystywaniem doświadczenia i kwalifikacji pracowników,
• małą rozpiętością kierowania,
13

Zob. D. Korten, Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź 2002.

98

• komunikacją poziomą o dużej liczbie kontaktów bezpośrednich,
• koordynacją i kontrolą w grupie poprzez dyskusje i normy społeczne.
Na wybór właściwej dla danej spółki pracowniczej struktury organizacyjnej,
tak jak i na sposób jej zarządzania, wpływa wiele czynników, które należy brać pod
uwagę. Przede wszystkim jest to uzależnione od wnoszonej przez pracowników kultury pracy, doświadczenia, ale najczęściej taki wybór określany jest ze względu na
ogólną specyfikę rodzajową firmy i branży. Inaczej może to wyglądać w przypadku
przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdzie procesy technologiczne ograniczają rolę
człowieka w procesie wytwórczym. Inaczej może to wyglądać, gdy jest to przedsiębiorstwo handlowe lub usługowe.
III. BUDOWANIE MECHANIZMU (WSPÓŁ)ZARZĄDZANIA W SPÓŁCE PRACOWNICZEJ
Możliwość osiągnięcia sukcesu rynkowego przez każde przedsiębiorstwo uzależnione jest od sprawności zarządzania, znajomości reguł rynkowych i umiejętności wypracowania korzystnej pozycji wśród konkurentów.
Zaostrzające się warunki konkurencji, postęp w sferze kierowania przedsiębiorstwami oraz wdrażanie nowoczesnych technik i technologii w produkcji, handlu
i w usługach sprawiają, że w zarządzaniu niezbędna jest duża operatywność, doświadczenie i fachowość. Dlatego większe szanse utrzymania się na rynku i rozwoju
mają te organizacje, które przekazują zarządzanie swoimi jednostkami organizacyjnymi, a nawet całym swoim majątkiem, osobom posiadającym w tym zakresie
specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie, czyli profesjonalnym menadżerom.
Menadżerskie zarządzanie organizacją to proces realizacji różnorodnych zadań kierowniczych, takich jak: planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie,
przewodzenie, kontrolowanie zasobów organizacji (ludzkich, finansowych, rzeczowych, informacyjnych), wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów w sposób
sprawny i skuteczny. Ich wykonywanie wymaga umiejętności fachowych i dlatego
są one powierzane zawodowym menadżerom.
W teorii i praktyce zarządzania firmą średniej wielkości wyróżniane są zazwyczaj
trzy zasadnicze poziomy, na których wymagane są właściwe dla nich menadżerskie
umiejętności i kompetencje, a także wiedza w zakresie znajomości organizacji firmy:
Poziom PIERWSZY – najniższy – kierownicy pracowników wykonawczych
(serwis menadżerowie)
Są to najniżsi w hierarchii organizacji menadżerowie, którzy bezpośrednio realizują wszystkie funkcje merytoryczno-wykonawcze (kierownicy sekcji, zespołów,
pracowni, małych biur, małych wydziałów, komórek czy oddziałów, mistrzowie,). Na
tym poziomie liczą się przede wszystkim fachowe kompetencje zawodowe, choć
ważne są też predyspozycje osobiste. Nie są tu wymagane jeszcze najwyższe umiejętności profesjonalnego zarządzania, wystarcza brak przeciwwskazań do kierowa99

nia ludźmi, np. nieumiejętność planowania, organizowania, za mała komunikatywność, niechęć do podejmowania działań kontrolnych i, w skrajnych przypadkach,
wady osobowości. Oczekuje się natomiast: umiejętności realizacji bieżących zadań,
przygotowania danej komórki organizacji do realizacji zadań w okresach przyszłych.
Schemat 6. Proces zarządzania
Planowanie i podejmowanie
decyzji
Określenie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich
osiągnięcia

Organizowanie
Określenie najlepszego sposobu
grupowania typów działań i zachowań

Kontrolowanie
Obserwowanie i wprowadzanie
korekt do bieżących działań dla
ułatwienia realizacji celów

Przewodzenie (kierowanie ludźmi)
Motywowanie załogi organizacji do
pracy w interesie organizacji

Źródło: R.W Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998, s. 40
Poziom DRUGI – średni poziom kierowania (z ang. middle menadżerowie)
To tzw. szefowie kierowników, zarządzający menadżerami najniższego szczebla.
Podlega im mogą także inne stanowiska pracy, np. sekretariaty, sekcje specjalistów
itp.
Od tego poziomu obowiązuje wymóg wysokich umiejętności zarządzania, gdyż
realizacja funkcji kierowniczych zajmuje większość czasu pracy. Także jakość zarządzania musi być wysoka. Na tym szczeblu niezbędni są zatem pracownicy posiadający kompetencje warsztatowe i doświadczenie (profesjonalizm zarządzania) czyli:
• wiedzę – szeroką znajomość różnych technik zarządzania,
• warsztat menadżerski – umiejętności stosowania odpowiednich do ludzi
i sytuacji technik zarządzania,
• kompetencje społeczne – atuty interpersonalne (umiejętność pracy z ludźmi
i przewodzenia w grupie).
Także wymagania wobec nich w zakresie znajomości własnej organizacji są wysokie. Powinni oni znać i współkształtować misję firmy, cele strategiczne, strategie
rozwojowe, schemat organizacji i skalę podziału pracy w całej organizacji, znać ludzi, ich silne i słabe strony, śledzić krajowy i światowy postęp w branży, znać, kon100

tynuować i promować tradycje firmy, a także rozwijać jej kulturę organizacyjną i in.
Predyspozycje osobowe muszą dotyczyć też tzw. sylwetki przedsiębiorczej, tj. odpowiednich cech osobowościowych, cech psychofizycznych, dużej odporności na
stres. Takie cechy trzeba mieć wykształcone, raczej nie da się ich nauczyć.
Poziom TRZECI – naczelne kierownictwo (top menadżerowie)
To prezesi spółek, członkowie zarządu, menadżerowie w randze dyrektorów i ich
zastępców.
Menadżer najwyższego poziomu kierowania to przede wszystkim strateg, który
określa misję organizacji, modeluje jej cele strategiczne i rozwojowe, kształtuje jej
relacje z otoczeniem, zakres oraz formy współpracy, zorientowany jest na realizację
głównych celów organizacji w dłuższym okresie. Realia jego działania związane są
zawsze z ryzykiem, niepewnością powodzenia, sytuacjami kryzysowymi.
Menadżer tego szczebla musi posiadać wyróżniające go cechy przywódcze. Powinien cechować go dynamizm i kreatywność, skłonność do refleksji i realizm, które
może wesprzeć intuicją, ale która nie może być podstawą, ponieważ decydująca jest
racja ekonomiczna.
Na szczeblach centralnych zarządzania organizacją konieczne jest posiadanie
jednocześnie trzech grup kompetencji menadżerskich:
• kompetencje koncepcyjne (zdolność właściwej oceny sytuacji bieżącej
i przyszłych potrzeb, przygotowania zmian itp.),
• kompetencje społeczne (zdolność do współpracy z ludźmi, kojarzenia różnych grup społecznych, mediacji, kompromisów, rozwiązywania problemów),
• kompetencje techniczne (np. znajomość technologii, umiejętność posługiwania się sprzętem specjalistycznym, stosowania nowoczesnych technik porozumiewania się i in.).
Menadżerowie w organizacjach o specyficznej formie własności (takich jak spółki pracownicze) generują swoiste problemy zarządzania. Chodzi tu np. o trudności
związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami ze względu na ich rozmiary. Spółki pracownicze na ogół znajdują się w grupie przedsiębiorstw małych i średnich,
a te odczuwają (bardziej niż firmy duże) trudności z doborem fachowego personelu o uniwersalnych umiejętnościach zarządczych. W przypadku trudności z tym
związanych rodzi się silna pokusa osadzenia w roli menadżera nie kogoś z zewnątrz,
tylko jednego ze współwłaścicieli. Rozwiązanie takie, aczkolwiek często stosowane
na średnim i niższym poziomie, zwłaszcza w sytuacji wzrastającej złożoności procesów gospodarczych i narastającej niepewności rynkowej, staje się coraz bardziej ryzykowne. Powierzenie zadań kierowania własnością grupową osobom wytypowanym z grona współwłaścicieli, lecz nieprzygotowanym zawodowo do wykonywania
funkcji kierowniczych, może doprowadzić do gwałtownego pogorszenia kondycji,
a nawet do upadku spółki i związanego z tym zaprzepaszczenia majątku, będącego
własnością ich członków.
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Specyfika pracy menadżera w spółce pracowniczej może znacząco odbiegać
od warunków wykonywania zawodu kierownika w przedsiębiorstwie opartym na
innym typie własności, w szczególności prywatnej czy skarbu państwa. Wśród istotnych różnic należy wymienić przede wszystkim:
• pracę pod stałą obserwacją załogi, w szczególności pracowników-współwłaścicieli spółki, co oznacza, że w procesie decyzyjnym muszą oni uwzględnić
fakt, że pracownicy są jednocześnie wykonawcami i właścicielami,
• zasady podziału wypracowanego zysku,
• wśród bodźców motywacyjnych występuje na ogół możliwość zwiększenia
prawa do nabywania własności majątku spółki,
• potrzebę efektywnej współpracy z członkami, polegającą na częstej wymianie informacji, szczególnie dotyczących sposobów realizacji celów oraz ich
możliwych konsekwencji dla wyników finansowych spółki,
• pecyficzny rodzaj przywództwa, polegający na wypracowywaniu takiego
stylu współpracy, który przyciągnie pracowników, skłaniając ich do przedłużenia kontraktu menadżera.
W każdej organizacji kierownictwo, które ma właściwe uprawnienia władcze,
może informować załogę o już podjętych decyzjach lub prowadzić z pracownikami
i/lub ich reprezentacją dialog konsultacyjny przed ich podjęciem. Wybór odpowiedniego sposobu postępowania zależy od bardzo wielu czynników i uwarunkowań.
Część obligatoryjnych obowiązków z tego obszaru zarządzania jest zapisana w ustawach lub/ i sformalizowana w aktach prawnych (np. statutach, regulaminach). Inne
rozwiązania konsultacyjne podlegają interpretacji i zależą od dobrej woli decydentów. Podział ról decyzyjnych w kierownictwie polega na tym, że zarząd zajmuje się
tzw. decydowaniem operacyjnym, realizuje ustalone cele, a rada nadzorcza wyznacza strategię oraz sprawuje ogólny nadzór nad jej realizacją i funkcjonowaniem firmy w imieniu właścicieli, nie wtrącając się jednak w bieżące sprawy. Walne zgromadzenie, reprezentujące wszystkich akcjonariuszy, powołuje zarząd i radę nadzorczą,
decyduje o składzie osobowym i podziale zysku. Rzadko kiedy udaje się ten podział
ról zorganizować inaczej. Z wyników przeprowadzonych w Polsce badań wynika, że
kadra menadżerów przy rozwiązywaniu dylematów związanych ze stylem zarządzania deklaruje generalnie podejście oparte na sile argumentów. Najwięcej menadżerów deklaruje, że swoją pozycję buduje poprzez tłumaczenie i uzasadnianie decyzji.
Na drugim miejscu znalazły się konsultacje, następnie inspiracja, koalicje i wymiana,
a dopiero na samym końcu - presja.
Konkretne rozwiązania zależą od zespołu i zadania oraz sytuacji, w jakiej znajduje się firma. Nie istnieje jedna najlepsza metoda, dlatego trzeba je właściwie dobierać, mając na uwadze to, że przeciętny menadżer jest w stanie stosować z powodzeniem od trzech do czterech technik. Będzie dokonywać wyboru właściwej techniki
(stylu) zarządzania kierując się nie tylko potrzebą chwili, ale również zdaniem pracowników.
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Proces zarządzania w przypadku spółki pracowniczej, w której załoga posiada
znaczący udział we własności, wymaga włączenia doń współwłaścicieli, a nie zdawania się tylko na fachowość i dobrą wolę menadżerów. Powstaje zatem pytanie, jaki
sposób będzie najbardziej odpowiedni dla realizacji zadań zarządczych w spółce
pracowniczej? Pracownicy-właściciele spółki w tym procesie mogą przecież uczestniczyć w zarządzaniu swoją firmą w różnych formach i w różny sposób. Mogą to robić w sposób aktywny lub bierny, korzystając, lub też nie, ze swoich praw właścicielskich (pośrednio przez wybrane organy, które mogą być przez nich kontrolowane)
lub działać bezpośrednio (poprzez statutowe organy spółki), wykorzystując swoje
uprawnienia właścicielskie dotyczące np. podejmowania decyzji w sprawach strategicznych. Inaczej przedstawia się sytuacja szeregowych pracowników nie mających
udziału we własności. Formalnie ich indywidualny wpływ na zarządzanie i kontrolę
jest niewielki i może nawet ulec pogorszeniu w porównaniu z sytuacją, jaką mieli
w przedsiębiorstwie państwowym działającym zgodnie z Ustawą o przedsiębiorstwie państwowym oraz Ustawą o samorządzie pracowniczym. Rady pracownicze
są eliminowane, a w ich miejscu znajduje się Rada Nadzorcza. Związki zawodowe
rzadko zawiązują się w spółce pracowniczej. Walne zgromadzenie w spółce pracowniczej niekoniecznie reprezentuje całą załogę, ponieważ pracownicy nieposiadający
udziałów/akcji nie mają uprawnień do udziału w walnym zgromadzeniu.
Mogą oni co najwyżej oddziaływać na procesy decyzyjne pośrednio, w sposób
nieformalny (poprzez ukryte lub sformalizowane grupy interesu), lub korzystać
z powszechnych praw do wspólnego rozstrzygania, które przynależą pracownikom
zakładu pracy bez względu na jego formę organizacji.
Głównym celem budowy odpowiedniego modelu zarządzania w spółce pracowniczej jest zatem stworzenie od podstaw takiego mechanizmu zarządzania zasobami
ludzkimi, dzięki któremu wykorzystane i zmaksymalizowane zostaną zasoby i wzrośnie
efektywność pracy wszystkich pracowników, a firma jako całość zyska atuty konkurencyjne. Do skutecznych narzędzi dających szansę współuczestnictwa załogi w zarządzaniu, po to choćby, aby spółka mogła przetrwać na rynku, a następnie uzyskać przewagę konkurencyjną, nie można już zaliczać wyłącznie takich standardowych metod
poprawy efektywności, jak racjonalizacja struktur i procedur organizacyjnych czy też
usprawnienie procesów pracy prowadzących do wzrostu wydajności pracy. Do nowych, istotnych narzędzi można natomiast zakwalifikować optymalizację procesu zarządzania zasobami ludzkimi, wśród których kadra kierownicza oraz grupa współwłaścicieli odgrywa decydującą rolę. Problem w tym, że każda spółka pracownicza posiada
własną specyfikę, powodującą konieczność konstruowania właściwych rozwiązań.
Na liczne trudności związane ze skonstruowaniem takiego modelu zarządzania
spółką pracowniczą składają się różne przyczyny. Mają one swoje źródło w:
• specyfice formy własności,
• bimodalnym charakterze tej organizacji (zrzeszenia i wspólnoty),
• skali wielkości (małe przedsiębiorstwa mają na ogół duże trudności z pozyskaniem fachowego personelu menadżerskiego),
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• „grzechu pierworodnego” w postaci braku kapitału (co naraża spółki na
ujemne „zawirowania” w ich otoczeniu zewnętrznym),
• preferowaniu kolegialnego stylu zarządzania, utrudniającego menadżerom
operatywne podejmowanie decyzji, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych,
• czasochłonnych konsultacjach z partnerami społecznymi i załogą, które
mogą powodować obniżenie efektywności i konkurencyjności,
• specyficznych relacjach i więziach między zarządem spółki a innymi organami władzy.
Dla harmonijnego ułożenia współpracy pomiędzy zawodowymi menadżerami
a organami władzy spółki, niezbędne jest przede wszystkim ścisłe rozgraniczenie
uprawnień menadżerów i organów spółki oraz prawidłowa kontrola pracy menadżera. Kontrola taka dokonywana przez walne zgromadzenie powinna dotyczyć
zarówno efektywności działania spółki, jak również efektywności współpracy menadżera z członkami spółki, całą załogą, jej personelem i władzami.
Dokonanie takiej formalnej regulacji może jednak okazać się trudne, a na dodatek niewystarczające. Dlatego konieczne wydaje się wypracowanie modelowego
schematu modelu zarządzania w spółce pracowniczej, oferującego różne możliwości rozwiązywania powstających problemów z uwzględnieniem zasad współuczestnictwa załogi w procesie zarządzania spółką pracowniczą.
IV. PARTYCYPACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ PRACOWNICZĄ
Współudział pracowników w procesie zarządzania organizacją określany jest
najszerzej przez termin partycypacja. Samo słowo partycypacja ma swój rodowód
łaciński, oznacza: udział, uczestnictwo. Stosowane w teorii zarządzania, odwołuje
się do pojęcia wpływu (a nie władzy w organizacji) i oznacza: współzarządzanie,
współdziałanie a zwłaszcza współdecydowanie. Jedna z najbardziej popularnych
definicji, jaką można się tu posłużyć, głosi, że partycypacja to wszelkie przejawy wywierania wpływu przez pracowników na działalność przedsiębiorstwa,
na różnych szczeblach kierowania nimi, w szczególności to proces wspólnego
podejmowania decyzji przez dwie lub więcej strony, w którym decyzje mają
wpływ na przyszłą sytuację tych, którzy je podjęli. Współudział w podejmowaniu decyzji to tylko jeden z możliwych wymiarów partycypacji, ale dla omawianej
tu kwestii współuczestnictwa pracowników w zarządzaniu spółką pracowniczą ma
znaczenie podstawowe.14
Partycypacja zachodzi w różny sposób, ma różne postacie, w zależności od poziomu struktur organizacyjnych, zakresu, w jakim podejmowana jest decyzja
oraz stopnia sformalizowania mechanizmów działania. Partycypacja może zatem
Por. T. Mendel, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Poznań 2001, s. 28; B. Błaszczyk, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, Warszawa 1988, s. 16.
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mieć miejsce na stanowisku pracy, na poziomie kierownictwa, przy tworzeniu planów (strategii) oraz własności firmy. Zakres (stopień) wspólnego podejmowania
decyzji może obejmować szerokie spektrum działań, od samodzielnego podejmowania decyzji przez kierownictwo przy jednoczesnym informowaniu pracowników
o podjętych decyzjach, poprzez różne formy konsultacji z pracownikami przed
podjęciem ostatecznej decyzji, różne formy wspólnego podejmowania decyzji, negocjacyjne sposoby podejmowania decyzji, a wreszcie samodzielne podjęcie decyzji przez załogę (referendum wśród pracowników) czy właścicieli i in. Proces ten
może odbywać się podczas narady, briefingu mającego nieformalny charakter (na
poziomie stanowiska pracy), poprzez zespoły konsultacyjne, zarządy (na poziomie
kierownictwa), organy władzy, np. radę nadzorczą - na poziomie tworzenia polityki)
oraz w ramach prowadzonej polityki informacyjnej (metody sugestii czy manipulacji na poziomie całej organizacji).
Efekty partycypacji sprowadzają się do dwóch kwestii, które mogą stanowić kryteria wyróżnienia ich różnych form:
• wzrastającego zakresu udziału i siły oddziaływania różnych podmiotów pracowniczych w procesie decyzyjnym,
• sposobu (formy) podejmowania decyzji.
Uszeregowanie, z punktu widzenia tych dwóch kryteriów łącznie, różnych form
partycypacyjnych (uczestnictwa w zarządzaniu), może przybierać następującą postać:
Tabela 1. Pięć poziomów i dziesięć form partycypacji w zarządzaniu spółką pracowniczą
Formy partycypacji

Pasywna
Współdziałanie

Aktywna
Współdecydowanie

Miękka

Komunikacja
informacyjna

Głosowanie

Neutralna

Zasięganie porady

Wyrażanie przyzwolenia/
sprzeciwu

Wiążąca

Zasięganie opinii

Prawo do wspólnego
rozstrzygnięcia

Współdecydująca

Ekspertyza

Negocjacje

Ostateczna

Dyskusja
publiczna

Prawo do wyłącznego
rozstrzygania

Źródło: Opracowanie własne.

105

W procesach zarządzania w organizacji wyróżnić można dwa podstawowe typy
partycypacji: bezpośrednią (czynną) i pośrednią (pasywną).
1. Partycypacja pasywna (współdziałanie)
Partycypacja pasywna dotyczy w przeważającej mierze uprawnień zwyczajowych lub formalnych przypisanych do wszystkich pracowników lub/i załogi jako
całości (niezależnie od statusu własnościowego), np. prawo do informacji czy dobrowolnego współdziałania w procesie zarządzania. Uprawnienia formalne mogą
wynikać z obowiązku stosowania przepisów prawa, np. ustawy o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji15 lub przepisów wewnętrznych,
zawartych np. w statucie czy w umowach z partnerami. Konsultacje są tu rozumiane jako nawiązywanie dialogu oraz wymiana poglądów między przedstawicielami pracowników a zarządem w odpowiednim momencie, w odpowiedni
sposób i o odpowiedniej treści, tak, aby umożliwić przedstawicielom pracowników wyrażenie opinii na podstawie dostarczonych im informacji dotyczących proponowanych działań, po to, aby w rozsądnym czasie działania te
mogły być uwzględnione. Taka pasywna formuła pracowniczego współdziałania leży w interesie wszystkich w spółce pracowniczej, choć ich interesy związane
z uczestnictwem w konsultacjach nie muszą być tożsame. Pracownicy są zachęcani
do kooperacji zarządczej z menadżerami w postaci wnoszenia nowych pomysłów
i opinii, z tym, że kierownicy zachowują tu prawo do podjęcia ostatecznej, rozstrzygającej decyzji, a pracownicy mają prawo do przedstawiania propozycji, doradzania, sugerowania, opiniowania projektów, prawo do kontroli, do protestu, do występowania ze skargami itp.
Podmiot decyzyjny jest zainteresowany szerokim zakresem współdziałania pracowników, ponieważ:
• optymalizuje to proces decyzyjny (daje możliwość wniesienia uzupełnień,
korekty, wycofania się z nich, itp.);
• pomaga to łagodzić konflikty, zapobiegać ich negatywnym skutkom;
• pomaga to uzyskiwać legitymację decyzyjną; poprzez lepsze zrozumienie
otrzymuje się większą wiarygodność oraz wsparcie dla podejmowanych,
a następnie realizowanych decyzji;
• zwiększa/rozmywa (współ)odpowiedzialność za realizację podejmowanych
decyzji i ich konsekwencje;
• podnosi poziom kultury zarządzania i mobilizuje do dalszego współdziałania
w wyższych, bardziej upodmiotowionych formach.
Pracownicy z kolei są zainteresowani współdziałaniem, ponieważ zakres informacyjny i konsultacyjny spraw, jakie pracodawca według standardów Unii Europej-

Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550, z późn. zm.) stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników, ale nie stosuje się w firmach, gdzie działa rada
pracownicza. (Dz. U. Nr 79, poz. 550, z późn. zm.).
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skiej16 powinien przekazywać pracownikom, dotyczy w istocie najważniejszych dla
nich spraw, w szczególności:
• struktury przedsiębiorstwa,
• sytuacji gospodarczej i finansowej oraz możliwego rozwoju działalności,
w tym produkcji, sprzedaży i inwestycji,
• sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i możliwego rozwoju w tym zakresie,
w szczególności: zwolnień grupowych, stanu, struktury i przewidywanych
zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,
• projektów dotyczących wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych,
• wprowadzenia nowych metod pracy lub nowych procesów produkcyjnych,
• zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa lub zakładu pracy albo istotnej części
przedsiębiorstwa lub zakładu pracy, a także przeniesienia produkcji do innego zakładu pracy lub przedsiębiorstwa,
• łączenia i podziału przedsiębiorstw lub zakładów pracy,
• ograniczenia rozmiarów, bądź zaprzestania działalności przedsiębiorstwa
lub zakładu pracy albo istotnej części przedsiębiorstwa lub zakładu pracy.
Przekazywanie pracownikom istotnych dla nich oraz dla funkcjonowania całej
firmy informacji jest najprostszą formą współdziałania. Prawo pracowników do informacji nie wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami związanymi z możliwościami
oddziaływania na proces decyzyjny, stąd jest pasywną, choć najsłabszą formą partycypacji.
Proces przekazywania informacji zachodzi wtedy, kiedy menadżerowie,
jako przedstawiciele administracji zarządzającej, dostarczają pracownikom będącą w ich posiadaniu wiedzę o firmie, czyniąc to z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych. Przedstawienie informacji nie wiąże się z obowiązkiem
wysłuchania stanowiska strony, ale często stosowaną praktyką jest stworzenie
możliwości zadawania dodatkowych pytań oraz przeprowadzenia krótkiej dyskusji. Na poziomie zakładowym w różnych typach przedsiębiorstw silniejsze prawa
do posiadania istotnych informacji posiadają zbiorowe reprezentacje pracownicze, np. związki zawodowe, rady pracowników.
Sprawny system komunikacji, a także ustanowienie i możliwość wykorzystania
właściwych form przekazu stanowią oczywiście warunek, jaki musi być spełniony, aby efektywna wymiana miała miejsce. Od szybkości i jakości przekazywanych
informacji zależy sposób realizacji kluczowych decyzji i celów organizacyjnych.
Dlatego ważne jest, by pracownicy mieli do informacji ułatwiony dostęp, tak aby
Wykładnię taką dają przepisy ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych
(Dz. U. Nr 62, poz. 556, późn. zm.). Ustawa ta określając zasady tworzenia i funkcjonowania europejskich
rad zakładowych oraz sposoby informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym w celu realizacji prawa pracowników do informowania i konsultacji w zakresie spraw ponadnarodowych, nie narusza uprawnień do informowania
i konsultacji określonych w odrębnych przepisach.
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„móc chcieć” współuczestniczyć, przejawiać chęć do współpracy i wymiany zasobów posiadanej wiedzy, która stanowi zasób organizacyjny o strategicznym znaczeniu. Efektywna komunikacja jest więc niezbędna, ponieważ od jej właściwego
obiegu zależeć będzie zarówno sprawne wypełnianie celów i zadań całej organizacji, jak i realizacja pracowniczych zadań, oczekiwań i aspiracji.
W wymiarze indywidualnym, z punktu widzenia szeregowego pracownika,
sprawne komunikowanie jest ważne, ponieważ pozwala na zaspakajanie najbardziej podstawowych potrzeb. Socjologowie zaliczają do nich potrzeby: fizjologiczne, tożsamościowe, społeczne i praktyczne. Wśród kilku rodzajów szczegółowych
potrzeb społecznych wyróżniają oni m.in społeczną potrzebę sprawowania
kontroli, która jest zaspakajana właśnie dzięki sprawnej komunikacji.17
Komunikowanie w organizacji pracowniczej określane jest jako proces porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli,
dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami, przeanalizowanie przez pracowników dostarczonych im informacji i przygotowanie się do konsultacji z właściwym
organem decyzyjnym. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.”18
Powyższa definicja w sposób kompleksowy przedstawia proces komunikowania jako wymianę informacji nie tylko między pracownikami zatrudnionymi na
różnych szczeblach organizacji, ale również uwzględnia działające w ramach danej firmy różne grupy interesu i instytucje. Komunikowanie takie może zachodzić
pomiędzy różnymi grupami o różnej wielkości i stopniu sformalizowania, wywołując oczekiwane, ale również i niezamierzone skutki.
Można przyjąć, że do najbardziej istotnych cech procesu komunikowania
w spółce pracowniczej zaliczać należy między innymi jego kontekst społeczny
oraz kreatywny, dynamiczny, symboliczny i złożony charakter, co pokazuje poniższa tabela.

R.B. Adler, L.B. Rosenfeld i R.F Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2006,
s. 6-10.
18
Dobek-Ostrowska B, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999, s.13.
17
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Tabela 2. Modelowe cechy procesu komunikowania w spółce pracowniczej
Cechy procesu
komunikowania

Opis cech

Zachodzi zawsze
w określonym kontekście
społecznym

Komunikowanie dotyczy różnych osób i przebiega
w środowisku organizacyjnym pracy w kontekście
interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym,
publicznym, masowym. Działaniem każdego
uczestnika procesu komunikowania kierują konkretne interesy. Między uczestnikami procesu komunikowania zachodzą określone stosunki
o charakterze partnerskim, lub opierające się na
stosunku dominacji i podporządkowania wynikającego z różnego statusu władzy w organizacji.

Jest procesem kreatywnym

Komunikowanie jest procesem, który polega na
budowaniu nowych wartości firmy oraz przyswajaniu wiedzy i informacji o jej bliższym i dalszym
otoczeniu.

Ma charakter dynamiczny

Komunikowanie jest procesem, który polega na
przyjmowaniu, rozumieniu i interpretowaniu
nadawanych informacji oraz udzielaniu informacji
zwrotnych, trwa od chwili zawiązywania organizacji aż do całkowitego zaprzestania jej działalności.

Jest procesem symbolicz- Komunikowanie jest procesem, który posługuje się
nym
znakami i symbolami. Aby komunikowanie było
efektywne, ludzie muszą posługiwać się tym samym
językiem (tak samo rozumieć znaki i symbole).
Jest procesem złożonym

Komunikowanie jest procesem składającym się
z wielu elementów, może przyjąć charakter dwustronny lub jednostronny, werbalny bądź niewerbalny, bezpośredni bądź pośredni.

Źródło: Na podstawie: Dobek-Ostrowska B, Podstawy komunikowania społecznego,
Astrum Wrocław 1999, s. 14.
Z punktu widzenia intencji nadawcy wyróżniane są dwa podstawowe rodzaje
procesów komunikacyjnego porozumiewania się:
• Komunikowanie informacyjne, które służy prostemu przekazywaniu informacji. Jego głównym celem jest kreowanie wzajemnego porozumienia
i zrozumienia między uczestnikami procesu, tj. dzielenie się wiedzą, wyja109

śnianie i instruktaż; nadawca nie ma tu żadnych ukrytych intencji wpływania
na postawy i zachowania odbiorców.
• Komunikowanie perswazyjne – gdzie intencjonalnym celem nadawcy jest
wywieranie wpływu w celu zmiany postawy (pracownika, grupy lub decydenta), przyjęcia innego sposobu postępowania czy zachowania. Komunikowanie tego rodzaju posługuje się perswazją jako podstawową techniką
wpływania, nakłaniania, namawiania, zachęcania, tłumaczenia, łagodzenia
czy oczarowywania. Technika ta polega więc na intencjonalnym wykorzystaniu procesu komunikacji do wzmacniania, zmieniania lub modyfikowania postaw, wartości, przekonań i działań. Zazwyczaj jest postrzegana jako
„miękka forma nacisku” i może występować w wielu różnych sytuacjach, jakie
mają miejsce w organizacji.
Rysunek 1. Rodzaje komunikowania
KOMUNIKOWANIE
A do B o X

PERSWAZJA

Informacja
1. Dzielenie się ideami, myślami,
wiedzą
2. Wyjaśnianie
3. Instruktaż

1. Formowanie postaw
2. Wzmacnianie postaw
3. Zmiana zachowań i postaw

CEL > promowanie wzajemnego
zrozumienia między A i B

CEL > promowanie interakcyjnych
zależności między A i B

Źródło: Dobek-Ostrowska B, Podstawy komunikowania społecznego, cyt. wyd. s. 31.
Komunikowanie się z pracownikami jest procesem, który zawiera się we wszelkich działaniach menadżerskich. Z badań wynika, że pracownik średnio spędza 7580% dnia pracy na komunikowaniu się – czyli około 45 minut na godzinę19. Zatem,
aby mówić o podstawowym warunku, jaki musi być spełniony, by pracownicy mogli
efektywnie współdziałać w zarządzaniu swoją organizacją, należy zwrócić szczególną uwagę właśnie na ten szczególny aspekt. Sprawny przepływ informacji wpływa
bowiem na podejmowane decyzje, na czas realizacji zadań oraz poziom motywacji
pracowników. Zarządzanie wymaga komunikowania się członków organizacji ze
sobą, jak również z otoczeniem, jest nieodzowne w organizacji tak jak przepływ krwi
w organizmie człowieka.
19

J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006, s. 13.
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Zbiorowe formy i kierunki komunikowania w organizacji mogą przybierać różnorodną postać. Wyróżniane jest komunikowanie:
• pionowe (odgórne i oddolne),
• poziome (horyzontalne),
• poprzeczne (diagonalne).
Schemat 6. Menadżerowie w procesach komunikowania
Komunikowanie się
z otoczeniem

Formalne
drogi łączności
i zarządzanie nimi

Komunikowanie się
interpersonalne

Zarządzanie
pracownikami
Top, middle i serwis
menadżerowie
realizujący
podstawowe funkcje
kierownicze
Motywowanie
pracowników

Źródło: J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006, s. 15.
Komunikowanie pionowe czyli od „góry” w „dół”, dotyczy między innymi wydawania poleceń podwładnym, informowania o zadaniach, które pracownik powinien wykonać – a więc przepływu informacji od pracowników wyższego szczebla
(kierowników) do pracowników niższego szczebla (podwładnych). Bardzo ważną
kwestią dotyczącą tego typu komunikowania jest czas przepływu informacji i ich
jakość. Podwładni powinni otrzymywać kompletne informacje dotyczące realizowanych przez nich zadań w odpowiednim czasie tak, by mogli się z nimi zapoznać,
a następnie odpowiednio je wykorzystać. Ponadto przełożeni powinni mieć pewność, że przekazywane przez nich komunikaty zostały właściwie zrozumiane i zaakceptowane (tzw. feedback).
Komunikowanie oddolne - ma miejsce wtedy, gdy pracownicy (podwładni)
przekazują swoim funkcyjnym przełożonym informacje zwrotne dotyczące realizacji powierzonych im zadań lub problemów związanych z ich wykonaniem, a także
informacje dotyczące swoich pomysłów i nowych możliwości rozwiązania pojawiających się w organizacji problemów. Bardzo ważną kwestią związaną z komu111

nikowaniem oddolnym jest czas, jaki przełożeni powinni przeznaczyć na rozmowy
z podwładnymi, które pozwolą im na zrozumienie oczekiwań, aspiracji i problemów
podwładnych. Częstym powodem zakłóceń komunikacji w organizacjach jest właśnie brak chęci i czasu na wysłuchanie podwładnych.
Schemat 7. Komunikowanie się w organizacji

Źródło: J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 2006, s. 20.
Komunikowanie poziome (horyzontalne) polega na wymianie informacji pomiędzy pracownikami zajmującymi równorzędne stanowiska, znajdującymi się na
tym samym poziomie w strukturze organizacyjnej.20 Ten typ porozumiewania się
sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery pracy, wymianie potrzebnych pracownikom informacji oraz doświadczeń, a także tworzeniu wspólnoty i umacnianiu więzi
między członkami organizacji.
Ostatni wyróżniony typ komunikowania, to komunikowanie poprzeczne (diagonalne). Wydaje się, że jest ono szczególnie istotne w spółce pracowniczej, ponieważ polega na wymianie informacji pomiędzy pracownikami zajmującymi różne
pozycje w strukturze organizacyjnej. Choć zajmują oni różnorodne pozycje w strukturze organizacji, to jednak nie łączy ich bezpośrednia relacja kierownik-podwładny.
Komunikowanie diagonalne zdecydowanie częściej przyjmuje charakter nieformalny, co może sprzyjać np. pojawianiu się różnego rodzaju plotek w organizacji. Ponadto ten typ komunikowania wpływa na relacje tworzone między pracownikami,
atmosferę pracy czy wymianę doświadczeń.
20

T. Listwan (red.), Słownik zarządzania kadrami, Warszawa 2005, s. 60 i nast.
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Wyższą formą pasywnej konsultacji jest zasięganie porady. Porada jest pytaniem o możliwy sposób rozwiązania problemu decyzyjnego, kierowanym do pracowników przez zarządzających. Konsultacja w tym znaczeniu polega na:
• poinformowaniu o zaistnieniu konkretnego problemu oraz o możliwych
skutkach, jakie niesie ze sobą jego nierozwiązanie,
• zgromadzenie wniosków, uwag i propozycji rozwiązań.
Taka forma jest również dosyć pasywna, neutralna ze względu na znikome
skutki, jakie wynikają dla podejmowanego przez decydentów faktycznego rozwiązania. Decydenci nie są tu w żaden sposób zobligowani do wykorzystania porady. Zawarta jest tu jednak niewypowiedziana wprost obietnica, że w ostatecznej
decyzji znajdą swoje odbicie projektowane przez konsultowanych rozwiązania.
Przynajmniej przekonanie konsultowanych jest takie, że ich porada zostanie wysłuchana i uwzględniona. Mogą być oni przekonani, że nie zwracano by się do
nich, gdyby ich propozycje nie były traktowane poważnie . Wypowiadając swoje
stanowisko wierzą więc w swój autorytet i siłę swoich argumentów, mają przekonanie o ich ważności, jeśli więc nie odnajdą w podjętej decyzji swojego wkładu,
mogą wycofać się z uczestnictwa. Faktycznie jednak porady tego rodzaju nie mają
żadnego wiążącego charakteru. Metoda podjęcia decyzji i rozstrzygnięcie o jej
treści pozostaje wyłącznie w gestii inicjatora konsultacji tego rodzaju.
Skorzystanie z porady można przyrównać do efektów, jakie niesie ze sobą
technika „burzy mózgów”21. Ta technika dochodzenia do rozwiązania jest świadomie wywoływana po to, aby można było zorientować się jakie są dominujące preferencje, aby ujawniły się różne propozycje rozwiązania danego problemu. Myślą
przewodnią burzy mózgów jest pobudzanie uczestników sesji (zebrania) do tego,
by swobodnie zgłaszali dużą liczbę pomysłów. Wychodzi się tu z podstawowego
założenia, że duża liczba pomysłów zawiera przynajmniej kilka dobrych. Statystyka dowodzi, że 12-15% zgłoszonych pomysłów ma wartość praktyczną, a pomysły
zakwalifikowane do realizacji stanowią zaledwie 2-3%. Proces rozwiązywania problemów tą metodą składa się z dwóch typowych czynności: wytwarzania pomysłów oraz rozwiązań i ich oceny.
W burzy mózgów występuje oddzielenie w czasie procesu tworzenia pomysłów od ich oceny i selekcji, w związku z czym burza mózgów nosi również nazwę
metody odroczonego wartościowania.
Modelowy proces zasięgania porady, analogicznie do mechanizmu burzy mózgów, składa się z kilku faz. W fazie przygotowawczej następuje sprecyzowanie
problemu, następnie zebranie i posegregowanie informacji o problemie, ustalenie
składu osób konsultowanych. Zwykle zespół składa się z około dwunastu osób,
w tym większość stanowić powinni pracownicy nie pozostający w związkach przeJedna z odmian burzy mózgów − technika morfologiczna, stworzona przez F. Zwicky, służy do poszukiwania i osiągania twórczych rozwiązań problemów organizacyjnych i technicznych drogą systematycznej analizy wszystkich możliwych rozwiązań.

21
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łożony-podwładny. Należy zapewnić, aby poziom inteligencji konsultowanych
i ich zdolności komunikacyjnych był jednakowy. W sesji uczestniczyć też powinno kilku pracowników, którzy znają strategię firmy, potencjał branży i nie są zbyt
konserwatywni. W fazie tworzenia na nieformalnym spotkaniu, w klimacie pracy
twórczej, następuje przedstawienie problemu, przedstawienie zasad burzy mózgów i generowanie pomysłów. Pomysły są następnie przenoszone do fazy oceny, gdzie ustalane są kryteria wartościowania, następnie przeprowadza się analizę
i ocenę zebranych pomysłów, a na zakończenie dokonuje się wyboru pomysłów
najbardziej przydatnych do szczegółowego zastosowania.
Bardziej wiążącą formą konsultacji jest zasięganie opinii, która jest pozyskiwana w formule wiedzy zagregowanej, np. w postaci badań przeprowadzanych
metodami socjologicznymi (np. ankieta wśród załogi). Ta forma konsultacji może
być kierowanym przez decydenta pytaniem o opinie na temat prowadzonych
działań zarządczych, np. oceny stylu zarządzania, stanu świadomości konsultowanych lub pytaniem o ich nastroje i postawy. Zasięganie opinii, to także pozyskiwanie wśród wybranych kręgów pracowniczych informacji o zbiorowych kierunkach
pracowniczych oczekiwań, priorytetach i stopniu akceptacji projektowanych bądź
realizowanych rozwiązań.
Przejawów tego rodzaju partycypacji pracowników jest w praktyce zarządzania wiele. Należą do nich m.in.:
• zebrania i odprawy kierownictwa z załogą,
• grupy autonomiczne, określane niekiedy jako samo-zarządzające się zespoły,
• ocena kierownika przez podwładnych,
• zarządzanie przez wyznaczanie celów,
• instytucja męża zaufania,
• wzbogacanie treści pracy,
• grupowe i kafeteryjne formy wynagradzania,
• zespoły do spraw wynalazczości,
• wiece i zebrania wśród załogi.
Stanowisko załogi czy jej partnerów zakładowych nie są tu także bezwzględnie
wiążące dla zasięgającego opinię, ale trzeba się liczyć z pogłębieniem negatywnych konsekwencji ewentualnego zignorowania opinii konsultowanych. Dlatego
zasady opiniowania tego rodzaju powinny być jednak uregulowane zwyczajowo
lub odpowiednimi przepisami, które również powinny określać, w jakich konkretnych sprawach zarządzający firmą są zobowiązani do zasięgnięcia opinii zbiorowej lub reprezentacji pracowników. Bez takiego doregulowania często dochodzi
do nadużyć i manipulacji, kiedy to np. decydenci „dobierają” sobie sami konsultantów.
Jeszcze bardziej zobowiązującą formą konsultacyjną jest szczególnego rodzaju opinia fachowa, czyli ekspertyza. Kiedy decydent stoi przed konieczno114

ścią podjęcia skomplikowanej decyzji, której materia albo skutki przerastają jego
kompetencje, poleca biegłym w danej dziedzinie specjalistom dokonanie diagnozowania oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań problemu. Zwykło się
uważać, że ekspertyza powinna mieć „naukowy” charakter, być bezstronna, ponieważ ekspertowi przysługuje autonomia badawcza. Wiadomo oczywiście, że trudno jest zarówno o obiektywnych ekspertów, jak o neutralną ekspertyzę. Zwykło
się jednak oczekiwać, że wynik ekspertyzy sporządzonej przez różnych biegłych
w danej dziedzinie będzie jednoznaczny, to jest, że doprowadzi do tego samego
rozwiązania. Chodzi tu więc o to, aby rozwiązując szczególnie trudny problem wiedzieć więcej i wesprzeć się jakimś autorytetem. Ekspertyzą może być np. zebranie
fachowych opinii na temat stosunków pracy w celu poprawnego zaplanowania
procesu wprowadzania pożądanych zmian. W konkretnej sytuacji spółki pracowniczej mogą to być zlecone badania, które odpowiadają na pytania: „jak jest, a jak
powinno być” w danej spółce pracowniczej z punktu widzenia jej efektywności.
Działania takie są podejmowane w odpowiedzi na sytuację problemową i mają na
uwadze cele praktyczne: zastosowanie wiedzy naukowej dla skutecznego rozwiązania konfliktu i przekształcenia rzeczywistości.
W przypadku możliwości rozwiązania danego problemu bez uciekania się do
pomocy z zewnątrz, korzystną formą konsultacji jest dyskusja publiczna, np.
w formule zebrania całej załogi, w celu wyrażenia stanowiska w czasie prowadzonej debaty. Wymiana poglądów przeprowadzana jest w ściśle określonych, sformalizowanych ramach i daje możliwość artykulacji opinii całej załogi na temat
uprzednio dostarczonej konsultowanym informacji o treści problemu, projektu
jego rozwiązania oraz prognozy skutków zastosowania danego rozwiązania. Choć
konsultowani nie deliberują między sobą ani nie podejmują decyzji, zarządzający powinni brać pod uwagę wyrażone indywidualne lub zbiorowe opinie załogi.
Zadaniem tego typu formy konsultacyjnej nie jest zgodne dojście do konsensusu,
czy też znalezienie alternatywnego rozwiązania poprzez przedstawienie własnych
propozycji. Mamy tu raczej do czynienia z tzw. formą partycypacji petycyjnej. Załoga udziela zarządzającym przyzwolenia (lub nie) do podejmowania niektórych
decyzji i pewnych działań w celu zaradzenia pojawiającym się problemom. Pomimo że prerogatywy decyzyjne należą do elit, załoga ma prawo lub powinna
być wysłuchana, a elity decyzyjne mają obowiązek rozważyć postulaty nie-elit.
Taki model partycypacji jest preferowany w tradycyjnym procesie podejmowania decyzji. W modelu implementacji tej formy partycypacyjnej elity determinują
cele i główne środki, a nie-elity wdrażają te cele i decydują o taktyce. Pracownicy
działają w tej formule konsultacji bardziej aktywnie niż tylko poprzez słuchanie,
komentowanie czy wyrażanie swoich poglądów. Podobnie jak w przypadku drużyny piłkarskiej, piłkarze wykonują decyzje trenera, który konstruuje cały plan
i strategię oraz ustala skład drużyny.
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2. Partycypacja aktywna (współdecydowanie)
Przez partycypację aktywną rozumieć należy czynne, osobiste (bezpośrednie)
lub reprezentatywne (pośrednie) formy udziału pracowników w procesie podejmowania decyzji. Czynne współdecydowanie w spółce pracowniczej związane jest
z potrzebą rozstrzygnięć w zakresie przyjęcia w statucie właściwych procedur
i rozstrzygnięć co do zakresu rodzajowego umożliwiających skuteczne wywieranie wpływu na podejmowane decyzje. Powinny one wyrażać przede wszystkim
podmiotowe uprawnienia wszystkich pracowników do udziału w zarządzaniu.
Uprawnienia takie w spółce pracowniczej powinny w większym stopniu zostać sformalizowane, i wyrażając partnerski charakter tej organizacji, winny mieć charakter
uprawnień wiążących (w sensie prawnym), choć trudno też zakładać, że w każdej sprawie udziałowcy będą skłonni przyznawać wszystkim pracownikom prawa
wiążących rozstrzygnięć. Warto jednak rozważyć, w jakich sprawach właściwy byłby
obowiązkowy czy bezpośredni udział woli całej (większości) załogi. Decyzja co do
tego, jakie sprawy wymagać będą aktywnego (w sensie obligatoryjnego, bezpośredniego) udziału (np. głosowania) wszystkich pracowników, powinna być podjęta przez właścicieli (udziałowców), ponieważ faktycznie osłabiać będzie ich prawa
do suwerennego podejmowania decyzji. Właściwym rozwiązaniem proceduralnym
w tej sprawie może być np. prawo do wspólnego rozstrzygnięcia w formie dopuszczalnego referendum załogi. Dotyczyć ono może w sposób obligatoryjny spraw
o znaczeniu strategicznym dla rozwoju spółki (np. „ratyfikacji” przez całą załogę nowej strategii opracowanej przez zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą) albo
respektowania jakichś kluczowych interesów kwalifikowanej większości załogi (np.
decyzja o podjęciu strajku).
Przyjmowane rozwiązania co do zakresu spraw, w których udziałowcy chcieliby
pozyskiwać szerszy mandat całej załogi dla podejmowanych przez władze spółki decyzji, mogą być więc różne, a zakres uprawnień zależeć będzie od woli udziałowców.
Powinni oni uwzględnić fakt, że niektórzy członkowie załogi mogą też nie wyrażać
zainteresowania aktywnym uczestnictwem w podejmowaniu decyzji, np. z powodu
braku odpowiedniego statusu prawnego, kompetencji lub innych obowiązków.
W spółce typu pracowniczego jest to zwłaszcza ta część załogi, która z różnych
względów nie jest zainteresowana posiadaniem udziałów własnościowych, albo
która takie udziały posiada, ale woli działać poprzez pełnomocnika. Dlatego też dobrze jest przyjąć pewną stopniowalność aktywnych form partycypacji: od miękkiej
formy głosowania (dobrowolnego i bezpośredniego), poprzez formy neutralne (wyrażanie zgody lub sprzeciwu) aż do formuły wiążącej − obligatoryjnego prawa do
wspólnego rozstrzygnięcia.
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Tabela 3. Trzy poziomy różnych form partycypacji aktywnej w zarządzaniu spółką
pracowniczą

Formy partycypacji

Aktywna
==================
Współdecydowanie

Głosowanie

Miękka

Wyrażanie przyzwolenia/sprzeciwu

Neutralna

Prawo do wspólnego rozstrzygnięcia

Wiążąca

We wszystkich tych formach warto przyjąć zapisy potwierdzające respektowanie pewnych minimów proceduralnych stosowanych w systemach demokratycznych. Zakładają one przestrzeganie następujących zasad: wyłaniania reprezentacji pracowniczej wyłącznie poprzez wybory, stosowania odpowiedniej procedury
wyborczej (ordynacja większościowa lub stosunkowa – proporcjonalna), zasady
kadencyjności władz, przestrzegania zasad samorządności, respektowania swobód
pracowniczych (np. prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych).
Tak jak w pasywnych formach charakterystycznym typem partycypacji w zarządzaniu była formuła informacyjna i konsultacyjna, tak w formule aktywnej dominującym typem jest raczej forma partycypacji zarządczej (decyzyjnej) i finansowej.
Partycypacja decyzyjna polega na współdecydowaniu i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte decyzje. Występuje ona wówczas, gdy przy podejmowaniu decyzji występuje głos stanowczy, a więc wtedy, gdy pracownicy mają pełne
możliwości kontrolowania procesu decyzyjnego i są współodpowiedzialni za jego
wynik nie tylko w sensie moralnym. Partycypacja taka wiąże się przede wszystkim
z uczestnictwem pracowników (lub ich przedstawicieli) w podejmowaniu decyzji
menadżerskich i właścicielskich.
Partycypacja finansowa może dotyczyć różnego zakresu spraw, ponieważ alokacja środków finansowych odnosi się do bardzo szerokiego spektrum problemów.
Mogą to być decyzje związane z funkcjonowaniem organizacji, ale również ze sferą
zarządzania, spraw socjalnych czy kadrowych. Współudział może dotyczyć planów
strategicznych, inwestycji i organizacji pracy oraz systemu wynagradzania i poziomu zatrudnienia. Podmioty uczestniczące w tych sprawach to zarówno kadra zarządzająca, jak i pracownicy, zarówno właściciele, jak i interesariusze.
Głosowanie załogi w spółce pracowniczej może mieć różny charakter, różny
zakres oraz różny skład uczestników, a także wpływ na podejmowane decyzje. Głosowanie może dotyczyć spraw proponowanych do rozstrzygnięcia przez władze
spółki lub pracowników, bądź spraw, które są tak istotne, że muszą być rozstrzygane z mocy przepisów prawa. Formy głosowania załogi: wybory, plebiscyt lub referendum, stanowią w tym przypadku mocną formę konsultacji, ponieważ ich wynik
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staje się w różnym stopniu wiążący dla inicjującego lub zarządzającego głosowanie.
Wbrew rozpowszechnionym opiniom nie jest to jednak sposób współuczestnictwa pozbawiony wad. Istnieją tu duże możliwości stosowania technik manipulacji
w procesie decydowania, np. poprzez:
• ograniczenie przedmiotowego lub podmiotowego zakresu głosowania;
• tendencyjne sformułowanie lub zawężanie wyboru alternatywy (każdy wybór może być niewłaściwy);
• pozostawienie inicjatywy takich rozstrzygnięć w rękach tylko jednej ze stron;
• ograniczanie miejsca, czasu czy innych okoliczności stosowania tej procedury;
• narzucanie nieobligatoryjnego opiniodawczego charakteru głosowania,
bądź zastosowanie go do marginalnych rozwiązań szczegółowych.
Przeciwko różnym formułom głosowania zbiorowego załogi wysuwane są też
inne argumenty, m.in. takie, że są one sposobem na rozmywanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, uciekaniem od tematów prawdziwie ważnych ku błahym, zastępczym, rozwiązaniem populistycznym, nieprzystającym do praw rynku.
Definitywne wyrażanie swojej zgody lub sprzeciwu przez całą załogę jest bardzo
silnym prawem utrwalonym mocno w świadomości pracowniczej. W tym drugim
przypadku warto rozważyć więc możliwość ustanowienia statutowego prawa załogi do veta pracowniczego = veta zawieszającego, praktykowanego m.in. we Włoszech i Szwajcarii. W momencie przyjęcia jakiejś strategicznej decyzji przez władze
spółki osoba, której ta decyzja nie odpowiada, zbiera podpisy pod wnioskiem. Rada
Nadzorcza ma wówczas przeprowadzić referendum załogi, a Zarząd musi dostosować się do jego wyników.
Prawo do wspólnego rozstrzygnięcia stosowane jest rzadko, ale ma swoje
uzasadnione miejsce, zwłaszcza w szczególnych sytuacjach konfliktów czy kryzysowej dekoniunktury. Również wtedy, gdy jest ważnym elementem legalizującym
(lub nie) akcję strajkową, kiedy to uzyskanie zgody załogi zakładu pracy jest warunkiem koniecznym (w sensie prawnym), bez którego związek zawodowy nie może
legalnie przeprowadzić strajku. Strajk taki może zostać ogłoszony tylko wtedy, jeżeli
w referendum wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy, z których
zwykła większość głosowała za jego ogłoszeniem. Każdy pracownik ma tu prawo
udziału w referendum (bądź nie). Prawo to wynika z samej przynależności pracownika do załogi zakładu pracy.
Sytuacja, w której załoga spółki pracowniczej w pewnym sensie protestuje
przeciwko swoim interesom właścicielskim, może wydawać się paradoksalna, tym
niemniej można sobie wyobrazić, że interesy pracownicze i właścicielskie mogą racjonalnie się rozmijać (w podobny sposób jak w przypadku jednoczesnego głosowania akcjami „za” i „przeciw” możliwego w spółce akcyjnej). Ostry podział na świat
kapitału i świat pracy w przypadku spółki pracowniczej nie musi być nieuchronny.
W szczególnej sytuacji kryzysowej jej właściciele mogą poszukiwać silnej legitymizacji całej załogi dla podejmowanych radykalnych decyzji. Dotyczyć to może pro118

jektów szczególnie niepopularnych decyzji właścicielskich w sytuacji kryzysowego
załamania się koniunktury, np. czasowego obniżenia płac, zawieszenia działalności,
zwolnień grupowych, przymusowych urlopów bezpłatnych, strajku solidarnościowego czy też decyzji o zaprzestaniu działalności i rozwiązaniu spółki pracowniczej.
O ile w pasywnych formach partycypacyjnych zaangażowani są głównie szeregowi pracownicy wykonawczy, niewypełniający praw właścicielskich, to w formule
negocjacji mamy do czynienia z udziałem bardziej zaangażowanej części pracowników, którzy zarówno mogą mieć prawa do współwłasności, jak też ich nie mieć.
Negocjacje są formą partycypacji opartą na reprezentacji interesów stron (co najmniej dwóch). Interesy te mogą dotyczyć pracowników o różnym statusie, których
interesy są częściowo zbieżne, a częściowo konfliktowe. Procedura negocjacji jest
jedną z najbardziej rozwiniętych i rekomendowanych form partycypacji pracowników w podejmowaniu decyzji w gospodarce rynkowej. Technika ta polega na
wzajemnym bezpośrednim procesie uzgadniania przez strony rozbieżnych, często
konfliktowych interesów na różnych szczeblach organizacji. Uznawana jest ona za
szczególnie efektywną procedurę zapobiegania napięciom, jednak przy spełnianiu
określonych warunków kultury korporacyjnej (wzajemne uznawanie podmiotowości, wysoka kultura osobista, partnerstwo w dialogu i in.).
Negocjacje różnią się od większości form konsultacyjnych tym, że nie muszą prowadzić do zawarcia porozumienia, nie zawsze przynoszą realizację uzgodnionych
rozwiązań, chociaż strony zazwyczaj honorują ich wynik.
W negocjacjach uczestniczyć mogą różne grupy interesu, partnerzy społeczni
(na przykład przedstawiciele pracowników reprezentowani przez związek zawodowy), ale w spółce pracowniczej w prowadzonych przetargach równie dobrze mogłaby brać udział również trzecia – właścicielska – strona. Celem negocjacji jest zwykle
osiągnięcie kompromisu, który będzie nie tylko gwarancją pokoju społecznego, ale
także wyrazem chęci do współdziałania załogi całej spółki pracowniczej przy respektowaniu zasad relacji partnerskich. Rokowania mogą dotyczyć różnych spraw
merytorycznych, a także wzajemnych relacji między stronami, np. porozumienia
w sprawie ustanowienia reprezentacji pracowniczej lub ustalenia sposobu informowania pracowników i konsultacji z pracownikami. Ich wynikiem powinna być umowa wiążąca wszystkie strony negocjacji.
W przypadku negocjacji, opierając się na jakimkolwiek indywidualnym lub zbiorowym pełnomocnictwie, zwykle nie-elity pertraktują z elitami. Ci, którzy negocjują,
powinni być zatem w większym stopniu partnerami niż adwersarzami. Choć własne interesy w znacznym stopniu, jeśli nie wyłącznie, motywują każdą ze stron, to
ostateczny wynik negocjacji powinien doprowadzić do tzw. rezultatu win-win, tzn.
takiego, gdzie nie ma przegranych i każda ze stron w zawartym wyniku porozumienia odnajduje swoją satysfakcję. Z przeprowadzanych badań wynika, że im większe
dysproporcje występują w organizacjach między elitami i nie-elitami, tym mniejszy wpływ mają nie-elity na końcowy wynik. Natomiast koalicje z grupami trzecimi
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zmierzają do wzmocnienia siły przetargowej nie-elit. Z kolei elity mogą w danym
momencie ustąpić po to, aby w przyszłości zyskać więcej.
Prawo do wyłącznego rozstrzygania w spółce pracowniczej związane być
musi z wykonywaniem prawa głosu przez jej właścicieli. Wypełniane jest ono
w organie decyzyjnym spółki wedle ściśle określonych reguł w taki sposób, że każdy
z jego prawomocnych uczestników dysponuje swoim głosem (udziałami).
Wbrew pozorom, nie zawsze łatwo jest określić krąg osób, które w spółce pracowniczej taki prawomocny głos posiadają, ponieważ najpierw potrzebne jest do
tego precyzyjne ustalenie, kto jest akcjonariuszem spółki?
Akcjonariuszami spółek pracowniczych, tj. spółek kapitałowych (jak dotychczas
niemal wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz w minimalnej ilości spółek akcyjnych, są przede wszystkim:
• osoby fizyczne − pracownicy prywatyzowanych przedsiębiorstw (minimum
50%), które wniosły do spółki odpowiedni udział w postaci wkładu kapitałowego, oraz:
• osoby fizyczne wcześniej tam niezatrudnione, które nabyły minimum 20%
akcji.
W systemie rynkowym, który opiera się na kapitale (stąd nazywa się go kapitalizmem), prawo decydowania nie jest związane ze statusem zatrudnionego na
umowę o pracę pracownika. Prawo to wynika z posiadania praw majątkowych
w najściślejszym sensie. Faktycznie największą moc decyzyjną ma zatem ten pracownik, który wykonuje te uprawnienia, co oznacza także, że w pewnym istotnym sensie
może być i tak, że akcje i kapitał żyją własnym życiem. Akcje bowiem mają własne
interesy, uwarunkowania i ograniczenia, i zdarza się, że mogą być rozbieżne z tymi,
które dotyczą osoby fizycznej lub prawnej, trzymającej aktualnie owe akcje w ręku.
Występują dwa główne rodzaje akcji: akcje imienne i akcje na okaziciela.
Akcje imienne (praktycznie spotykane w spółkach z.o.o) związane są z określoną osobą, wpisaną w dokumencie akcji jako jej właściciel. W spółkach akcyjnych zdecydowaną większość stanowią natomiast akcje na okaziciela.
Statut spółki akcyjnej może także ustanawiać uprzywilejowanie niektórych akcji.
Uprzywilejowanie to (są to … akcje imienne) może dotyczyć prawa głosu, prawa
do dywidendy oraz prawa do uczestnictwa w podziale majątku spółki. Rodzaje
uprzywilejowania przedstawione są (przykładowo) w kodeksie spółek handlowych.
W odróżnieniu od akcji uprzywilejowanych, akcje zwykłe nie korzystają ze
specjalnych przywilejów określonych w statucie. Umowa spółki może uprzywilejowywać niektóre udziały w taki sposób, że osoba nimi dysponująca będzie dysponować większą ilością głosów niż wynika to z matematycznego podziału udziałów.
Jeden udział może maksymalnie dysponować trzema głosami na zgromadzeniu - co
oznacza, że czasem osiągnięcie nawet większości bezwzględnej może być utrudnione. Akcje zwykłe, będące wyrazem zasady równości akcjonariuszy w spółce akcyjnej, mogą być zarówno akcjami imiennymi, jak i akcjami na okaziciela.
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Cechą charakterystyczną pracowniczej spółki akcyjnej jest bezpośredni związek
między wielkością kapitału wniesionego przez danego akcjonariusza, a zakresem
przysługujących mu uprawnień. Wpływ akcjonariusza na działalność spółki ocenia
się na podstawie jego akcji, czyli wielkości jego udziału w kapitale akcyjnym spółki.
W spółce akcyjnej akcjonariusz posiada bardziej rozbudowane uprawnienia
do głosowania niż w spółce z o. o. oraz dodatkowo kilka szczególnych uprawnień,
przewidzianych w kodeksie spółek handlowych dla drobnych akcjonariuszy spółek
akcyjnych (dotyczą one m.in. zwoływania walnego zgromadzenia i ustalania jego
porządku obrad). Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła także prawo akcjonariuszy do niejednolitego wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji.
Oznacza to, że akcjonariusz spółki akcyjnej może np. ustanowić tylu pełnomocników, ilu zechce, do wszystkich posiadanych przez siebie akcji, jak też do poszczególnych pakietów (art. 412 § 2 k.s.h.), ale też sam może zgłosić się na walne zgromadzenie i wykonywać prawo głosu różnie z posiadanych przez siebie akcji (art.
411 (3) k.s.h.). Akcjonariusz, mając prawo wykonywania prawa głosu odmiennie
z każdej posiadanej akcji, może więc np. równocześnie głosować za uchwałą i przeciwko niej, na przykład gdy nie jest pewien, jakie przyniesie ona skutki. Dzięki temu
w każdym przypadku uchwałę taką będzie mógł zaskarżyć. Wykonywanie prawa
głosu z posiadanych akcji nie dotyczy jednak w żadnym razie wykonywania prawa głosu przysługującego z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
W tym zakresie nie ma bowiem odpowiedniego przepisu kodeksu spółek handlowych, a trudno przyjąć, że regułę taką da się wyinterpretować na zasadzie analogii
z przepisu dotyczącego spółki akcyjnej.
Jednym z głównych praw korporacyjnych, przysługującym wspólnikom spółki
kapitałowej, jest prawo głosu na zgromadzeniu wspólników powiązane z posiadaniem udziałów w spółce. Stanowi ono emanację uprawnienia do współdecydowania o losach spółki. Zgodnie z art. 242 § 1 k.s.h., na każdy udział o równej wartości
nominalnej przypada jeden głos. Np., gdy udziały w spółce nie mają równej wysokości, wówczas na każde 10 zł wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości
przypada jeden głos. Przepis ten umożliwia jednak odmienne ukształtowanie rozdziału i siły głosów w umowie spółki.
Wykonywanie prawa głosu odbywa się osobiście przez wspólników. Przepisy jednak dopuszczają zastępczą formę głosowania. Zgodnie z art. 243 § 1 k.s.h.,
wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez
pełnomocników. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu (koniecznie na piśmie) nie upoważnia do dokonywania czynności prawnych, tylko organizacyjnych.
Zasady liczenia głosów są również precyzyjnie określone w przepisach k.s.h.
Odnoszą się one do uchwał podejmowanych przez organy spółek kapitałowych,
a więc do uchwał zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej (w przypadku spółki
z o.o.) oraz zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia. Głos oddany,
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jest to głos złożony podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową, albo
statutem spółki - czyli inaczej - jest to głos ważny (w odróżnieniu od głosu nieoddanego, nieważnego, naruszającego prawo). Głosy oddane, czyli ważne, to takie,
które złożone są za uchwałą, przeciw uchwale i wstrzymujące się. Oznacza to, że
głosy wstrzymujące liczy się tak jak głosy oddane, czyli głosy oddane merytorycznie
(za, przeciw), a nie jak głosy, których nie wlicza się do głosowania, czyli nieoddane
(nieważne). Określenie takie pozwala odgraniczyć bezwzględną większość głosów
od względnej większości. Bezwzględna większość głosów to więcej niż połowa
głosów oddanych. Oznacza to, że za uchwałą, do której podjęcia jest wymagana
bezwzględna większość głosów, konieczne jest, aby głosów za było więcej niż razem wziętych głosów przeciw i wstrzymujących się (głosy wstrzymujące się uważa się więc jako faktycznie złożone przeciwko podejmowanej uchwale). Względna
większość głosów polega na tym, że do podjęcia uchwały wystarczy, aby głosów
za było więcej niż głosów przeciw, co zaś oznacza, że głosów wstrzymujących się
w ogóle nie bierze się pod uwagę przy liczeniu głosów, traktując je jako głosy nieoddane (nieważne). Innymi słowy, o odgraniczeniu bezwzględnej od względnej większości głosów decyduje tylko sposób liczenia głosów wstrzymujących się. Ponadto
czym innym jest kwalifikowana większość głosów, gdzie głosów za uchwałą nie
może być tylko 50% głosujących plus jeden głos, ale np. dwie trzecie, trzy czwarte,
cztery piąte. Regułą przy podejmowaniu uchwał w spółkach kapitałowych jest
bezwzględna większość głosów (art. 208 § 5, art. 245, art. 371 § 2, art. 391 § 1, art.
414 k.s.h.). Wyjątkiem jest kwalifikowana lub względna większość głosów, która wymaga wyraźnego przepisu. Dopuszczalne jest w umowie (statucie) spółki przyjęcie
rozwiązania bardziej restrykcyjnego, tj. zamiany bezwzględnej większości głosów
na większość kwalifikowaną.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz przy
wnioskach: o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie
ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub
reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.
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CZĘŚĆ III
DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK PRACOWNICZYCH
WSTĘP
Badania przeprowadzone w ramach projektu dostarczyły interesujących materiałów dotyczących mechanizmów powstawania i funkcjonowania wybranych spółek pracowniczych. Prezentowane poniżej studia przypadku dotyczą następujących
spółek: Chemia-Puławy, Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”, Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Kielcach.
Przyjęto zasadę, że każdy aspekt studium przypadku otwiera prezentacja problematyki dokonana przez badacza. Następnie zamieszczono wypowiedzi badanych
zawarte w transkrypcji wywiadu grupowego, dotyczące poszczególnych aspektów
danego przypadku.
W podsumowaniu, zamieszczonym na końcu niniejszego rozdziału, dokonane
zostało porównanie badanych przypadków, przede wszystkim pod kątem wskazania tych elementów praktyki funkcjonowania opisywanych SP, które warte są
upowszechnienia. Analiza porównawcza odnosi się przede wszystkim do trzech
wyróżnionych aspektów: mechanizmu powstania SP, społecznego i politycznego
mechanizmu jej funkcjonowania oraz strategii związanej z wykupem firmy.
W trakcie procesu testowania poradnika miałem okazję do rozmów i wymiany
doświadczeń z zarządami działających spółek pracowniczych, z grupami inicjatywnymi podejmującymi próby utworzenia spółek pracowniczych oraz z kilkudziesięcioma liderami związkowymi, działającymi w pięciu branżach, objętych projektem.
Rozmowy te, zwykle pełne emocji związanych z sytuacją realnego zagrożenia miejsc
pracy, czy z udziałem w bezwzględnej grze interesów gospodarczych i politycznych
doprowadziły do sformułowania szczegółowych rekomendacji działania dla inicjatorów tworzenia spółek pracowniczych.
Dobrym wstępem do przeglądu studiów przypadków działania konkretnych
spółek pracowniczych jest krótka prezentacja codziennych wyzwań, jakim musi
sprostać zarząd spółki pracowniczej.
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SPÓŁKA PRACOWNICZA W GRZE BIZNESOWEJ
Od marca 2009 roku jestem Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
w Kielcach. Przedtem przez rok byłam Główną Księgową Spółki. Wcześniej pracowałam w różnych instytucjach, m.in. byłam dyrektorką w ZUS O/Kielce, ale po zmianie
władzy zostałam bezrobotna. Wtedy właśnie trafiłam do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, które pod wpływem związków zawodowych podjęło decyzję
o restrukturyzacji. Związkowcy uważali, że w przedsiębiorstwie dzieje się źle, i że
może być tylko gorzej.
DWA SŁOWA O HISTORII
Spółka w obecnym kształcie powstała w 2002 roku, kiedy została przekształcona
z jednostki budżetowej. Wtedy obiecywano, po raz kolejny zresztą, że „będzie dobrze”. Jednostką budżetową miało się źle zarządzać, a spółka z o.o. miała być dobrze
zarządzana. Przy okazji tej zmiany zostaliśmy jednak ograbieni z majątku.
W roku 2002 jedynym udziałowcem spółki była gmina Kielce. Kapitał założycielski wynosił około 33 mln. Pod rządami kolejnych zarządów działały w spółce trzy
różne związki zawodowe. Zarządy prowadziły swoją politykę i gdy przyszłam, to
z kapitału założycielskiego zostało już tylko 16 mln zł, a każdy kolejny rok przynosił
stratę. Obecnie działa już tylko jeden związek zawodowy, tj. NSZZ Solidarność i to
ten związek jest autorem przekształcenia spółki.
Związki zawodowe jeszcze przed 2007 rokiem zadecydowały, że aby ratować swoją spółkę, pracownicy zrzekną się premii. Za zaoszczędzone w ten sposób
pieniądze zostały zakupione autobusy. W roku 2007 r. okazało się jednak, że te autobusy nie mogły jeździć, ponieważ nie spełniały one kryteriów przetargu. Pieniądze
zostały wyrzucone w błoto i to był właściwie gwóźdź do trumny tej firmy.
Rok 2007 był rokiem ogromnych niepokojów i strajku. Władze miasta zdecydowały, że spółka będzie prywatyzowana. Jako inwestora branżowego wybrano
Veolię. Inwestor nie gwarantował jednak żadnego pakietu socjalnego, nie mówiło się także o inwestycjach. Wtedy związki zawodowe wzięły sprawę w swoje ręce
i doprowadziły do strajków, które sparaliżowały miasto. Na prawie miesiąc stanęła
komunikacja autobusowa, a w Kielcach nie ma tramwajów ani metra.
Pomimo tych niedogodności okazało się, że mieszkańcy Kielc byli po stronie pracowników. Identyfikowali się z tym sporem i uważali, że pracownicy mieli rację. To
było bardzo istotne: pracownicy czuli wsparcie Kielczan. To ich bardzo podbudowało moralnie, co było tym ważniejsze, że ich sytuacja okazała się bardzo trudna.
W pewnym momencie doszło do regularniej walki o zajezdnię między kierowcami
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a specjalnie ściągniętą w tym celu firmą ochroniarską ze Śląska. Ostatecznie Prezydent Kielc podjął jednak decyzję, żeby pracownicy wzięli sprawy firmy w swoje ręce.
Rozpoczęła się prywatyzacja. Założona została spółka pracownicza pod nazwą
Kieleckie Autobusy sp. z o.o., która nabyła 55 proc. udziałów w spółce MPK. Sama
transakcja też nie była bezbolesna. Za 5,5 mln zł kupiono 55 proc. udziałów, jednak
w umowie prywatyzacyjnej zostały zapisane dodatkowe warunki. Dopiero ich spełnienie potwierdziło całą transakcję i nie spowodowało jej zerwania. Trudniej było
spełnić te warunki niż zdobyć pieniądze na zakup udziałów.
W umowie prywatyzacyjnej znalazł się m.in. zapis, że Spółka w ciągu dziesięciu
lat od prywatyzacji musi zainwestować 75 mln zł. To było ogromne wyzwanie. Przy
kapitale własnym na poziomie 16 mln zł oznaczało to inwestycję prawie pięciokrotnie większą. Drugim warunkiem było utrzymanie zatrudnienia co najmniej przez
pięć lat. Trzeci warunek dotyczył utrzymania obecnej bazy transportowej przez
dziesięć lat. Ten zapis znalazł się w umowie, gdyż niektórzy uważali, że pracownicy
walczyli o spółkę, żeby sprzedać grunty i mieć z tego pieniądze.
Zdobycie funduszy nie było łatwe. Próbowaliśmy zebrać pieniądze od pracowników. Jednak załoga liczy tylko około 650 osób, a średnia płaca jest niska. Udało
się zebrać milion złotych. To nie mogło wystarczyć, bo oprócz samej kwoty zakupu
potrzebne były dodatkowe środki, choćby na umowy, notariusza itp. Udało nam się
uzyskać kredyt bankowy w kwocie 4 mln 800 tys. zł. Całość została przelana na konto miasta i nabyliśmy 55 proc. udziałów w spółce.
Po podpisaniu umowy prywatyzacyjnej 6 października 2008 roku struktura własnościowa wygląda następująco: 55 proc. udziałów ma Spółka Pracownicza Kieleckie Autobusy, której właścicielami są pracownicy, 33 proc. ma nadal gmina Kielce.
Ponad 12 proc. zostało przekazane pracownikom spółki zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji. W rękach pracowników jest więc prawie 70 proc. akcji. Jesteśmy sami sobie „sterem i okrętem”.
Jeden udział MPK został przy prywatyzacji wyceniony na 500 zł. Dziś jego wartość księgowa wynosi ok. 900 zł, a więc po trzech latach mamy wzrost o ok. 400 zł.
TRUDNE POCZĄTKI
Zwykle jest tak, że spółki pracownicze trzeba na początku dokapitalizować,
a banki nie lubią takich podmiotów. Jesteśmy kapitałem rozproszonym i nie bardzo
wiadomo, z kim rozmawiać. Zgromadzenie akcjonariuszy MPK to jest ponad 900
osób. Teraz mamy już pełnomocników, ale zorganizować pierwsze walne zgromadzenie akcjonariuszy to było nie lada wyzwanie. Trzeba było wytłumaczyć ludziom,
o co chodzi. Pokazać, że to nie jest „przekręt”, ale formalne działanie.
Bardzo ważne były dylematy pracowników, którzy zainwestowali swoje pieniądze. Ogromną rolę odegrał wtedy Przewodniczący Solidarności Bogdan Latosiński,
który z pracownikami bezpośrednio rozmawiał. A nie wszyscy rozumieli, na czym
polega ich własność. Zastanawiali się: to co jest moje? Koło od autobusu? Nie mogli
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skonsumować swojej własności. Trzeba było pracownikom wytłumaczyć, że będą
ze swojej inwestycji coś mieli, ale nie od razu. Na początek było tylko zagrożenie
i ogromna odpowiedzialność.
Pracownicy przejęli Spółkę i należało się zorganizować w określony sposób. Odebrano nam jedną bazę i została nam druga, która ma ok. 4 ha. Musi się tam zmieścić
200 autobusów, holowniki i pojazdy techniczne, stacja diagnostyczna i stacja paliw,
administracja i przychodnia przyzakładowa. Wieczorem, kiedy zjeżdżają się autobusy, to muszą parkować „na lusterka”. Jest bardzo, bardzo ciasno, ale jesteśmy u siebie.
To jest nasza własność.
Na tej bazie są budynki w stanie wymagającym remontu. Także tabor w 2007
roku potrzebował wymiany. Średnia wieku autobusów wynosiła wtedy 14 lat. Teraz
to jest niecałe 9 lat. Jeden autobus kosztuje ok. miliona złotych. Więc kupno autobusów to ogromne kwoty, a nie możemy kupować autobusu z własnego kapitału.
W 2008 roku przygotowaliśmy biznesplan do roku 2013, w którym pokazaliśmy,
co chcielibyśmy zrobić, żeby przeprowadzić inwestycje. Musieliśmy kupić autobusy,
żeby spełnić warunki przetargu. Po strajkach miasto podpisało z MPK Kielce umowę
na 10 lat, ale po bardzo niskich stawkach. Wymagania jednak były takie, że przez
pierwsze dwa lata umowy średnia wieku autobusów nie mogła przekroczyć 10 lat,
a przez kolejne odpowiednio 9 i 8 lat. Więc gdybyśmy nie kupowali taboru, to nie
spełnilibyśmy wymogów przetargu. Nie dopuszczono by nas do następnego. A więc
musieliśmy mieć czym jeździć, spełnić warunki przetargu i umowy prywatyzacyjnej.
Byliśmy niejako na te zakupy skazani.
Inwestycje w tabor finansujemy przede wszystkim z leasingu, głównie finansowego. Chcieliśmy się zabezpieczyć i okazało się, że jest on dla nas tańszy. Z ogromnymi bólami przystąpiliśmy do klastra transportowego i uzyskaliśmy pożyczkę ze
wsparciem unijnym na kwotę 13 mln 300 tys. zł. Pożyczka jest zwrotna, ale mamy
dopłaty do odsetek. Łącznie przez 10 lat do odsetek dołożą nam 5 mln zł.
Przetarg wymagał nie tylko młodszych autobusów, ale także tego, byśmy zainwestowali w system zarządzania flotą, czyli kupili i zainstalowali GPS-y, komputery
i systemy łączności. Musieliśmy je kupić i wydaliśmy na to ponad 3 mln zł.
MAMY PROBLEMY JAK KAŻDY
MPK Kielce ma formalnie trzech właścicieli: spółkę nadrzędną Kieleckie Autobusy Spółka Pracownicza, Gminę Kielce i samych pracowników. Obie nasze spółki funkcjonują jako podmioty powiązane. W radzie nadzorczej MPK mamy jednego przedstawiciela gminy, dwóch przedstawicieli związków zawodowych, jednego z Zarządu
Regionu Kieleckiego „Solidarności” i prawnika, wziętego kieleckiego adwokata.
W spółce nadrzędnej w radzie nadzorczej są tylko związkowcy i dla przeciwwagi
jedna osoba z zewnątrz.
Tego typu spółka jak MPK Kielce ma zwykle problemy z kadrą kierowniczą. Nikogo nie zwalnialiśmy i właściwie nikogo nie zatrudnialiśmy. W spółce pracowniczej
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nie chcieliśmy się pozbywać swoich kolegów i koleżanek. Nie po to się taką spółkę
zawiązuje, żeby jedni wycinali drugich. Razem pchamy „ten wózek”, godząc się na
pewne wyrzeczenia. A z drugiej strony przyjąć z zewnątrz fachowców, to są koszty.
Spółki pracownicze nie różnią się specjalnie w zarządzaniu od pozostałych podmiotów. Jednak taka struktura własnościowa jest mało popularna, więc wszyscy się
nam przyglądają i traktują nas z niedowierzaniem.
Struktura organizacyjna w naszej spółce jest liniowa, a wynika to z określonych
determinantów wewnętrznych i zewnętrznych. Jeśli chodzi o wewnętrzne: to jest
podmiot transportowy, gdzie nie może wystąpić nadprodukcja, a podaż powinna
być kojarzona z popytem. Elastyczność popytu jest tu bardzo niska, a wpływy cen
w żaden sposób się nie przekładają na wzrost podaży czy popytu. Sama specyfika
branży powoduje więc, że tak to musi wyglądać.
NIE TYLKO CIĘCIA
Spółka jest w ciągłej restrukturyzacji. To sformułowanie oczywiście źle się kojarzy: z cięciami kosztów i zwolnieniami. Ale prawdziwa restrukturyzacja polega
na dywersyfikacji przychodów i cięciu kosztów. Nie można działać tylko po jednej
stronie. Co z przychodami? Przecież każdy medal ma dwie strony. Trzeba działać na
dwóch frontach i nasza Spółka tak działa.
Przeanalizowaliśmy nasze koszty i obcięliśmy je do granic możliwości. Dalej pilnujemy ich bardzo rygorystycznie, bo nabyty przez leasing majątek powoduje miesięcznie ogromne obciążenia finansowe. Nasz miesięczny budżet wynosi od 5 do
5,5 mln zł. A obciążenia finansowe związane z obsługą finansową wynoszą około
800 tys. zł. Do tego dochodzi zakup paliwa za ok. 2 mln zł, pensje, i na nic więcej
nie wystarcza. Każdą złotówkę zanim wydamy, oglądamy po kilka razy. Ludzie się
czasem dziwią, czemu wszystkim sterujemy ręcznie. Chcemy wiedzieć, na co wydajemy pieniądze, bo jeden miesiąc wahnięcia może spowodować lawinę. Stąpamy po
bardzo cienkim lodzie. Koszty są doprowadzone do granic możliwości.
Dbamy też oczywiście o przychody. Na początku był plan sprzedania zbędnych
nieruchomości. Ale uznaliśmy, że to zawsze zdążymy zrobić. Żeby się opłacało
sprzedać, musi być odpowiednia sytuacja na rynku, odpowiedni moment. Więc lepiej było nieruchomości zagospodarować. Majątek musi pracować, żeby nie stanowił dla firmy balastu. I trzeba znaleźć sposób na pracę tego majątku. A więc zamiast
sprzedać budynek przychodni wynajęliśmy go niepublicznemu zakładowi opieki
zdrowotnej. Podpisaliśmy z nimi umowę na obsługę medycyny pracy, a oni mają
tu swój zakład. Po ponad dwóch latach przychodnia jest na plusie i wszyscy by ją
chcieli od nas wynająć, bo jest w dobrym miejscu. Drugi budynek jest częściowo
zagospodarowany, pracujemy nad tym, żeby był cały wynajęty.
Ale robimy też inne rzeczy. Wbrew ogromnym atakom i ogromnym naciskom
powiedzieliśmy, że nie zrezygnujemy z reklam na autobusach. Rocznie mamy z reklam ok. 1,5 mln zł. Jeżeli z nich zrezygnujemy, to zrezygnujemy też z pieniędzy. Bar130

dzo dużo reklam jest barterowych, dzięki którym pozyskujemy bilety na basen, do
kina, do klubów, na gokarty. Dajemy je potem pracownikom i nie musimy wydawać
pieniędzy z funduszu socjalnego na tego typu zakupy. Więc jeśli z tego mamy miesięcznie 100 czy 200 tysięcy zł na zasilenie funduszu socjalnego, to jest to poważny
zastrzyk. Tym bardziej, że w ubiegłych latach były cięcia funduszu, bo trzeba było
mocno oszczędzać. Dopiero niedawno podjęliśmy decyzję, że nie będziemy go już
ograniczać.
Dywersyfikując przychody zdecydowaliśmy się na rozszerzenie zakresu działalności. Kupiliśmy autokar turystyczny klasy VIP, a drugi dostaliśmy na zasadzie offsetu
od Solarisa, bo większość nowych autobusów mamy tego producenta. Obsługujemy transporty międzynarodowe i funkcjonuje to bardzo dobrze.
Mamy własny ośrodek wczasowy w Rowach nad samym morzem. Obecnie jest
wydzierżawiony związkom zawodowym. Był pomysł, żeby go sprzedać, ale nie zyskalibyśmy na tym dużych pieniędzy, więc się to nie opłaca. Myślimy za to, żeby
stworzyć trzecią spółkę. Inwestujemy teraz w rozwój tego ośrodka. Remontujemy
węzły sanitarne, robimy łazienki, wymieniamy meble. Chcemy też na wolnym kawałku terenu postawić hotel. Ma nie być tylko dla nas, ale chcemy go zbudować
w taki sposób, żeby nie trzeba było do niego dopłacać, żeby miał obłożenie przez
cały rok. Mamy koncepcję na jego funkcjonowanie, ale o szczegółach nie będę
obecnie mówić.
PRACOWNICY CZUJĄ ZMIANĘ
Spółka MPK Kielce jest firmą z tradycjami i więzi międzyludzkie są bardzo silne.
Po kilku latach zaciskania pasa pracownicy zaczynają czuć, że jest stabilnie, zaczynają brać kredyty. Wcześniej ciągle nie wiedzieli, na czym stoją − czy będą zwolnienia, czy nie. Teraz widzą, że restrukturyzacja polega na tym, że mają narzucony
pewien rygor; w niektórych przypadkach zmieniono system rozliczenia czasu pracy.
Są pewne niedogodności i one nie znikną, ale powoli sytuacja robi się lepsza.
Przejęliśmy spółkę w bardzo trudnym okresie. Był kryzys i rosły ceny paliw. To doprowadziło nas do sprawy sądowej przeciwko gminie Kielce z artykułu 351 kodeksu
cywilnego. Chcieliśmy podniesienia stawki za wozokilometr. Próbowaliśmy wcześniej zawrzeć ugodę, wysyłaliśmy pisma, były prowadzone negocjacje, ale gmina
Kielce pozostała nieubłagana i uznała, że nie może waloryzować stawki. Wyliczyliśmy, że 60 groszy więcej do wozokilometra w 2012 roku to nasze „być albo nie być”.
Ponieważ przejeżdżamy rocznie 12 mln wozokilometrów, to uznaliśmy, że jest to
kwota niezbędna, aby bilans spółki się domknął.
Gdybyśmy przegrali w sądzie, musieliśmy sprzedać nieruchomości. Jednak sprawa skończyła się dla nas pomyślnie. Sąd zarządził 60 groszy dopłaty dla nas, uznając,
że zostały naruszone zasady współżycia społecznego, ponieważ z tego kontraktu
korzyści czerpie tylko jedna strona – gmina Kielce. W ocenie sądu rozwiązanie kontraktu było niezasadne, bo rozpisanie nowego przetargu na pewno nie zapewniłoby
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gminie tańszych usług. Gmina wykonała ukłon w naszą stronę – nie odwołali się od
wyroku. Podpisaliśmy ugodę. Sąd zasądził wprowadzenie podwyżki od pierwszego
kwartału, a gmina chciała, aby wprowadzić podwyżkę stawki od października 2012
roku, czyli od czwartego. Przystaliśmy na to. Stawka wynosi 5,8 zł za wozokilometr.
Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego płaci stawkę za wozokilometr 9,8 zł.
A zapisy i wymogi z przetargu są takie same jak w Kielcach. Taki sam musi być np.
wiek taboru. Ale w Warszawie w stawce za wozokilometr na pensje pracowników są
4 zł, a my mamy 1,2 zł.
Przy spółkach pracowniczych żądania płacowe pojawiają się zawsze, ale nie
są brane pod uwagę w takim zakresie, jak powinny. Mam nadzieję, że dojdziemy
do odpowiedniego poziomu płac, ale niestety dopiero w przyszłości. Teraz mamy
ogromne wyrzeczenia. W zamian za to jesteśmy u siebie.
Zatrudniamy 650 ludzi. Od roku 2007 nie zmienia się poziom administracji. Wzrasta ilość kierowców. I mimo że wygraliśmy przetarg na następne wozokilometry, to
poziom zatrudnienia nie wzrósł gwałtownie. Staramy się tak układać czas pracy kierowców i grafiki, że zatrudnienie w tej grupie wzrosło tylko o około 10 osób. Mimo,
że w zapisach nowego kontraktu, według Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, powinno ich być 40, to dajemy radę obsługiwać nowe wozokilometry zatrudniając tylko 10 nowych kierowców. Łącznie mamy ich teraz nieco ponad 400.
STRATEGIA AGRESYWNA
Po wydarzeniach z roku 2007 opracowano dla spółki biznesplan. W tym planie
przeprowadzono analizę SWOT, a z niej wyszła strategia agresywna. Musimy ją więc
prowadzić.
Wskaźniki, które wtedy założyliśmy, z dzisiejszej perspektywy okazały się być dobrym wyznacznikiem przeprowadzenia restrukturyzacji. Sami jesteśmy autorami biznesplanu. To, co założyliśmy – realizujemy. Ta agresywna strategia dominowała do
roku 2012. Przełożyła się ona na inwestycje. W 2012 roku zainwestowaliśmy prawie
25 milionów złotych. Łącznie od roku 2007 do połowy roku 2013 zainwestowaliśmy
63 mln zł. Spółka w umowie prywatyzacyjnej miała zapis, że musi zainwestować do
roku 2017 - 75 mln zł. Brakuje nam więc 9 mln zł inwestycji, a zostało jeszcze pięć lat.
To oczywiście nie są inwestycje z własnych środków, ale teraz nie ma firm, które tak inwestują. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to zresztą nieuzasadnione. Inwestuje
się kapitał obcy, ale trzeba pilnować odpowiedniej proporcji tych kapitałów.
Prowadzone inwestycje przełożyły się na strukturę kapitału. O ile majątku trwałego wartości księgowej (a wartość rynkowa zazwyczaj jest dużo wyższa) było
w 2007 roku niecałe 20 mln zł, to wzrost tej wartości księgowej do 60 mln w roku
2012 wynika z zakresu i rozmiaru inwestycji rzeczowych. Dlatego nie możemy inwestować na razie w siebie. Ale co najmniej raz w tygodniu siadamy ze związkami zawodowymi do stołu, rozmawiamy i zastanawiamy się, co zrobić, bo naciski płacowe
cały czas są. Każdy ma jakieś potrzeby.
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WSZĘDZIE SZUKAMY PIENIĘDZY
Jesteśmy na wczesnym etapie rozwoju. Jeśli spojrzymy na strukturę kapitału, to
widać, że kapitału obcego mamy dwa razy więcej. Stąpamy po cienkiej linii. Przy tej
strukturze finansowej musimy się ostro pilnować. Ale to są kapitały długoterminowe. Do nas banki ustawiają się w kolejce. Jesteśmy dobrym płatnikiem. Wywiązujemy się ze zobowiązań. Mamy majątek, choć do tej pory nie pozwoliliśmy na żadną
hipotekę. Zastawem są tylko autobusy, bo to są rzeczy ruchome.
Kapitał ma okres zwrotu od 8 do 10 lat. A więc biorąc pod uwagę przetarg, który
będzie w roku 2017, to będziemy już mieli ponad połowę kapitału spłacone. Okres
największych inwestycji mamy za sobą, choć oczywiście tabor będzie się starzał. Coś
trzeba będzie wycofywać, a coś kupować. Na pewno jednak nie w takim rozmiarze
jak wcześniej.
Naszym atutem jest nowoczesny tabor. Stopień zużycia autobusów jest niezły,
ale mocno wyeksploatowane są nieruchomości. Inwestujemy głównie w stacje obsługi, budujemy kanały i wyposażamy, także w ramach umów offsetowych. Robią to
producenci taboru. Zainwestowaliśmy w swoją stację diagnostyczną, którą musimy
mieć. Mamy też własną myjnię autobusową.
Pozyskujemy pieniądze, gdzie się da. Z urzędu pracy wzięliśmy już kilkaset tys.
zł. Nie zatrudniamy pracowników, dopóki nie dostaniemy na to pieniędzy. Czekamy
tylko, w którym momencie możemy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu pracy.
Na jedno stanowisko jest 20 tys. zł dopłaty, gdy zatrudniamy nowego człowieka.
W ten sposób wyposażyliśmy myjnię autobusową – dostaliśmy 300 tysięcy złotych,
dodatkowo na wyposażenie stacji diagnostycznej, wulkanizatorni. W urzędzie pracy
mówią, że od naszej spółki trzeba się uczyć, jak te pieniądze brać.
NIE JESTEŚMY LUBIANI
W 2012 roku mieliśmy bardzo duże naciski ze strony firmy, która chciała nas przejąć. Przyjechał Niemiec polskiego pochodzenia i powiedział, że nas kupuje za 30 mln
zł i mamy się wynieść. Przeanalizowaliśmy to i doszliśmy do wniosku, że moglibyśmy
się przenieść w inne miejsce (o ile byśmy je znaleźli) i odpowiednio to wyceniliśmy.
Przedstawiliśmy inną ofertę, cenę, za którą możemy sprzedać tereny. Wcześniej uzyskaliśmy od Prezydenta Miasta zapewnienie o możliwości kupna innych terenów
i usiedliśmy do negocjacji. Zainteresowany powiedział jednak, że nie będzie narażał swoich udziałowców na straty, za to my powinniśmy narazić swoich. Rozmowy
upadły. Po pół roku jego ludzie do nas zadzwonili i chcieli porozmawiać o kupnie.
Powiedziałam, że nie będziemy się targować, bo nie jesteśmy na bazarze i rozumiem, że to jest propozycja nowa, która zbliża nas do kwoty, o której my mówimy.
Mogliśmy zejść z ceny maksymalnie około 10 proc. Na nowe rozmowy przyjechał
prawnik, który powiedział, że ma nową propozycję i to jest 20 mln zł. Oczywiście
nie zgodziliśmy się na to. On na odchodnym powiedział, że kupią nas tak czy siak.
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„Kupimy was za 7 mln zł, jak już padniecie. Będziemy nad wami krążyć jak sępy, aż
będziecie padliną” - usłyszeliśmy.
W roku 2009 część naszych pracowników przez umowy zlecenia mogła dorabiać
sobie w naszej drugiej spółce. Tu mieli etat, więc tam nie musieli wnosić o ozusowanie umów. Pracowali kierowcy, oczywiście z zachowaniem prawa pracy. Dorabiali do
swoich niskich pensji − oczywiście ci, którzy chcieli.
Później przyszedł ZUS i uznał, że nasi pracownicy muszą być oskładkowani. Powołał się przy tym na Sąd Najwyższy. SN uznał, że jeśli pracownik wykonuje pracę
przez inny podmiot, ale dla swojego pracodawcy, to powinien być oskładkowany.
Dostaliśmy 1 mln 200 tys. zł domiaru. Nie zgodziliśmy się z tym i walczymy. ZUS nie
może zrozumieć, że działamy na zasadzie cesji kontraktu.
Nie rozpieszczają nas także media, więc dla przeciwwagi uruchomiliśmy własną
gazetę, gdzie piszemy, o czym chcemy i jak chcemy. Mamy zatrudnionego redaktora
naczelnego. To jest bezpłatny miesięcznik w nakładzie dwudziestu tysięcy egzemplarzy. Rozdajemy go w naszych autobusach. W połowie miesiąca nakład jest już
wyczerpany, a my możemy powiedzieć ludziom, o czym chcemy i co uważamy za
ważne.
NIEBEZPIECZEŃSTWA SYSTEMOWE
Zagrożeń w działalności naszej spółki jest dużo. Bardzo problematyczne są zmiany systemowe, które sprawiają, że stare przepisy już nie działają, a nowe jeszcze nie
weszły w życie. Nie wiadomo, w którym momencie jesteśmy, bo jedni od drugich
się uczą. Ciekawy przypadek to np. kwestia opłaty za zatrzymanie się na przystanku.
Gminy mogą takie opłaty nakładać w kwocie maksymalnie pięciu groszy za jedno
zatrzymanie się. I jedne gminy nam mówią „fajnie, że jeździcie” i nie każą nam płacić, inne symbolicznie. Ale tu się pojawia kwestia, czy taką opłatę objąć podatkiem
VAT. Jeśli czytać przepisy dosłownie, to należy. Ale jaką stawką? Wychodziłoby, że
23 proc., a potem w prasie pokazuje się interpretacja, że taka opłata za zatrzymanie
nie jest ovatowana. Wszystko zależy od tego, kto przyjdzie na kontrolę i jak rozumie
ten przepis.
Innym problemem jest zachowawcza polityka banków. Jest kryzys i banki pomimo swej otwartości mają bardzo ściśle zapisane rygory. Nam banki nie ograniczają
dostępu do kapitału, ale ponieważ jesteśmy spółką pracowniczą, to wszystkie procedury są dwa razy trudniejsze niż przy innych spółkach. Oni się boją, choć już się
trochę do nas przyzwyczaili. Na początku było jednak niesłychanie trudno.
Mamy też niezdrową konkurencję. Jak my mamy konkurować z małymi przedsiębiorcami, którzy dają pod stołem wynagrodzenie, nie przestrzegają żadnych praw
pracowniczych, a potem stają do przetargu? Wiadomo, że go wygrają. Bo stabilny
podmiot jak my nie pozwoli sobie na takie działania. Ustawodawca powinien pomyśleć, co z tym zrobić, bo to zaczyna być z tym poważny problem.
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STAWIAMY NA PRACOWNIKÓW
W ciągu najbliższych kilku lat chcemy przede wszystkim zwiększyć zyski. Rentowność w tej branży jest bardzo niska i jeśli osiągnie 5 do 7 proc., to mówi się, że to
już jest sukces, a należy pamiętać, że jest to branża bardzo kapitałochłonna. Myślimy
o wprowadzeniu spółki na giełdę, ale nie wiemy, czy się to uda ze względu na niską
rentowność. Inwestorzy muszą mieć możliwość odcinania kuponów od zainwestowanego kapitału, a przy tak niskiej rentowności będzie to bardzo trudne. Takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Chcemy zwiększać wartość firmy, chcemy, żeby
nasze udziały były coraz więcej warte.
Żeby firma się rozwijała, musimy polepszać obsługę klienta. Sprawdzamy, czy
pracownicy są umundurowani, czy nie palą papierosów. Zatrudniamy kobiety jako
kierowców, co jeszcze niedawno było źle widziane. Teraz nowych kierowców przyjmujemy tylko z wyższym wykształceniem. Zarobki są niewysokie, ale stabilne, przestrzegane są prawa pracownicze, zapewnione bezpieczeństwo socjalne.
Pracownicy od lat nie mieli podwyżek, ale pensja nie stoi w miejscu. Są premie
motywacyjne dla osób, które wnoszą nowe rozwiązania i nowe pomysły do firmy.
Jest możliwość dorobienia sobie w drugiej spółce. Pożyczki mieszkaniowe są w ogóle nieoprocentowane. Ale nie możemy iść w stronę podwyżek płac. Gdybyśmy dali
po 1000 zł więcej, to wszyscy byliby zadowoleni. Ale wtedy nie byłoby inwestycji.
A jeśli nie będziemy inwestować, to nie ugruntujemy swojej pozycji lidera na rynku
i za trzy czy pięć lat nas nie będzie. A do tego nie możemy dopuścić. Pracownicy muszą wiedzieć, że robimy, co możemy. W 2013 roku zaproponowaliśmy wykup polisy
zbiorowej dla pracowników. Kosztuje to 75 zł od pracownika, ale dokłada firma. Kto
chce, ma podwójne ubezpieczenie.
Dużą popularnością cieszą się wycieczki zagraniczne. Dwoma autokarami pojechaliśmy na beatyfikację papieża. Rok później pojechaliśmy do Chorwacji, później
na Litwę, do Francji. Spółka płaci za przejazdy, a pracownicy tylko za hotele. Jeździmy na 7-8 dni. To wymierne korzyści dla pracowników.
Raz w roku organizujemy imprezy dla pracowników. Przychodzi ponad 400 osób.
Losujemy wtedy i rozdajemy nagrody, które uzyskujemy w barterze za reklamy na
autobusach: dobre kosmetyki, wyjazdy zagraniczne itp. W 2012 roku łącznie w tych
nagrodach rozdaliśmy ok. 40 tys. zł.
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DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK PRACOWNICZYCH
WNIOSKI I REKOMENDACJE
SPÓŁKI PRACOWNICZE A GRUPY INTERESÓW
Badanie wykazało, że tworzenie spółki pracowniczej jest złożonym procesem,
w którym krzyżują się wpływy politycznych i ekonomicznych grup interesów. Sam
fakt powstania grupy inicjatywnej zamierzającej powołać spółkę pracowniczą, jest
odbierany przez interesariuszy bliższego i dalszego otoczenia jako otwarcie nowego pola gry1. Jak wskazuje Pierre Bourdieu, gra w danym polu toczy się o dostęp
do specyficznych korzyści, które zapewnia posiadanie określonej władzy czy kapitału. W polu gospodarczym spółki pracownicze zajmują pozycję podporządkowaną przede wszystkim ze względu na barierę kredytową. Wynika ona z faktycznego
bojkotu tego typu klienta przez system bankowy. Banki z założenia traktują spółki
pracownicze jako podmioty bez zdolności kredytowej. Pozycje dominujące w gospodarczym polu gry zajmują struktury właścicielskie (np. Ministerstwo Skarbu Państwa) lub zarządcze (zarządy spółek) oraz krajowy i zagraniczny biznes prywatny.
We wszystkich badanych przypadkach źródłem sukcesu spółek pracowniczych
było wsparcie inicjatyw czy postulatów pracowniczych przez organizacje związkowe. Oznaczało to faktyczne przeniesienie gry na pole polityczne, gdzie atuty, którymi dysponują związki zawodowe, mają znacznie większą siłę przetargową niż na
polu gospodarczym. Biorąc pod uwagę opisane przypadki oraz doświadczenia ze
współpracy z kilkoma grupami inicjatywnymi (podjętej w ramach niniejszego projektu), można postawić tezę, że bez politycznego i organizacyjnego wsparcia ze
strony związków zawodowych spółki pracownicze nie mają racji bytu.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że udzielanie wsparcia spółkom pracowniczym przez związki zawodowe jest zjawiskiem jakościowo nowym. W minionych dwóch dekadach transformacji związki zawodowe odnosiły się do idei własności pracowniczej z dystansem i sceptycyzmem. Dopiero w latach 2008–2009, wraz
z narastaniem zjawisk kryzysowych w gospodarce, postawa środowisk związkowych zaczęła się zmieniać.
Pozytywna ocena aspiracji właścicielskich pracowników wynika z dążenia związków do utrzymania jak największej liczby miejsc pracy oraz z osłabienia działań prywatyzacyjnych rządu. W ostatnich kilku latach w kluczowych branżach gospodarki
nastąpiły procesy koncentracji własności publicznej poprzez tworzenie skonsolidowanych grup kapitałowych bez ich prywatyzacji. Dotyczy to górnictwa węgla kamiennego, elektroenergetyki, gazownictwa oraz ciężkiej chemii. W tych branżach
1

Por. P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant. Zaproszenie do socjologii. Warszawa 2001, s. 78-79.
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postawy antyprywatyzacyjne związkowców uległy zdecydowanemu złagodzeniu.
Tendencja ta znajduje potwierdzenie w wynikach badań socjologicznych przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu. Ogół wskazanych czynników tworzy
sprzyjający klimat dla SP.
Konsolidacja strategicznych branż gospodarki nie wpłynęła na ograniczenie
wpływów szczególnego typu graczy określanych jako „grupy interesów”. Kategoria
ta jest stosowana do określenia struktur społecznych zorientowanych na realizację
partykularnych interesów. Grupy interesów mają zdecydowanie elitarny charakter.
Obejmują kilka, kilkanaście lub co najwyżej kilkadziesiąt osób. Działania podejmowane przez grupy interesów podporządkowane są określonym zasadom gospodarki rynkowej, które sprawiają, że mówimy tu o grze interesów. Dotyczyć ona może interesów ekonomicznych lub politycznych, lecz najczęściej mamy do czynienia z ich
współwystępowaniem, czyli z transakcjami, w których dochodzi do wymiany „dóbr”
związanych z różnymi kategoriami interesów. W tym kontekście można mówić
o zjawisku konwersji kapitałów, czyli przekształcaniu się np. kapitału politycznego
w kapitał finansowy lub odwrotnie. Grupy interesów zatem to gracze, którzy grają
w swoim imieniu, choć nie zawsze jest to gra tylko o własny interes2. Wpływowe
grupy interesów dysponują wszystkimi wymienionymi typami kapitału. Celem działań przez nie podejmowanych jest wywieranie wpływu na określone decyzje gospodarcze lub polityczne. Istotne znaczenie ma fakt, że grupy interesów działają zwykle
w sposób nieformalny, a często jest to działanie niejawne.
Badania wskazują, że spółki pracownicze są traktowane przez owe grupy jak
niewygodna konkurencja. W kopalni „Silesia” koncepcja spółki pracowniczej zderzyła się ze strategią grup interesów, które propagują formułę rozwoju energetyki
w polskiej gospodarce opartą na energii atomowej i gazie. Celem tych grup jest
ograniczenie wydobycia węgla, czemu służy likwidacja kopalń. W tym konkretnym
przypadku wywierały wpływ na Kompanię Węglową, podejmowały również grę merytoryczną: przedstawiały ekspertyzy, z których wynikało, że inwestowanie w kopalnię się nie opłaca.
Inny typ działań dotyczy specyficznych interesów branży węglowej, czyli szarej strefy obrotu węglem. Silnie uzwiązkowiona i poddana mechanizmom kontroli
społecznej kopalnia „Silesia” była niewygodnym partnerem dla tzw. mafii węglowej.
Można przypuszczać, że właśnie ów mechanizm kontroli społecznej, w naturalny
sposób rozbudowany w spółkach pracowniczych, czyni z nich strukturę zagrażającą
części transakcji biznesowych, co często znajduje wyraz w wypowiedziach odrzucających w całości formułę własności pracowniczej.
Podobne mechanizmy występują w przypadku MZK Kielce, gdzie najpierw
w wyniku strajku został zablokowany wykup firmy przez prywatnego inwestora,
a następnie wskutek działalności spółki pracowniczej naruszono układ sił na rynku
przewozów regionalnych.
Por. P. Ruszkowski „Transformacja elektroenergetyki a branżowe grupy interesów”, w: P. Ruszkowski,
A. Wójtowicz (red.), Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki. Warszawa 2009.
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Spółka pracownicza Puławy-Chemia w końcu 2011 r. skutecznie zablokowała
próbę sprzedaży 50% pakietu akcji Skarbu Państwa w Zakładach Azotowych „Puławy”. Po złożeniu przez nią najkorzystniejszej oferty zakupu minister Skarbu Państwa
unieważnił przetarg bez podania przyczyny. Natomiast w pierwszej połowie 2012 r.
nastąpiły dwie próby wykupu: najpierw Zakładów Azotowych „Puławy” przez firmę
Synthos Michała Sołowowa, a następnie Zakładów Azotowych w Tarnowie przez
rosyjską firmę Acron. Wiele działań wskazywało na to, że mieliśmy do czynienia
z próbą przejęcia kontroli nad całą branżą ciężkiej chemii w Polsce. W rezultacie
Skarb Państwa podjął działania obronne i doprowadził do konsolidacji Azotów puławskich oraz tarnowskich w ramach jednej grupy kapitałowej. Stosowną umowę
podpisano 14 listopada 2012 roku.
Opisany łańcuch wydarzeń czyni prawdopodobną hipotezę, że oferta zakupu
Zakładów Azotowych „Puławy” złożona przez spółkę pracowniczą Puławy-Chemia,
w istotny sposób zagroziła wpływowym grupom interesów prowadzącym grę na
polu gospodarczym obejmującym całą Europę. Był to swego rodzaju katalizator,
który uruchomił złożoną reakcję biznesową zakończoną działaniami rządu RP, uniemożliwiającymi przejęcie całej branży chemicznej przez nie do końca zidentyfikowane korporacje zagraniczne.
SPÓŁKI PRACOWNICZE A WSPÓLNOTA PRACOWNICZA
Badania wskazują, że istotnym czynnikiem sukcesu spółek pracowniczych jest
mechanizm efektywnej komunikacji związków zawodowych ze społecznością pracowniczą. We wszystkich analizowanych przypadkach bodźcem bezpośrednio uruchamiającym proces tworzenia grup inicjatywnych było zagrożenie prywatyzacją
lub upadłością firmy. Trudno dopatrywać się tu aspiracji biznesowych czy dążenia
do wyższych dochodów. W każdym przypadku determinacja załóg rosła wraz z zagrożeniem bytu firmy.
Warto zwrócić uwagę na wyraźną tendencję do myślenia i działania w kategoriach wspólnoty, obecną w zachowaniach związkowców. Zasadniczo w każdym
przypadku, kiedy pojawiała się bariera utrudniająca realizację określonych celów lub
zadań, liderzy związkowi posługiwali się przede wszystkim zasobami kapitału społecznego. Po pierwsze – głównym mechanizmem ich działania było odwoływanie
się do zaufania, które posiadali w swym bliższym i dalszym społecznym otoczeniu.
Po drugie – potrafili odwoływać się do zasobów tzw. kapitału pomostowego3, czyli
do sieci powiązań społecznych wykraczających poza ich bezpośrednie otoczenie,
a obejmujących polityków szczebla lokalnego, władze samorządowe oraz media.
Sytuacje walki i konfliktu, w jakich powstawały spółki pracownicze, spowodowały wiele dramatycznych doświadczeń wśród uczestników tych zdarzeń. Wybuchały strajki, występowała przemoc fizyczna, elementy zastraszania, przemoc typu
symbolicznego. Wielu uczestników tych sytuacji określa swoje przeżycia jako swe3

Por. R.D. Putnam Samotna gra w kręgle. Warszawa 2008, s. 39–41.
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go rodzaju „traumę założycielską”. Ten typ doświadczeń zbiorowych wpłynął na
integrację społeczności zakładowej, która sam fakt powstania spółki pracowniczej
i podjęcie przez nią działań na rzecz interesów załogi traktowała jako sukces i źródło
satysfakcji.
W przypadku kopalni „Silesia” czy MZK Kielce, gdzie nastąpiło rzeczywiste przejęcie własności, satysfakcja ta ma kilka aspektów. Po pierwsze, jest to radość związana
z utrzymaniem miejsc pracy. Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę, że z perspektywy wspólnoty pracowniczej nie chodzi o miejsce pracy jako takie, lecz przede
wszystkim o miejsce pracy w tej konkretnej firmie, w tym konkretnym społecznym otoczeniu. Po drugie, należy podkreślić znaczenie, jakie ma powiązanie pracy
z przynależnością do wspólnoty. W praktyce oznacza to, że dla pracownika obok
zarobków bardzo ważne jest jego społeczne otoczenie, które gwarantuje mu pozycję zawodową oraz związany z nią prestiż społeczny, czyli szacunek i zaufanie. Po
trzecie, połączenie roli pracownika i właściciela może prowadzić do wykształcenia
się szczególnego rodzaju więzi społecznej obejmującej zarówno solidaryzm grupowy, czyli poczucie odpowiedzialności za wspólnotę pracy, jak też właścicielskie
poczucie odpowiedzialności za firmę. „Firma” nie jest już tylko zasobem obejmującym budynki, maszyny, technologie. Staje się częścią wspólnoty, podstawą jej bytu
i bezpieczeństwa.
Postrzeganie firmy jako wspólnoty jest czynnikiem integrującym pracowników,
motywującym do pracy, wreszcie dającym poczucie sprawstwa, czyli przekonania
o możliwości wywierania wpływu na to, co się w firmie dzieje.
Nie należy jednak sądzić, że ten typ doświadczeń ma jedynie pozytywne konsekwencje. Wspólna walka o firmę tworzy nowego typu podziały wśród pracowników.
U części z nich pojawia się syndrom „kombatanctwa”, czyli tendencja do podkreślania własnych zasług, wspominania dramatycznych wydarzeń oraz generowania
podziałów na „zasłużonych” i resztę pracowników. Tymczasem do firmy przychodzą nowi ludzie, którzy nie walczyli o przetrwanie, są natomiast zainteresowani
udziałem we własności. Interesujący jest fakt, że we wszystkich badanych spółkach
stwierdzono niechętny stosunek do pomysłu udostępnienia udziałów/akcji spółki
nowym pracownikom. W tym momencie własność pracownicza staje się czynnikiem generującym nowego typu podziały oraz konflikty.
Istotne znaczenie ma też pewna ogólna tendencja dotycząca postaw pracowników. W badaniach stwierdzono, że udział w procesie prywatyzacji pracowniczej
kręgu liderów związkowych doprowadził do pozytywnych nastawień wobec nowego typu zjawisk i towarzyszących im wartości. Mam tu na myśli następujące nastawienia: uznanie dla wysokiej jakości pracy menadżerskiej, fascynację możliwościami najnowszych technologii, aprobatę dla skuteczności nowoczesnych metod
zarządczych, szacunek dla potencjału rozwojowego kapitału. W tym kontekście
można postawić hipotezę, że sukces prywatyzacji pracowniczej wpływa na zmianę
postaw działaczy związkowych wobec procesu modernizacji gospodarki. Zajęcie
pozycji współwłaścicielskiej oraz związany z tym wzrost poczucia bezpieczeństwa
140

w odniesieniu do miejsc pracy powodują zauważalny zwyżkę poziomu akceptacji
dla gospodarki opartej na mechanizmach rynkowych.
Praktyczna konkluzja, jaka wynika z przeprowadzonych w projekcie badań oraz
konsultacji z działającymi i powstającymi spółkami pracowniczymi, sprowadza się
do zdecydowanego przekonania, że rozwój własności pracowniczej wymaga stworzenia finansowanych przez państwo mechanizmów kredytowania.
Uprzedzenia sektora bankowego oraz zakulisowe wpływy grup interesów skutecznie blokują inicjatywy tworzenia spółek pracowniczych. Dotyczy to zarówno
sektora publicznego, jak też prywatnego. W tej sytuacji jedynie regulacja ustawowa
stanowiąca fundusze celowe z przeznaczeniem na gwarancje kredytowe dla spółek
pracowniczych, może stać się impulsem do nowego otwarcia w obszarze własności
pracowniczej.
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SPÓŁKA PRACOWNICZA CHEMIA-PUŁAWY
STUDIUM PRZYPADKU
NOTA METODOLOGICZNA
Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2011 r. Główne wypowiedzi badanych pozyskano w ramach zogniskowanego wywiadu grupowego, który odbył się
w siedzibie spółki. Uczestniczyło w nim w nim sześciu liderów związkowych, którzy
byli założycielami spółki pracowniczej. Dodatkowe rozmowy dotyczące wyjaśnienia
szczegółowych kwestii organizacyjnych zostały przeprowadzone z prezesem zarządu oraz przewodniczącym rady nadzorczej. Rozmowy te nie były nagrywane.
HISTORIA POWSTANIA SPÓŁKI PRACOWNICZEJ
Uwagi wprowadzające – kontekst społeczny i przyczyny powstania SP
W połowie lipca 2010 r. powstała spółka pracownicza Chemia-Puławy. Założyło
ją 29 pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” SA, w celu wykupu od Skarbu
Państwa 50% akcji tej firmy. W krótkim czasie ok. 1000 pracowników Zakładów Azotowych – spośród 3 300 zatrudnionych zgłosiło deklarację woli zakupu akcji spółki
pracoswniczej. W praktyce 620 pracowników stało się akcjonariuszami, płacąc cenę
200 zł za akcję oraz 100 zł na koszty organizacyjne. Każdy pracownik mógł kupić
jedną lub dwie akcje.
Zakłady Azotowe „Puławy” to producent jednoskładnikowych nawozów azotowych, jeden z największych na świecie wytwórców melaminy. ZA „Puławy” są spółką giełdową od roku 2005. Niemniej kontrolny pakiet 50% akcji pozostał w rękach
Skarbu Państwa. W praktyce zarządczej oznaczało to, że zarówno zarząd, jak i rada
nadzorcza działały zgodnie z wolą polityczną MSP. Z punktu widzenia pracowników
oraz związków zawodowych ta zależność stanowi czynnik stabilizujący zatrudnienie
w firmie. Powoduje też znaczącą wrażliwość zarządu na postulaty związkowe. Wiąże
się to z dużą rangą polityczną firmy zarówno we wschodniej Polsce, jak i w branży
chemicznej. Strajk lub inne formy protestu zwróciłyby uwagę mediów i wpłynęły
niekorzystnie na ocenę zarządu przez MSP oraz MSP przez premiera. W tym kontekście zrozumiały jest fakt, że środowisko związkowe było zwolennikiem utrzymania
własnościowego status quo i wypowiadało się przeciw dalszej prywatyzacji firmy.
Pomimo formalnej prywatyzacji firma działała więc w sposób typowy dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Dopiero zamiar zbycia przez MSP pakietu
kontrolnego stał się dla środowiska pracowniczego sygnałem zagrożeń, jakie zwy143

kle kojarzone są z prywatyzacją – przede wszystkim – obniżenia poziomu zatrudnienia.
Trudno powiedzieć w jakim stopniu liderzy związkowi zdawali sobie sprawę z ryzyka włączenia się do dużej gry polityczno-biznesowej z pozycji outsidera. Jednakże
z ich punktu widzenia była to przede wszystkim gra o miejsca pracy. Stąd przekonanie, że tak naprawdę to mają do stracenia właśnie miejsca pracy. Ta perspektywa
wyjaśnia – jak sądzę – upór i determinację prowadzonych przez nich działań. Swoje
działanie oceniają jako skuteczne. Są dumni z tego, że doprowadzili do opóźnienia
prywatyzacji, czyli zachowania status quo. Udało się im również przyciągnąć uwagę
opinii publicznej, co może mieć znaczenie przy projektowaniu kolejnych rozwiązań
własnościowych dla puławskich Azotów.
Po próbie przejęcia branży ciężkiej chemii przez kapitał rosyjski (2012) Skarb
Państwa zrezygnował z planów prywatyzacyjnych. Zapadła decyzja o konsolidacji
Zakładów Azotowych „Puławy” SA oraz Zakładów Azotowych „Tarnów” SA Można
uznać, że rozwiązanie to jest swoistym kompromisem pomiędzy aspiracjami własnościowymi części pracowników a strategicznymi interesami Skarbu Państwa. Ta
formuła własnościowa zyskała w końcu aprobatę związków zawodowych. Traktują
one utrzymanie publicznego statusu firmy w układzie skonsolidowanym za mniejsze zło, niż całkowita jej prywatyzacja.
Dla mnie punktem przełomowym było to, że po nieudanej prywatyzacji
Stoczni Szczecińskich również nad naszym zakładem ciążyło widmo prywatyzacji – m.in. wejścia do zakładu grupy inwestorów arabskich, tureckich i pakistańskich. Chodziło o to, żeby wszelkie działania Ministerstwa Skarbu związane
z przygotowaniem prywatyzacji jak najbardziej opóźnić i w ten sposób nie dopuścić do szybkiej prywatyzacji. Zwolennikiem tych działań był sam minister Leszkiewicz, który przyjechał do nas i poinstruował nas, jak należy stworzyć spółkę.
Przyjazd ministra dodał nam motywacji, tak że chętnie przystąpiliśmy do działań związanych z przygotowaniem utworzenia spółki pracowniczej. Pracownicy popierali więc założenie spółki częściowo z obawy przed przejęciem zakładu
przez nowego inwestora, który przeprowadziłby prywatyzację. Prywatyzacja nie
była wśród pracowników popularna, bo wszyscy obawiali się zwolnień.
Gwałtowny przypływ chętnych, którzy wykupywali udziały, zauważyliśmy
w momencie, w którym zaczęły się techniczne wycieczki potencjalnych inwestorów po firmie. Kiedy członkowie załogi na własne oczy zobaczyli ludzi w turbanach albo mówiących obcym językiem, to dotarło do nich, że firmę rzeczywiście
mogą wykupić inwestorzy, którzy niekoniecznie będą dobrzy dla jej rozwoju – że
to wcale nie jest „demagogia” związków zawodowych. To spowodowało, że po
takiej wizycie technicznej momentalnie w ciągu tygodnia do wykupywania udziałów spółki zapisywało się od stu do trzystu osób. Po tych wizytach technicznych
ludzie ze zmiany na zmianę przekazywali sobie informacje: „Słuchaj, widziałem
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wczoraj człowieka opalonego, w turbanie, który chodził po instalacji”. Ta informacja szeptana zadziałała lepiej niż wszystkie nasze apele, plakaty, informacje.
Główni inicjatorzy (liderzy, instytucje)
Zarówno wypowiedzi badanych liderów SP, jak też przeprowadzone rozmowy o charakterze nieformalnym wskazują, że rzeczywistym inicjatorem powstania
SP były organizacje związkowe. Wydaje się, że wiodącą rolę odegrali liderzy organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych. Działania podjęte przez
związkowców były odpowiedzią na rosnące zaniepokojenie pracowników. Trzeba
jednak podkreślić determinację związkowców w dążeniu do formalnej rejestracji
spółki oraz doprowadzenia do złożenia przez SP wiążącej oferty na zakup akcji
Azotów.
Inicjatywa związkowców powołania spółki pracowniczej wymagała początkowo
przełamania negatywnych stereotypów obecnych w świadomości tego środowiska.
Spółka pracownicza to przecież własność prywatna, to decyzja o wejściu do świata
wielkiego biznesu. To również akceptacja sytuacji potencjalnego konfliktu ról, gdy
związkowiec staje się pracodawcą, a pracownik – właścicielem.
Liderzy związkowi w toku wielu formalnych i nieformalnych spotkań i konsultacji stopniowo uświadomili sobie dylemat strategiczny: albo wystąpią w roli inicjatora spółki pracowniczej, albo w okresie kilku miesięcy stracą wpływ na losy firmy
i jej załogi. Warto zwrócić uwagę, że była to decyzja w znacznym stopniu wbrew dotychczasowemu antyprywatyzacyjnemu etosowi związków zawodowych. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym działanie inicjatorów SP okazał się brak poparcia
ze strony zarządu i rady nadzorczej, czego wyrazem były działania zniechęcające
pracowników do udziału w SP.
Na podstawie wypowiedzi badanych można zrekonstruować proces powstawania SP. Punktem wyjścia był udział liderów związkowych w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących prywatyzacji pracowniczej z udziałem ekspertów Ministerstwa Gospodarki oraz ekspertów akademickich. Te informacje przeniesione
na poziom centrali związkowej stworzyły korzystny klimat wśród liderów. W następnej fazie informacje przepłynęły w dół do firmy. Wiedza o możliwości udziału
w prywatyzacji pracowniczej stała się przesłanką rozmów pomiędzy przedstawicielami różnych związków zawodowych w samych Azotach. Kamieniem milowym
procesu tworzenia SP było zawarcie porozumienia pomiędzy wszystkimi związkami. Kluczem do zrozumienia sytuacji jest słowo „wszystkimi”. Oznacza ono, że
pomimo nacisków na różne, zwłaszcza mniejsze, organizacje, udało się zachować
jedność środowiska pracowniczego. Okazało się to ważne ze względu na kanały
informacji związkowej, które umożliwiały kontakt z załogą, zwłaszcza w momencie gdy nowo powstała SP została odcięta od radiowęzła zakładowego. Kolejnym
etapem były konsultacje z wiceministrem Skarbu Państwa Leszkiewiczem oraz wicepremierem Pawlakiem.
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W czerwcu 2009 roku zostałem zaproszony do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na konsultacje. Spotkanie dotyczyło założeń programu rządowego wsparcia prywatyzacji pracowniczej. Prowadził je profesor Paweł Ruszkowski, na sali byli obecni przedstawiciele trzech reprezentatywnych central.
Była też reprezentacja z Ministerstwa Gospodarki, która dokonała prezentacji
założeń programu. Na początku profesor Paweł Ruszkowski dokonał wstępu dotyczącego prywatyzacji pracowniczej na świecie, później przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zaprezentowali założenia projektu. I to był pierwszy sygnał.
Pamiętam, że ten projekt się pojawił, trafił do biura Forum i w czasie posiedzenia
Prezydium, którego przewodniczącym był Wiesław Siewierski, wśród zaopiniowanych projektów był też projekt prywatyzacji pracowniczej. Tak to mu gdzieś
lekko poszło wśród dziesięciu innych. Ja mówię: „Chwilę, ale słuchajcie, odnośnie
tego projektu prywatyzacji pracowniczej, to wypadałoby się nad tym zatrzymać.
A dlaczego?”. No i zacząłem mówić, i rzeczywiście zaczęli łapać, że to może być
coś więcej niż kolejny program czy kolejny projekt programu, z którego nic nie
wyniknie, i pojawiło się zainteresowanie tym tematem organu FZZ. Natomiast
kiedy przywiozłem z Warszawy, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego tę informację, że taki projekt jest stworzony i konsultowany, to umieściłem tę
informację na forum dyskusyjnym na stronie internetowej naszego związku zawodowego. Zacząłem też o tym opowiadać kolegom. Zainteresowanie było zauważalne, ludzie bardzo chętnie słuchali na ten temat. Potem nastąpiły kolejne
spotkania organizowane przez pana profesora i przez pana premiera Pawlaka,
kolejne informacje. To był ten początek, to był ten pierwszy sygnał, ta iskierka,
która się rozwijała.
Później było tak, że program został powołany, przyjęty w październiku 2009
roku, natomiast jeszcze wtedy sytuacja rynkowa Zakładów Azotowych „Puławy” i notowania akcji były takie, że nawet do tego nie podchodziliśmy realnie,
bo mniej więcej cena akcji wynosiła wtedy 130 zł. Wcześniej, czyli wtedy, kiedy
mówiliśmy o pakiecie kontrolnym, to było miliard – to abstrakcja dla nas totalna.
Kryzys nam trochę pomógł pod tym względem, że ceny akcji się urealniły do rzeczywistej wyceny, jaka może być, no i to spowodowało, że mieliśmy jakiekolwiek
szanse zaistnienia z tym programem. W tamtym czasie pomogła nam także
zorganizowana w styczniu przez starostę powiatu puławskiego dyskusja o szansach i zagrożeniach związanych z prywatyzacją. Wtedy zaczęła w nas kiełkować
myśl, żeby powołać taką spółkę pracowniczą – wtedy nawet jeszcze nie spółkę
pracowniczą, tylko porozumienie związków zawodowych działających na rzecz
prywatyzacji pracowniczej. Przyspieszenie nastąpiło w kwietniu, kiedy zaczęły
się szerzyć pierwsze pogłoski o tym, że minister Skarbu Państwa może zacząć
prywatyzacyjną procedurę przetargową.
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Na początku kwietnia wszystkie związki zawodowe działające w Zakładach
Azotowych „Puławy” powołały Międzyzwiązkowe Porozumienie na rzecz Prywatyzacji Obywatelskiej Zakładów Azotowych „Puławy”. To Porozumienie działało,
rozpoczęło działalność informacyjną poprzez komunikaty, które były puszczane
kanałami związkowymi. Zintensyfikowanie działań nastąpiło w maju, kiedy minister Skarbu Państwa ogłosił publiczny przetarg na akcje Zakładów Azotowych
„Puławy”. Rozpoczęliśmy wtedy bardzo intensywną działalność. Mieliśmy mało
czasu, organizowaliśmy struktury, w międzyczasie poprosiliśmy o spotkanie –
zarówno pana premiera Pawlaka, jak i ministra Skarbu Państwa.
Tutaj już koledzy wcześniej wspominali, że pierwszego lipca pan minister
Leszkiewicz, który jest odpowiedzialny w Ministerstwie Skarbu Państwa za
Wielką Syntezę Chemiczną, pojawił się w Zakładach Azotowych Puławy i chyba
trochę nieopatrznie, widząc naszą strukturę w rozsypce, zachęcał nas do tego,
żebyśmy zaczęli działać, że: „skoro tak mówicie, że chcecie uczestniczyć, to załóżcie spółkę, złóżcie ofertę, będziecie wtedy w grze; będziemy wtedy rozmawiać,
będziecie wiedzieć o wszystkich etapach”. Skoro nas pan minister zaprosił, to
skwapliwie skorzystaliśmy z tego zaproszenia i to wszędzie powtarzaliśmy, i pan
minister już przyjął do wiadomości, że jest „ojcem chrzestnym” spółki, która została powołana 15 lipca – więc się mówi, że tak jak mafia.
W skład spółki weszło 29 wspólników. Te osoby to byli m.in. reprezentanci
załogi w radzie nadzorczej Zakładów Azotowych „Puławy” i osoby, które były
bardziej zaangażowane w działalność związkową.
Można powiedzieć, że spółkę założyli pracownicy, choć to związki zawodowe zainicjowały stworzenie spółki. Związki z różnych organizacji działających
w Zakładach Azotowych utworzyły porozumienie międzyzwiązkowe dotyczące
stworzenia spółki.
Na początku wszyscy pracownicy chętnie przystąpili do zakładania spółki.
Później ta spontaniczność zaczęła wygasać ze względu na różne działania oddolne, ręczne sterowanie wewnątrz firmy ze strony kierownictwa i tych, którzy
działali na rzecz właściciela. Dlatego choć początkowo wielu ludzi zapisało się
do spółki, potem niektórzy się wycofali. Byli zastraszani, wyciągano wobec nich
konsekwencje związane z zatrudnieniem. Mimo to wciąż istniała grupa ludzi
nieugiętych, zdecydowanych na utworzenie spółki. Nasze działania doprowadziły do tego, że nawet kiedy został już ogłoszony termin sprzedaży firmy i złożenia ofert, to jako spółka przystąpiliśmy do przetargu i pełniliśmy w nim rolę
równorzędnego partnera. To m.in. nasze działania sprawiły, że nie udała się prywatyzacja zakładu. Nasza oferta była najkorzystniejsza. Działania na górze nie
są spójne z naszymi celami.
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Decydenci podejmowali próby namawiania ludzi do wycofywania swoich
udziałów. Takie sytuacje były jednak incydentalne. Większość pracowników rozumie, że fakt istnienia spółki jest pewną blokadą prawną dla niektórych działań, które ułatwiłyby właścicielowi szybkie sprywatyzowanie Zakładów Azotowych. Teraz nie mogą tego zrobić, bo wiedzą, że zawsze ta spółka wystartuje
[w przetargu].
Typy interesów i wartości, które miały znaczenie dla inicjatorów
Jak już wskazano we wstępie, nadrzędne znaczenie dla badanych miało utrzymanie status quo w firmie: zachowanie kontroli właścicielskiej Skarbu Państwa,
utrzymanie miejsc pracy i poziomu wynagrodzeń. Warto jednak zwrócić uwagę, że
wyjaśnianie powodów zaangażowania związkowców obejmuje bezpośrednie odwołanie się do sfery wartości. Ważną wartością jest wspólnota rozumiana jako ogół
pracowników, załoga, robotnicy. Działanie zbiorowe, którego celem jest zachowanie podmiotowości załogi zajmuje wysokie miejsce w hierarchii wartości badanych.
Wiąże się z tym duma ze sprostania trudnym wyzwaniom, poczucie spełnienia oczekiwań wspólnoty.
Drugim ważnym aspektem świadomości liderów związkowych jest poczucie odpowiedzialności za załogę, za wspólnotę. Związkowcy są tymi, którzy wnoszą wiedzę, aby wzmocnić i uświadomić tych, którzy tej wiedzy nie mają. Odpowiedzialność
reprezentanta polega na tym, że ma wiedzę o tym, co może się wydarzyć i co można
zrobić, aby temu zapobiec. Z tego wynika moralny obowiązek podjęcia działania.
Związkowiec może przegrać walkę, może być nieskuteczny lub mało kompetentny,
ale nie może być bierny wobec zagrożeń.
Kolejna kwestia wiąże się z dużym rezonansem medialnym przypadku puławskiego. Badani uważają zainteresowanie mediów za ważny element odniesionego sukcesu. Z jednej strony dotarcie do opinii publicznej zwiększyło społeczną
rangę procesu prywatyzacji Azotów oraz utrudniło wszelkie działania zakulisowe.
Z drugiej – uczyniło z nich pionierów i popularyzatorów idei spółek pracowniczych
w skali kraju.
Ostatnim, lecz nie najmniej ważnym czynnikiem aksjonormatywnym jest poczucie integracji ze społecznością lokalną. Poparcie deklarowane ze strony jednostek
samorządu terytorialnego to dla badanych istotne wzmocnienie ich pozycji. Jest tu
niewątpliwie obecny wątek polityczny, ale można przypuszczać, że to również wartość typu wspólnotowego, tzn. traktowanie jako grupy odniesienia nie tylko społeczności zakładowej, lecz również społeczności lokalnej.
Głównym celem było to, żeby nikt tu nie wszedł, żeby spółka dalej była spółką Skarbu Państwa – żeby największym udziałowcem był Skarb Państwa. Dawno stwierdziliśmy i każdy ze związków to powtarza, że to jest najlepsza forma
i – przynajmniej dla załogi – najbardziej bezpieczna. Do tej pory załodze się
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jeszcze nic nie stało, nikt nie przeżył tu żadnej redukcji etatów, nie było żadnych
zwolnień, żadnych wahań w postaci obcinania płac. Takie rzeczy działy się na
przykład w Policach, w Tarnowie, w Kędzierzynie. Tam ludzie przeszli głęboką
restrukturyzację, a u nas jest sytuacja taka, że wszystko przebiega naturalnie,
ludzie odchodzą na emeryturę. Z tych wszystkich działań organizacji związkowych korzysta więc cała załoga.
Wyniki finansowe pokazują, że nasza wiara w tę spółkę nie była bezpodstawna, bo miała naukowe i ekonomiczne podstawy, biorąc pod uwagę to, co
się dzieje w tej chwili. Uważam, że przy naszym zarządzaniu, jeszcze skuteczniejszym niż obecnego zarządu, ten wynik byłby jeszcze o 50% lepszy, niż jest. A prognozy tych analityków już teraz są takie, że rok obrotowy zakończymy z zyskiem
200 mln zł. A było: skąd my weźmiemy pieniądze na dywidendę?
Okazało się, że Zakłady Azotowe „Puławy” są jedynym miejscem, w którym
przedsiębiorstwo niezwykle istotne dla gospodarki polskiej, dla polskiego rolnictwa mogło znaleźć się w rękach robotników. Nie było takiej woli.
Bo gdyby pracownicy, załoga, uwłaszczyła się na tak wielkim przedsiębiorstwie i – jak na to dzisiaj wskazują wyniki spółki – wywiązała się ze zobowiązań
zaciągniętych w stosunku do ministra Skarbu Państwa, to byłaby to swego rodzaju rewolucja w procesie prywatyzacji i w procesie myślenia, postrzegania, zarządzania gospodarką. Nawet nie prywatyzacją, tylko zarządzania gospodarką,
co po części i tak się stało, o czym świadczą wspominane przez was spotkania,
przyjazdy i delegacje z innych zakładów, prośby o szkolenia. Organizowaliśmy
i prowadziliśmy szkolenia (szczególnie w zakresie energetyki) na temat tego,
w jaki sposób zakładać spółki pracownicze. Myślę więc, że niektóre środowiska
bały się tej przemiany w umysłach pracowników. I być może ten lęk był większy
niż ta obawa, że stracą tu dobry interes.
Jednak o jakości ciężkiej pracy osób, które to wszystko przygotowywały i załatwiły, świadczy fakt, że minister musiał bez rozstrzygnięcia unieważnić przetarg. Nasza oferta nie miała błędów merytorycznych ani formalnych. To pokazuje, na jakim byliśmy polu minowym i jak to przeszliśmy.
Ale zrobiliśmy rozgłos na skalę krajową – załogi innych firm, poważnych firm,
dzwoniły do nas, przyjeżdżały, chciały konsultacji. Wiele firm mówiło, że jesteśmy niestandardowi. Nawet piloci z Okęcia, którzy też mają problemy, byli u nas,
przyjechali prosto z LOT-u, byli też ludzie z Będzińskiej Fabryki Kabli. Przyjeżdżało
wiele firm, które chcą zakładać spółki pracownicze.
Było duże poparcie dla naszej inicjatywy. Nagłośniono ją odpowiednio przez
media, telewizję internetową i kablową. Również media lokalne, nawet Radio
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Lublin, włączyły się w akcję informacyjną, promocyjną, co spowodowało, że czuliśmy wsparcie lokalnej społeczności. Czuliśmy, że to, co robimy, nie jest jakimś
tam wariactwem, nie jest typowym rozrabianiem, z czym się kojarzy działalność
związkowa: że zadyma, tylko myśmy złamali ten stereotyp, bo wyszliśmy z konkretną propozycją. Myśmy nie powiedzieli: „nie, bo nie” tylko „nie, bo są argumenty”, a skoro mówicie, że koniecznie chcecie się pozbyć tego trudu zarządzania, to dajcie zarządzanie nam, my wam proponujemy metodę finansowania,
my wam proponujemy pakiet inwestycyjny w rozwój tej firmy, my wiemy, jak to
zrobić.
Dla ludzi ważna była informacja, że tych pieniędzy, na które wszyscy się złożyli jako wspólnicy, nie „przeputaliśmy”, nie wydaliśmy. Te pieniądze sobie pracują. To pokazuje tę gospodarność. Sam fakt zaistnienia spółki pracowniczej
w mediach spowodował, że załoga ma do nas zaufanie, jak również do części
związków zawodowych, do niektórych ludzi. I to jest ten duży kapitał społeczny. Bo nie mówimy tylko o załodze, staraliśmy się też o deklaratywne poparcie
samorządów.
Ja osobiście byłem na posiedzeniu Rady Gminy Kurów, na której – mówiąc
skrótowo – podjęto uchwałę protestującą przeciwko samemu procesowi, a jeśli
ministerstwo będzie kontynuować proces, i przepisy prawne na to pozwolą, to oni
deklarują (mimo swojego bardzo skromnego budżetu) jakieś symboliczne uczestniczenie w tym. Deklaracja Rady Miasta, samego prezydenta miasta, nagłośnienie
tej sprawy wśród społeczności uruchomiło kapitał społeczny w społeczności lokalnej. Mówimy przynajmniej o terytorium powiatu puławskiego. Ten cały region ma
świadomość wzajemnych powiązań z Zakładami Azotowymi.
Moje zaangażowanie w spółkę pracowniczą wynika przede wszystkim z moich potrzeb działania na rzecz pracowników i spółki w tym sensie, że chcę chronić
miejsca pracy, dbać o rozwój – wynika to z moich przekonań, z moich kryteriów
wartości postępowania w życiu, czyli takich zasad etyczno-moralnych. Uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, żeby Zakłady Azotowe Puławy były w rękach
swoich pracowników, żeby były dobrze zarządzane i nie były zależne od nacisków politycznych czy jakichś tam rozgrywek.
Widzieliśmy, ja osobiście widziałem dużą szansę, że możemy coś tu zmienić,
że jesteśmy nowatorscy, przynajmniej w skali Polski. W jednym elemencie nam
się to udało, bo wymyśliliśmy nowatorską metodę finansowania operacji zakupu akcji. Z drugiej strony staliśmy się pewnym sztandarem, do którego się garną
inni koledzy, i staramy się im merytorycznie pomóc, bo skoro już przeżyliśmy tę
drogę przez mękę, to możemy podzielić się naszym doświadczeniem. Cena, którą człowiek zapłacił, jest dosyć wysoka, ale myślę, że było warto.
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Uważam, że poprzez uczciwą pracę, poprzez współdziałanie w dużej grupie
można zebrać kapitał pozwalający na przejęcie w zarząd dużego przedsiębiorstwa. I w działaniu załoga Zakładów Azotowych „Puławy” udowodniła słuszność
tych założeń. Oddzielną kwestią jest to, czy jako cała społeczność, jako Polacy –
w szczególności nasz rząd – dorośliśmy do tego, żeby pracownikom oddać takie
przedsiębiorstwo w zarząd. Natomiast znalazło się jedno duże przedsiębiorstwo,
gdzie załoga była gotowa zrzucić się, wziąć odpowiedzialność i zarządzać tak
dużym przedsiębiorstwem. To dla mnie jest ta wartość najwyższa.
Bariery utrudniające powstanie spółki oraz sposoby ich przezwyciężania
Uwagi praktyczne badanych są bardzo szczegółowe, wręcz instruktażowe. Wskazują na dylematy, jakie powstają, gdy do spółki pracowniczej zgłaszają się setki zainteresowanych pracowników. Z punktu widzenia pozyskania zaufania i wzmocnienia
wiarygodności grupy założycielskiej dobrze byłoby od razu przyjąć wszystkich chętnych. Takie rozwiązanie może jednak okazać się pułapką z punktu widzenia procedur prawnych. Każda ważna decyzja (np. wymagana przez sąd zmiana statutu)
wymaga odbycia zebrania wspólników. Przy liczebności 200–300 osób pojawia się
problem komunikacji, wynajęcia odpowiedniej sali, a niekiedy – zebrania wymaganego kworum. Stąd rada, by w pierwszej fazie organizowania SP działać w gronie
kilkunastu członków założycieli.
Bariera organizacyjna wiąże się z faktem, że założenie i rejestracja spółki wymagają zatrudnienia ekspertów, przede wszystkim prawników, którzy potrafią przeprowadzić określone przepisami procedury formalne. W tej kwestii można jedynie
wskazać na pomysł pozyskania funduszy organizacyjnych od założycieli SP.
Bariera prawna dotyczy przede wszystkim statusu spółki pracowniczej jako podmiotu procedury prywatyzacyjnej. Konieczne są przepisy prawne umożliwiające SP
skuteczną komunikację z załogą oraz ograniczające możliwość stosowania wobec
SP różnego typu sankcji i represji. Konieczne jest również wprowadzenie regulacji
ograniczających możliwość udziału kapitałowego JST w spółkach pracowniczych.
Wprawdzie koncepcja MG wspomina o spółkach aktywności obywatelskiej, jednak
w praktyce okazało się, że dla ich wprowadzenia konieczne są zmiany legislacyjne.
Ta grupa wspólników, która założyła spółkę, nie była powiększana, mimo że
już zaczęliśmy zbierać wstępne deklaracje od załogi na temat tego, kto by się
chciał zapisać. Tworzyliśmy listy chętnych, natomiast wszystkim wytłumaczyliśmy, że ze względów racjonalnych dwadzieścia dziewięć osób łatwiej jest zebrać.
Nawet to było dużym kłopotem organizacyjnym, a parę razy musieliśmy robić
takie zgromadzenia, na przykład po to, żeby uchwalić zgodę wszystkich wspólników na złożenie oferty albo [złożyć] poprawki do KRS-u. Pod koniec sierpnia
spółka pracownicza została zarejestrowana. W połowie września lub pod koniec
września, po ostatecznych poprawkach, prawomocną decyzją została już osta151

tecznie zarejestrowana, co pozwoliło nam dokończyć procedury związane z założeniem konta bankowego. Wtedy rzeczywiście mogliśmy zacząć przyjmować
wpłaty i deklaracje.
Najlepiej jest zbierać wstępne deklaracje jeszcze bez pieniędzy. Do zbierania
pieniędzy nie ma się wtedy tytułu prawnego, ale poza tym spółka z o.o. w organizacji (bo taka jest jej forma, dopóki nie jest zarejestrowana) ma wszystkie przymioty prawne do działalności. Może działać, może składać oferty, może być stroną w postępowaniu prywatyzacyjnym i łatwiej jest nią zarządzać, jeśli chodzi
o zebrania wspólników, poprawki. W momencie, w którym spółka jest już zarejestrowana, ma się dokumenty sądowe, wtedy można już wszystkich przyjmować,
całą załogę, to jest wtedy praktyczne. I lepiej jest wtedy jeszcze przy mniejszej ilości udziałowców na przykład dać plenipotencję zarządowi spółki, uprawnienia
do złożenia oferty, dać wysoką kwotę graniczną, przekraczającą nawet wartość
przedsiębiorstwa, żeby zarząd mógł na przykład elastycznie negocjować z bankami w sprawie źródeł finansowania.
Można by się zastanawiać, dlaczego więcej osób nie zaangażowało się w tworzenie spółki. Moim zdaniem wpłynął na to fakt, że tylko do końca lipca mieliśmy
swobodny dostęp do publikatorów zakładowych, przede wszystkim do rozgłośni
zakładowej. W rozgłośni nie prowadziliśmy jakiejś nachalnej agitacji, tylko robiliśmy to, co – według słów ministra Leszkiewicza – miała robić rada nadzorcza
i zarząd: informowaliśmy załogę, co to jest rynek kapitałowy, czym różni się udział
od akcji, podawaliśmy podstawowe informacje dotyczące aspektów prawnych,
gospodarczych i ekonomicznych bycia udziałowcem spółki pracowniczej, mówiliśmy o tym, jakie ryzyko wiąże się z byciem współwłaścicielem i tak dalej.
W pewnym momencie nastąpiło gwałtowne odcięcie nas od dostępu. Zażądano,
żeby pracownicy, którzy są członkami spółki pracowniczej, nie korzystali z zakładowej poczty elektronicznej, z mediów, z publikatorów, co spowodowało, że
dopiero związkowymi kanałami informacyjnymi mogliśmy powiadomić załogę,
że mogą się zapisywać do wykupywania udziałów. Nie dostaliśmy możliwości
ogłoszenia w rozgłośni, że zapraszamy pracowników do wykupywania udziałów, podczas gdy inne spółki bez problemu mogą wykupywać czas antenowy
rozgłośni. Takiej możliwości nam nie dano, co było ewidentnym działaniem na
naszą szkodę.
Drugim takim działaniem było szykanowanie pracowników związane z tym,
że kazano im „zrobić sobie rozdwojenie jaźni”: jako pracownik, mający na swoim
stanowisku pracy dostęp do poufnych informacji, musiał zachowywać tajemnicę, bo był udziałowcem spółki pracowniczej. Totalne niedoróbstwo prawne, które się zdarza często w Polsce, że jedna ustawa walczyła z drugą.
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Zostałem po prostu postawiony, że tak powiem, na odstrzał. Wtedy przeszedłem też niestety – w tym okresie, kiedy spółka pracownicza rodziła się w zalążku – etap likwidacji mojego stanowiska i postępowania w sądzie. Następnie, rok
później, dostałem drugie jednostronne wypowiedzenie warunków pracy i płacy
jako przewodniczący związku zawodowego społecznego z naruszeniem przepisów o związkach zawodowych, z naruszeniem Kodeksu pracy. Niestety sprawa
musiała przejść swój tok postępowania przez sąd. Jedna sprawa została zakończona, zostałem przywrócony. Natomiast druga sprawa sprzed dwóch lat jeszcze się toczy, skarga kasacyjna ma być jutro czytana w Sądzie Najwyższym.
Nasze ostrożne szacunki mówią, że tych udziałowców mogło być od 900 do
1000, jednak liczbę tę zmniejszyła skuteczna akcja zniechęcania, blokowania
dostępu do informacji, dezinformacji. Ktoś na przykład puścił informację, że do
wykupywania udziałów spółki można się zapisywać jeszcze w styczniu, podczas
gdy umowa spółki mówiła wyraźnie, że to jest możliwe tylko do końca grudnia.
To spowodowało, że około 30–40 ludzi, którzy chcieli się zapisać, mieli pretensje,
że nie zdążyli tego zrobić. Ci ludzie naprawdę chcieli wziąć w tym udział, chcieli
się dołożyć. Mówili: „chcieliśmy w tym pomóc, żeby firmę ratować”. Niestety informacja o zakładaniu spółki nie dotarła wszystkich ludzi.
Spotkania informacyjne mogliśmy robić ewentualnie pod egidą związków
zawodowych, które mają prawo do kwartalnych spotkań Ale to było mocno naciągane i w tej sytuacji sami zrezygnowaliśmy z tej możliwości, żeby nie drażnić
lwa, nie dawać im pretekstu, że łamiemy prawo. Bowiem naszą ofertę i wszystkie
nasze działania mogliby w bardzo skuteczny sposób podważyć.
Wracając jeszcze na chwilę do dzisiejszej rozmowy, to kłody pod nogi były
rzucane również ze strony spółki Zakładów Azotowych „Puławy”, konkretnie ze
strony zarządu, który zażądał zabezpieczenia w wysokości 20 mln zł jako gwarancję, że żadne informacje stąd nie wyciekną.
Zażądano od nas gwarancji zapłacenia kaucji, żeby udostępnić dane do badania kondycji ekonomicznej spółki. My złożyliśmy ofertę, łamiąc jeden jedyny warunek, ale znajdując jednocześnie uzasadnienie prawne złamania tego warunku
– uzasadnienie, którego nikt nie mógł podważyć: że tak doskonale znamy standing spółki, że nie potrzebujemy jej badać. Natomiast mogliśmy przeprowadzić
badanie i widocznie zarząd się tego przestraszył, słysząc, że mamy mocne siły merytoryczne, które mogłyby znaleźć coś niepokojącego, coś, co zarząd ukrywa przed
związkami zawodowymi. Dlatego zażądano kwoty 20 mln zł gwarancji.
Złożyliśmy ofertę bez formalnego badania. Znając możliwe kierunki rozwoju inwestycyjnego, napisaliśmy plan rozwoju inwestycji rozwoju finansowego
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i organizacyjnego. To jest właśnie przewaga konkurencyjna spółki pracowniczej:
załoga wie najlepiej, czego ta spółka potrzebuje i jak to zrobić, żeby te potrzeby
zaspokoić. To jest nasz kapitał przy następnych postępowaniach prywatyzacyjnych i rozmowach z inwestorem. Inwestor ma pieniądze, my mamy wiedzę.
STRATEGIA I TAKTYKA SP W SYTUACJI WYKUPU FIRMY
Status biznesowy SP na rynku finansowym jest bardzo słaby. Banki traktują
spółki pracownicze jak projekty najwyższego ryzyka inwestycyjnego. Kapitał prywatny jest raczej nieufny – działa tu negatywny mit własności pracowniczej, wedle
którego SP to własność grupowa, zarządzana przez związki zawodowe, w których
po przejedzeniu zysku następuje bankructwo. Przezwyciężenia tych uprzedzeń
można dokonać jedynie poprzez upowszechnianie dobrych praktyk. Niemniej na
danym etapie konieczne jest tworzenia korzystnych warunków rozwoju prywatyzacji pracowniczej. Zasadnicze znaczenie ma stworzenie efektywnych mechanizmów wspomagających finansowanie wykupów pracowniczo-menadżerskich.
Konieczne wydaje się powołanie instytucji powierniczych, które udzielać będą
gwarancji kredytowych spółkom pracowniczym ubiegającym się o kredyty w bankach komercyjnych.
Trudniej poradzić sobie z przygotowaniem ofert prywatyzacyjnych, gdyż wymaga to przeprowadzenia specjalistycznych analiz ekonomicznych. W zależności od
konkretnego przypadku koszt tego typu opracowań wynosi od 100 do 300 tys. zł.
Rozwiązanie zastosowane w „Puławach” polega na zatrudnieniu firmy, która wykonała niezbędne badania w oparciu o kontrakt „opłata za sukces”. Oznacza to, że firma
wyraża zgodę na wypłacenie jej honorarium w przypadku powodzenia projektu,
czyli – w tym konkretnym przypadku – zakupu akcji ZA „Puławy” przez spółkę pracowniczą. Trudno powiedzieć, na ile jest to rozwiązanie nadające się do powszechnego stosowania. Trzeba raczej pomyśleć o rządowym funduszu wspomagającym
SP w fazie przygotowania transakcji prywatyzacyjnych.
Potencjalni partnerzy biznesowi
Taki inwestor wsadza swoich ludzi, żeby kontrolować swoje. Nie oszukujmy
się: każdy inwestor, taki już konkretny inwestor, z pierwszej dziesiątki najbogatszych Polaków – trzeba rozmawiać na takim poziomie, bo teraz to już jest miliard złotych – czeka na odpowiedni nastrój polityczny. Inwestorzy też czekają,
skąd zawieje wiatr, z kim się będą układać, czy sytuacja będzie sprzyjająca dla
biznesu, czy nie. Więc teraz, w sytuacji niepewności politycznej, nic się nie da zrobić. Nie oszukujmy się: o rozmowie z samymi bankami, my jako spółka pracownicza to możemy zapomnieć, bo to jest jeszcze bardziej zależne od woli politycznej,
od tego, czy dostaniemy zielone światło. Bo żeby stworzyć konsorcjum banków,
które mogłoby nas skredytować, to w jego skład musiałoby wejść ze swoim
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kapitałem PKO BP, bo żaden inny polski oddział banku zagranicznego nie jest
w stanie kapitałowo być liderem konsorcjum, nawet PKO SA. A PKO BP jest kontrolowane przez ministra finansów. Tu się koło zamyka.
Mielibyśmy duże możliwości, gdyby była możliwość pociągnięcia tego wątku
poprzez prywatyzację obywatelską. Różnego rodzaju koła rolnicze deklarowały
określone kwoty, to samo samorząd. Więc nawet gdybyśmy mieli jakieś chwilowe problemy ze spłatą zobowiązania w stosunku do ministerstwa, to były deklaracje wspierania spółki w zamian za udziały.
Mechanizm przygotowania oferty wykupu
Zdążyliśmy złożyć ofertę wstępną w terminie, natomiast termin składania
oferty końcowej, gdzie wymagana była zgoda wspólników, wypadał w sezonie
urlopowym, co spowodowało, że poprosiliśmy Ministerstwo Skarbu Państwa
o przedłużenie terminu składania ofert ostatecznych. Nasza prośba została
uwzględniona, ostateczny termin został wyznaczony na 20 listopada. Podeszliśmy do tego bardzo pragmatycznie i praktycznie: podjęliśmy współpracę z renomowaną kancelarią radców prawnych z Poznania, dla których nasz projekt też
był ciekawy, i z kancelarią doradców ekonomicznych powiązanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Żeby oszczędzić pieniądze wspólników, wypracowaliśmy model współpracy (to nie jest tajemnica handlowa), że zwracamy
koszt poniesiony delegacji wyjazdów służbowych, natomiast opłata wynegocjowana dla kancelarii zespołu doradców jest na zasadzie successfee. Czyli jeśli
byłby proces prywatyzacyjny i byśmy kupili od Skarbu Państwa akcje Azotów, to
godziwie wynagrodzilibyśmy tę kancelarię prawną i tę grupę ekspercką. Umowa
jest nadal ważna, bo [przetarg] nie został zakończony, tylko nie został rozstrzygnięty.
Ważny był fakt, że posiłkowaliśmy się pomocą merytoryczną, mieliśmy swoje
pomysły. W skład spółki pracowniczej oczywiście weszły osoby ze wszystkich organizacji związkowych i ze wszystkich grup zawodowych. Jednak skład był bardzo merytoryczny pod tym względem, że były osoby, które pełniły funkcje członka zarządu z ramienia z o.o. w Zarządzie Zakładów Azotowych „Puławy”, kolega
był na funkcji dyrektorskiej, ja pracuję w pionie energetycznym i dodatkowo jestem ekonomistą. Więc zarząd był na tyle kompetentny, że miał wizję rozwoju
i inwestycji, które kolega przygotowywał jako specjalista do spraw inwestycji.
Ten materiał wyjściowy od nas został jeszcze dodatkowo przerobiony, żeby
spełnić wszystkie wymogi formalne, prawne, jakie wymagał Skarb Państwa od
oferenta. Oferta została złożona w sposób rzetelny i nowatorski, bowiem wspólnie z naszymi doradcami wymyśliliśmy coś, co nazwaliśmy w skrócie dywiden155

dowym modelem finansowym. Wyszliśmy z założenia, że jeśli mamy dawać
zarobić bankom, to czemu nie dać zarobić Skarbowi Państwa. Ten element jest
już wyłączony z tajemnicy handlowej i o nim możemy mówić. Polegał w skrócie
na tym, że chcieliśmy, żeby niemożliwe było oskarżenie o niedozwoloną pomoc
publiczną. Chcieliśmy, żeby Skarb Państwa oddał nam akcje w zarządzanie,
a my przez dziesięć lat spłacalibyśmy z dywidendy wartość oferowaną ceny akcji powiększoną o premię za ryzyko dla Skarbu Państwa (wyższą niż stopa dyskontowa zalecana przez Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej), dzięki
czemu nie można by było oskarżyć Skarbu Państwa o jakąkolwiek niedozwoloną
pomoc publiczną.
Dodatkowym zabezpieczeniem interesów zarówno załogi, jak i Skarbu Państwa było to, że w naszej ofercie zastrzegliśmy sobie, że w przypadkach niewyrobienia się ze spłatami, niewywiązania się z umowy, Skarb Państwa z powrotem
przejmuje te akcje. Więc dla Skarbu Państwa nie było dużego ryzyka oddania
nam spółki w zarządzanie. Gdyby coś szło źle, Skarb Pastwa mógł położyć łapę
na akcjach, a to, co byśmy spłacili, pozostałoby własnością Skarbu Państwa.
Osobiście uważam, że porażką jest to, że Skarb Państwa nie dopuścił nas do
negocjacji. W trakcie negocjacji mógł też z twarzą powiedzieć, że: „panowie, za
słaba oferta, dziękujemy”. Ale żeby nas wysłuchać, porozmawiać, zobaczyć te
perspektywy: na to Skarb Państwa mógł się odważyć. Minister się wystraszył,
podjął decyzję taką, jaką podjął. Ja tu z kolegami trzy dni przed decyzją ministra
Skarbu Państwa założyłem się o dobre piwo, że na pewno będzie decyzja odmowna albo zawieszenie postępowania. Widziałem, jak ekspresowo wystrzeliły
ceny akcji Zakładów Azotowych „Puławy”, i wiedziałem, jaką cenę my daliśmy
w ofercie. Uznałem, że musi być wyższa, bo tylko to usprawiedliwiałoby wobec
Skarbu Państwa zerwanie oferty. To był styczeń, ofertę złożyliśmy 30 listopada.
Więc szukano ponad sześć tygodni słabości tej oferty, ale żadnej nie znaleziono.
KONTEKST SPOŁECZNY I POLITYCZNY
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że z prywatyzacją Azotów związane są silne grupy interesów, posiadające znaczne wpływy biznesowe i polityczne.
Odnotowano zainteresowanie inwestorów krajowych oraz zagranicznych. Przebieg
procedury zbycia akcji Skarbu Państwa, zakończony unieważnieniem postępowania, wskazuje, iż było to działanie sondażowe. Jego cel stanowiła prawdopodobnie
identyfikacja rzeczywistych interesariuszy oraz określenie poziomu ich zainteresowania transakcją. Powstanie i aktywność SP były czynnikiem komplikującym proces
i z tego powodu to inicjatywa traktowana przez MSP z dystansem, a nawet z irytacją.
Badani wskazują również na rozbieżności pomiędzy stanowiskiem MSP a koncepcją Ministerstwa Gospodarki, które propaguje prywatyzację pracowniczą. Może
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to oznaczać występowanie w ramach rządu odmiennych koncepcji strategii prywatyzacyjnej majątku państwowego.
Kolejna hipoteza głosi, że sytuacja jest bardziej złożona; może są jacyś gracze,
którzy do tej pory się nie ujawnili. Skoro analizy SP, dotyczące wartości i potencjału
ekonomicznego, były trafne, to może ktoś inny też zrobił analizę i doszedł do wniosku, że to jest „złota kura”, ale jako doświadczony gracz wiedział, że to wstępne rozdanie i lepiej poczekać na kolejne. Z wypowiedzi badanych wynika, że zdają sobie
sprawę ze złożonej konstelacji interesów wokół Azotów.
Badani wskazują również, że należy brać pod uwagę kontekst przekształceń
branży chemicznej. W ostatnim okresie wydaje się dominować koncepcja konsolidacji tej branży, co w jakimś stopniu wyjaśnia strategię działania MSP. Rywalizacja o rolę konsolidatora branży ciężkiej chemii pomiędzy Zakładami Azotowymi
w Puławach i Tarnowie może być znaczącym uwarunkowaniem zachodzących
procesów.
Skarb Państwa nie chciał płacić, nie chciał sprzedać zakładu załodze. Efektem
jest to, że przetarg nie został rozstrzygnięty i prywatyzacja nie doszła do skutku.
Na pierwszym spotkaniu minister Leszkiewicz chwalił się, że rząd stworzył ustawę umożliwiającą pracownikom wykupywanie swoich zakładów, branie udziału
w spółkach pracowniczych. Ale już następne spotkanie pokazało, że istnienie takiej
ustawy było rządowi bardzo nie na rękę. Wygląda na to, że tworząc tę ustawę, jakby sami sobie gola strzelili i strasznie im to nie pasowało.
Władza popełniła błąd taktyczny. Polegał on na tym, że inicjatorem i moderatorem prywatyzacji pracowniczej było Ministerstwo Gospodarki, które nie konsultowało swoich działań z Ministerstwem Skarbu Państwa. Ich interesy były rozbieżne. Wicepremier Pawlak popularyzował prywatyzację pracowniczą, ale później,
kiedy już się zorganizowaliśmy i uzyskaliśmy status prawny spółki pracowniczej,
to nasze działania zmierzające do wykupu przedsiębiorstwa były w pewien sposób blokowane. Zawsze coś stawało nam na przeszkodzie – nigdy nie mieliśmy
z wiatrem, tylko zawsze pod wiatr, wciąż napotykaliśmy na różne bariery: jak nie
wewnętrzne, w firmie, to z kolei u właściciela.
Później zaczęły się też prześladowania i wyciąganie indywidualnych konsekwencji wobec konkretnych osób – przewodniczącego spółki, prezesa, niektórych
członków. Nagle staliśmy się wrogiem. Żadne materiały nie były nam udostępniane. Wielu z nas – członków spółki pracowniczej – zasiadało w gremiach zakładowych, w różnych ciałach decyzyjnych, w Radzie Pracowników; spotykaliśmy się
wspólnie jako związkowcy. Wszystkie te spotkania zostały naraz ograniczone do
minimum ze względu na to, że zarząd nie może nam – jako organizacjom związkowym – przekazywać informacji. Skoro jesteśmy zrzeszeni w spółce pracowniczej,
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to stanowimy nowy podmiot, konkurencję. Sytuacja trochę nas blokowała, ale
wiedzieliśmy, że to, co robimy, jest słuszne.
Po tym pierwszym nieudanym, nierozstrzygniętym przetargu minister Leszkiewicz wypowiadał się, usprawiedliwiał, że może dalej będą szukać inwestora albo
sprzedadzą nas na giełdzie. Jeśli będą chcieli nas sprzedać na giełdzie, to my nic nie
będziemy mogli zrobić. Bo jeśli ogłoszą przetarg, to my jako spółka – cały czas to
deklarujemy – złożymy kolejną ofertę.
To nie było odrzucenie oferty, tylko rezygnacja ze sprzedaży i unieważnienie.
Nasza oferta była jedyną, która spełniała wymogi, i wobec braku jakiejś konkurencji i porównania cen rzeczywistych, minister podjął decyzję o unieważnieniu
przetargu.
W ogóle oferty były dwie: nasza i oferta firmy – prawdopodobnie Katarczycy
– która dała czterokrotnie niższą cenę niż cena spodziewana, wyceniona przez Ministerstwo Skarbu Państwa.
Ludzie dopytywali się: „I co dalej? Co z tymi udziałami?”. W takiej sytuacji tłumaczymy ludziom, że spółka powstała po to, żeby brać udział w prywatyzacji
Zakładów Azotowych „Puławy” SA i że te udziały nie będą zwracane, chyba że
na żądanie – tak, jak zostało to określone w statucie spółki. Natomiast muszę powiedzieć, że był to zawód, dla mnie osobiście również był to ogromny zawód, że
ministerstwo w całym procesie prywatyzacji traktowało nas po prostu per noga–
a złożyliśmy jedną z najlepszych i najlepiej przygotowanych ofert. Nasza oferta
naprawdę dawała więcej niż cena na giełdzie, ona się zrównała dopiero gdzieś
w okolicach stycznia, przy silnym wzroście cen akcji. Jesteśmy więc ogromnie zaskoczeni i jest nam przykro, że to w ten sposób się potoczyło
Tacy aktorzy są – wystarczy prześledzić wypowiedź pana Jakubasa z 2009
roku, że on jest teraz bardzo blisko „Puław”, że on jest bardzo blisko „Bogdanki”
poprzez zarządzanie i liczył na wykup większości udziałów również w spółce Zakładów Azotowych „Puławy”.
Jakubas to jest jeden „strzał”, to jest lokalny biznes. A drugi to jest ciągłe zainteresowanie GasPromu albo spółki zależnej GasPromu, o czym się przez przeciek
nawet już mówiło oficjalnie na portalach internetowych. A trzeci to jest minister
Skarbu Państwa, który korzeniami pochodzi z Tarnowa, który „Puławy” woli kupić
dla Azotów w Tarnowie. Okazuje się, że po holdingu Tarnowa z Kędzierzynem Tarnów składa ofertę na kupno Polic.
Sytuacja jest taka, że wielu by się chciało uwłaszczyć. Wyobraźmy sobie sytuację
taką: my jako spółka pracownicza złożyliśmy ofertę za większościowy pakiet akcji,
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jest to ponad miliard złotych. Natomiast według tych informacji, które do nas dotarły, kolejna oferta była czterokrotnie niższa niż nasza. Więc około 250 mln zł za większościowy pakiet akcji. Gdyby ktokolwiek za te pieniądze był w stanie wtedy to kupić,
dzisiaj by ten zysk według mnie za rok obrotowy znacznie przekraczał 20 mln zł.
Jeżeli prawo pozwala, żeby zostać właścicielem większościowego pakietu akcji
tej fabryki, jeżeli są takie możliwości, jeżeli 600 pracowników zadeklarowało chęć
złożenia własnych pieniędzy w ten interes, to oznacza, że dojrzeliśmy do tego, żeby
w tej grze wziąć udział. Mało tego: jak się na końcu okazało, to my ją wygraliśmy.
Bez względu na to, jakie były inne grupy interesów – czy to był minister Skarbu budujący potęgę „Tarnowa”, czy to był rosyjski biznes połączony z lokalnymi politykierami, czy to był jeszcze ktoś inny – to my z nimi wygraliśmy tę walkę: 600 pracowników Zakładów Azotowych „Puławy”, w większości robotników z prowincji.

REAKCJE OTOCZENIA LOKALNEGO I CENTRALNEGO
Badani wskazują na pozytywne reakcje władz samorządowych miasta Puławy
oraz starostwa powiatowego. Życzliwe zainteresowanie towarzyszyło również kontaktom z wojewodą. Podkreślić należy fakt dużej aktywności liderów SP w stosunku
do lokalnego otoczenia. Mamy tu do czynienia z mechanizmem budowania kapitału społecznego zaufania w bliższym i dalszym otoczeniu SP. Jest to postawa, którą
zdecydowanie należy propagować jako przykład dobrej praktyki. Dzięki temu powstaje sieć kontaktów społecznego wsparcia SP, a równocześnie kreowany jest wizerunek spółki pracowniczej jako środowiska otwartego na potrzeby społeczności
lokalnej. Warto zwrócić uwagę, że czynniki te mogą mieć istotny wpływ na dalsze
działania związane z prywatyzacją puławskich Azotów.
Ważne znaczenie ma również dobra współpraca SP z mediami. Zainteresowanie
mediów pojawiło się w związku z bezprecedensową skalą przedsięwzięcia – wartości ok. 1 mld zł. Niemniej przegląd materiałów prasowych oraz internetowych wskazuje na umiejętność prowadzenia polityki informacyjnej przez liderów SP. Upublicznienie sprawy udziału SP w prywatyzacji Azotów może również mieć znaczenie dla
trybu dalszego procedowania przez MSP.
Ze strony miasta i powiatu spotkaliśmy się z bardzo dużą sympatią. Władze w sposób rzeczywisty chciały wejść do spółki. Nawet uchwałę w tej sprawie
podjęli. Okazało się jednak, że władze miasta nie miały możliwości prawnych.
Natomiast władze powiatu, które formalnie mogłyby zostać wspólnikiem, prozaicznie nie miały pieniędzy.
Nie było jasności prawnej, trzeba było włożyć pieniądze, z których przecież
zarząd miasta musiałby się rozliczyć. Prezydent musi się rozliczyć z każdej zło159

tówki. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o województwo, to pani wojewoda
również przejawiała dużą sympatię, składała deklaracje wszelkiej pomocy. Nie
było jednak możliwości jej udzielenia. Pani wojewoda była z PSL-u. Natomiast
z Urzędu Marszałkowskiego, który wtedy miała opanowany Platforma Obywatelska, żadnych sygnałów nie było.
Trzeba powiedzieć – jeśli mogę ci tutaj wejść w słowo – że wiele działań zostało podjętych ze strony starosty, prezydenta miasta i pani poseł Małgorzaty
Sadurskiej. Natomiast pan poseł Karpiński z Platformy Obywatelskiej, u którego
byliśmy na spotkaniu, powiedział na koniec, że nie będzie lobbował na naszą
korzyść z przyczyn oczywistych. Tak to zakończył.
Mówił też, że nie będzie jednak przeszkadzał…
Tak. Można by jednak zapytać, dlaczego jako przedstawiciele spółki w ogóle
umówiliśmy się na spotkanie z panem posłem Karpińskim. Otóż spotkaliśmy się
z nim, ponieważ media lokalne podały jego wypowiedź, która bardzo nam się nie
podobała – wypowiedź podważającą wiarygodność naszej inicjatywy pracowniczej. Dlatego umówiliśmy się z nim na spotkanie i udało nam się go przekonać
do naszych działań na tyle, że powiedział, że co prawda nie będzie lobbował na
naszą rzecz, ale też nie podejmie działań przeciwko spółce: postara się zachować
w tej sprawie neutralność. Zrozumieliśmy, że nasze wyjaśnienia spowodowały,
że u Karpińskiego pojawiła się sympatia dla spółki, ale z drugiej strony jako poseł
podlegał on dyscyplinie partyjnej, był podporządkowany ideologii, w której robotnik może być tylko przedmiotem, tylko elementem w układankach robionych
przez polityków i pracodawców, a nie jest zdolny do inicjatyw takich jak nasza.
Muszę przyznać, że bardzo pozytywnie zaskoczył mnie TVN, bo wiadomo, że
zwykle trzyma raczej stronę pracodawców. Natomiast sam pomysł był w miarę rzetelnie przedstawiony przez dziennikarzy w trakcie tej dyskusji. Generalnie bardziej
denerwowały mnie wypowiedzi niektórych patrzących szablonowo, konwencjonalnie analityków i ekspertów. Natomiast mniej raził mnie ton wypowiedzi dziennikarzy, szczególnie tych, którzy zajmują się sprawami gospodarczymi (z Rzeczpospolitej, WNP, Parkietu, Pulsu Biznesu). Natomiast Parkiet, Rzeczpospolita
i WNP cyklem artykułów wsparli nasze działania. Bardzo nieoczekiwany wsparciem
i pozytywną sytuacją było to, że w artykule opublikowanym w Gazecie Wyborczej
porównano sprawę Silesii i naszej spółki, a o naszych działaniach 27 lub 28 grudnia
napisano tekst pod tytułem „Związkowiec zdejmuje kufajkę i kupuje giganta”. To
Skobla napisał, redaktor z Lublina. Artykuł miał bardzo pozytywny wydźwięk.
W Tygodniku Solidarność również opublikowano artykuł o spółce, już po
złożeniu przez nas oferty.
160

Ten artykuł w Gazecie Wyborczej spowodował, że – moim zdaniem – od
50 do 100 osób dodatkowo zapisało się do spółki. To są stali czytelnicy Gazety
Wyborczej i myślą mniej więcej w ten sposób: „Jeśli Gazeta Wyborcza chwali
spółkę, to znaczy, że trzeba przyjść i się zapisać”. Przez ostatnie trzy dni mieliśmy
tutaj nawał pracy. Do świąt Bożego Narodzenia było zapisanych mniej więcej
300 osób, a 300 kolejne rzutem na taśmę zapisało się po świętach: „a bo jednak
może warto w to wejść…”. Przekaz prasowy był pozytywny.
PLANY DALSZYCH DZIAŁAŃ
Liderzy SP są świadomi, że w kolejnym rozdaniu reguły gry mogą zostać zmienione w taki sposób, aby z góry wyeliminować udział SP. Wystarczy, by minister
Skarbu Państwa dopuścił wyłącznie oferty proponujące jednorazową zapłatę za akcje. W tej sytuacji SP rozważa dwa scenariusze: ofensywny i defensywny. Ofensywny
polega na poszukiwaniu partnera strategicznego w sektorze prywatnym. Natomiast
scenariusz defensywny polega na dążeniu do wykupu pakietów większościowych
spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych „Puławy”.
Chcielibyśmy się do tego godnie przygotować i tutaj były różne koncepcje, propozycje. Z tego, co mówił pan Leszkiewicz na konferencji w Związku Pracodawców
Polskich, to „kasa i kiedy”. Więc na pewno będziemy myśleli o tym, żeby również
pozyskać jakichś inwestorów kapitałowych, którzy mają odpowiedni kapitał, ale
będą inwestorami biernymi, to znaczy: spółka będzie zarządzała, natomiast oni
będą partycypować w wykupie akcji. Jeżeli będzie taki kierunek i taka tendencja,
że musi być kasa, to wtedy porozmawiamy o podpisaniu umowy.
Dopóki nie będzie woli politycznej zaryzykowania eksperymentu z prywatyzacją pracowniczą, to pod względem finansowania my po prostu leżymy, jesteśmy ustawieni, chyba że trafił się na przykład inwestor zagraniczny, który widzi
szansę i jest na tyle cierpliwy, że perspektywa dziesięciu lat go nie przeraża. Bo
taki inwestor, który wsadza swoich ludzi, żeby kontrolować swoje pieniądze, ale
nie wtrąca się w bezpośrednie zarządzanie firmą, byłby najbardziej pożądany.
To jest wariant, kiedy my uczestniczymy. Natomiast większe szanse są na to, że
jeżeli będą przyciśnięci potrzebami budżetowymi, to po prostu zrobią to, co już
zrobili z jedną firmą na Lubelszczyźnie, czyli z Bogdanką: po prostu albo dogadają się z funduszami inwestycyjnymi albo inwestor, któremu Ministerstwo Skarbu
Państwa kiwnie głową, ogłosi metodą Tarnowa wezwanie na akcje i „dziękujemy
bardzo”. I zostanie to czysto, klarownie, bez jakichkolwiek oskarżeń przeprowadzane. Ewentualność trzecia jest taka, że ponownie odbędzie się jakiś przetarg.
O tym już mówiliśmy: pierwszy wariant to jest przetarg, drugi – wezwanie
przez giełdę i trzeci wariant, że pozwolą nam jeszcze „skonsumować” Awipol,
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może pozwolą nam „skonsumować” część nawozową Anwilu i jak będą przygotowane dwie spółeczki, to w tym momencie będzie polityczna decyzja, która
z tych dwóch spółek: „Tarnów” czy „Puławy”, będzie przejmującą i stworzy się
Polski Koncern Nawozowy. To, co miało być kiedyś robione pod egidą CIECH-u,
całe szczęście, że CIECH się wyłożył, bo to było gorsze dziadostwo, szczególnie
dla „Puław”, bo to zawsze pasożytował na Nawozach.
Natomiast w tym momencie, przy takiej promocji, to podejrzewam, że to
może być grupa kapitałowa „Tarnowa”. Więc „Puławy” zrobią też swoją „brudną”
część roboty, skonsolidują jakiś procent branży, drugi procent branży skonsoliduje „Tarnów”, i sądząc po tym, jeśli łykną Police, będą mieli większy przychód
niż „Puławy”, więc pokażą: my mamy większe przychody, my jesteśmy konsolidatorem. I stworzy się jeden koncern nawozowy z podziałem na północ, południe,
wschód, zachód, jak to sobie wymyślą decydenci. I wtedy też nie będziemy mieli
głosu, bo znowu „Tarnów” zrobi to przez wezwanie na akcje.
Zakończyło się decyzją taką, a nie inną. Teraz jest kwestia wyczekania, co
będzie dalej. Natomiast cała załoga Zakładów Azotowych „Puławy” ma świadomość, że ta spółka pracownicza jest dużym „wrzodem na tyłku” ministra Skarbu Państwa i to redaktor Malinowski z portalu WNP chyba najlepiej skwitował,
że „wy jesteście «piekącym wrzodem na tyłku» ministra Skarbu Państwa, a nad
wami wisi cały czas «miecz Damoklesa» prywatyzacji”. Więc jest „złapał Kozak
Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma” i to jest taka sytuacja, że – tak jak mówimy – przynajmniej 30 czy 50% opcji związanych z drogą prywatyzacji Zakładów
Azotowych jest zblokowane przez nas, bo nie może być bez nas. Więc podejrzewam, że albo prawnicy Ministerstwa Skarbu Państwa będą pracować tak, żeby
nas wykluczyć z postępowania – co się wiąże jednak z ryzykiem politycznym,
bo zawsze może być oskarżone, że warunki przetargu specjalnie zostały tak
ustawione, żeby nas wyeliminować, więc to jest ta ryzykowna gra – albo mogą
wybrać bezpieczną metodę przez giełdę, „po cichu” dogadać się z jakimkolwiek
inwestorem, który będzie wskazany, pozwolić mu zrobić wezwanie na giełdę (bo
nie trzeba mieć akcji, żeby zrobić wezwanie na giełdzie) i w tym momencie, jeżeli
Ministerstwo Skarbu Państwa wyrazi zgodę, zrobi prywatyzację przez giełdę.
My się nie poddajemy. Jeżeli nawet nie będziemy w stanie kupić całości pakietu kontrolnego akcji Zakładów Azotowych „Puławy”, który dzisiaj jest w posiadaniu ministra Skarbu Państwa, to będziemy próbowali udowodnić pracownikom
słuszność tej ideologii poprzez kupowanie pakietów większościowych spółek
z otoczenia Zakładów Azotowych „Puławy”, z grupy kapitałowej Zakładów Azotowych „Puławy”, szczególnie tych spółek usługowych: mamy tu na myśli przedsiębiorstwo żywieniowe czy spółkę medyczną. Będziemy podejmowali działania,
będziemy czynili starania, żeby to przeszło pod zarząd spółki pracowniczej.
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SPÓŁKA PRACOWNICZA
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE „SILESIA”
STUDIUM PRZYPADKU
NOTA METODOLOGICZNA
Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2011 r. Główne wypowiedzi badanych pozyskano w ramach dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych, które
odbyły się w siedzibie spółki. W jednym uczestniczyło trzech liderów związkowych,
którzy byli założycielami spółki pracowniczej. Drugi objął dwóch ekspertów w zakresie złóż węglowych, którzy udzielili grupie inicjatywnej merytorycznego wsparcia.
W wywiadzie tym uczestniczył również jeden z liderów związkowych. Ponadto przeprowadzono wywiad pogłębiony z Kazimierzem Grajcarkiem – szefem branżowej
struktury „Solidarności”, który brał aktywny udział w tworzeniu spółki pracowniczej.
KONTEKST SPOŁECZNY I PRZYCZYNY POWSTANIA SP
Faza I – poszukiwanie inwestora
Bezpośrednią przyczyną, która skłoniła środowisko pracownicze w Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” do podjęcia działań na rzecz stworzenia spółki pracowniczej oraz przejęcia majątku kopalni były plany likwidacji kopalni. Po raz pierwszy
zarząd Kompanii Węglowej poinformował o planach likwidacji w roku 2003. Jako
powody likwidacji podano niską rentowność kopalni oraz wyczerpanie złóż węgla.
Załoga zareagowała organizując w dniach 26 maja–3 czerwca 2003 r. strajk podziemny. Na trzech poziomach wydobywczych przez dziewięć dni strajkowało 450
górników. Strajk zakończył się podpisaniem porozumienia gwarantującego dalsze
funkcjonowanie kopalni.
Wśród działaczy związkowych, a szczególnie liderów NSZZ „Solidarność”, panowało przekonanie, że kopalnia ma złoża węgla położone poniżej 1000 metrów, które nadają się do efektywnej eksploatacji. W opinii ekspertów współpracujących ze
związkowcami zasoby węgla powinny wystarczyć na ok. 25–30 lat funkcjonowania
kopalni.
Mimo podpisanego porozumienia Kompania Węglowa prowadziła działania likwidacyjne poprzez połączenie kopalni „Silesia” z kopalnią „Brzeszcze” (przenoszenie pracowników) oraz przez wprowadzenie do prac wydobywczych przestarzałych
maszyn i urządzeń. W tej sytuacji związkowcy rozpoczęli rozmowy w otoczeniu gospodarczym, poszukując rozwiązania gwarantującego przetrwanie kopalni. M.in.
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przeprowadzono rozmowy z Południowym Koncernem Energetycznym w sprawie
ewentualnego przejęcia „Silesii”.
Drugim kierunkiem działania związków zawodowych było przekonanie załogi
do prywatyzacji przedsiębiorstwa. W tym celu w listopadzie 2003 r. związkowcy
przeprowadzili wśród pracowników referendum. Było ono poprzedzone masówkami na poszczególnych zmianach, podczas których związkowcy wyjaśniali pracownikom złożoną sytuację kopalni oraz przekonywali, że jedynym wyjściem jest
znalezienie zewnętrznego inwestora. Za prywatyzacją opowiedziało się 54% załogi,
co nie stanowiło może wielkiego sukcesu, ale dawało mandat zaufania w dalszych
działaniach na rzecz ratowania kopalni przed likwidacją.
Wobec niewielkiej skuteczności prowadzonych działań związkowcy nawiązali
kontakty z lokalnymi władzami samorządowymi oraz z politykami – posłami i ministrami. Nie wpłynęło to jednak na zmianę polityki Kompanii Węglowej. W czerwcu
2006 r. zaprzestano robót przygotowawczych i udostępniających złoże oraz podjęto
decyzję, że KWK „Silesia” zostanie zlikwidowana w I kwartale 2008 r.
Wobec bezpośredniego zagrożenia bytu kopalni nastąpiła konsolidacja różnych
organizacji związkowych, co zaowocowało powstaniem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego w lipcu 2006 r. Związkowcy prowadzili rozmowy z różnymi potencjalnymi inwestorami. Wreszcie w styczniu 2007 deklarację woli nabycia kopalni
zgłosiła szkocka firma Gibson Group. Związkowcy przeprowadzili w lutym 2007 r.
kolejne referendum prywatyzacyjne, w którym 93% pracowników opowiedziało się
za prywatyzacją kopalni. W efekcie w lutym 2007 r. związki podpisały Umowę Społeczną z Gibson Group.
Władze kopalni twierdziły, że „Silesia” nie zostanie zlikwidowana, a tylko
przyłączona do innej kopalni. Uzasadniano to w ten sposób: jeśli w „Silesii” nie
będzie produkcji, nie będzie inwestycji, to i tak padnie sama. Kiedy protestowaliśmy przeciwko takiemu rozwiązaniu, władze kopalni pytały nas: „O co wam
chodzi? Przecież nawet jeśli ta kopalnia padnie, a i tak ma złoża wybrane, to ludzie nie zostaną bez pracy, bo zostaną przeniesieni, tak jak to było we wszystkich
kopalniach”. My upieraliśmy się jednak, że nie chodzi tylko o zatrudnienie, ale
o samą kopalnię, która jest właśnie tu, a nie gdzie indziej. Poza tym było nieprawdą, że kopalnia jest już wyeksploatowana.
Mówiliśmy o tym, że „Silesia Głęboka” może nam dać bardzo dobry węgiel,
chociaż jego pokłady są poniżej 1000 metrów pod ziemią. Z badań, z odwiertów,
które były tam kiedyś robione, wynikało, że jest tam pół miliarda ton węgla. Pytaliśmy więc: dlaczego chcecie zamykać „Silesię”, skoro ma takie dobre pokłady
węgla? Ale nikt tam nie chciał nas słuchać.
Chodziło nam o to, żeby ratować miejsca pracy i szanować zasoby węgla.
Wtedy ocenialiśmy złoża w „Silesii” na 50 milionów ton węgla, więc chcieliśmy je
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wydobyć, a dopiero później zamknąć kopalnię. Więc takie idee nam przyświecały. Jeśli mówimy o 50 mln ton węgla, to w przypadku kopalni „Silesia” wydobycie
trwałoby 50 lat, ponieważ wydobywaliśmy rocznie milion ton węgla. Oczywiście
można byłoby zwiększyć to wydobycie do 2 mln ton węgla rocznie i w konsekwencji skrócić czas wydobycia do 25 lat. Ale to wciąż daje całe 25 lat pracy kopalni, a nie liczę tu jeszcze zasobów „Silesii Głębokiej”. Przecież mówiliśmy: po
co budować nową kopalnię, drążyć nowe szyby, skoro mamy stare szyby, które
wystarczy pogłębić.
Wtedy padła propozycja strajku, chcieliśmy zobaczyć, jak zachowa się załoga. Jeśli nam nie ufają, jeśli nie zależy im na kopalni, to pewnie nie będziemy
mieć wsparcia. Ale okazało się, że rzeczywiście mamy zaufanie, że ludzie nam
uwierzyli, zostali na trzech poziomach. Później zostało podpisane porozumienie,
że do 2006 r. na pewno kopalnia będzie funkcjonowała i nie zostanie zlikwidowana, ale my się będziemy dopominać o finansowanie. My mówiliśmy, że jest
węgiel, władza spółki mówiła, że tego węgla nie ma, mieliśmy w tym czasie sobie to wszystko pokazać i tak dalej. Natomiast władza chciała jednak w dalszym
ciągu doprowadzić do likwidacji kopalni. Niby porozumienie było podpisane, ale
nie było respektowane. Widać było, że w kopalni nie ma inwestycji, że najgorsze
urządzenia i maszyny sprowadzają po to tylko, żeby pogorszyć sytuację ekonomiczną, żeby się nie udało.
Ale podpisaliśmy wtedy porozumienie że, kopalnia nie będzie zlikwidowana do 2006 r. Bo do 2006 r. obowiązywał program restrukturyzacji górnictwa,
a nowy program miał wejść w życie od 2007 r., i stąd ta data. Natomiast zdarzyło
się to, o czym mówiłeś: prezes, idąc już z podpisanym dokumentem, stwierdził, że
i tak, i tak nas po tym okresie zlikwidują. Dlatego w 2005 r. Kompania nie dotrzymała danego słowa, o czym już mówiliśmy. Zostaliśmy połączeni z kopalnią „Brzeszcze”. Cel tego połączenia był jeden: likwidacja kopalni „Silesia”. W tym połączeniu
w zasadzie nic się nie zgadzało: dwie kopalnie, w dwóch różnych województwach:
jedna w małopolskim, druga w śląskim, dwa różne urzędy górnicze, dwie inspekcje
pracy: krakowska i katowicka, dwa urzędy skarbowe. Nie dało się kopalni połączyć
dołem, ponieważ jest to odległość w linii prostej 17 kilometrów, poza tym jest tam
potężny ustęp Janiszewski, przez który nie można przejść. Więc cel tego połączenia
był jednoznaczny: tutaj, w „Silesii” wszystkie roboty powoli likwidować, ludzi przenosić na „Brzeszcze”, alokować, żeby ludzie nie stracili pracy.
Proces likwidacyjny w „Silesii” trwał cały czas: zostały przerwane roboty
przygotowawcze, nie zakupywano żadnych maszyn, urządzeń, w zasadzie kopalnia wegetowała, nic się nie działo, mieliśmy jedną ścianę wydobywczą, którą
zazbrojono nam takim sprzętem, który w „Brzeszczach” leżał na złomie, na którym w zasadzie nie dało się fedrować. Pierwsze, co się stało, kiedy kombajn ruszył
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w ścianie, to wypadł organ od razu z kombajnu. Obudowa zmechanizowana, to
była tak zmechanizowana, że podpierano ją sklejkami drewnianymi i na takiej
ścianie kazano nam fedrować.
Tylko po to, żeby pokazać, że załoga jest nieudolna!
Szczęście tylko, że przy tej ścianie nikomu nic poważnego się nie stało, nie
doszło do poważnego wypadku, bo naprawdę praca była tam na granicy bezpieczeństwa. Dobrze, że mieliśmy tam doświadczonych ludzi, z dużym stażem,
którzy potrafili zachować bezpieczeństwo.
Ale obróciło się to przeciwko Kompanii, bo dzięki temu, że nas wyposażyli
w taki sprzęt, sprawę oddaliśmy do prokuratury, która oczywiście umorzyła
śledztwo. To jest jedno. Ale druga sprawa: dali nam złom, my na tym złomie
fedrowaliśmy cztery lata − najdłużej, nikt w polskim górnictwie tak długo nie
wybierał jednej ściany. Dzięki temu nadal pozostawaliśmy kopalnią w ruchu
i sprzedawano nas jako kopalnię czynną, a nie jako kopalnię w likwidacji. Więc
działania Kompanii Węglowej obróciły się ostatecznie przeciwko niej samej. Jeśli
chodzi o to referendum: po strajku poszliśmy za ciosem i zrobiliśmy referendum
dotyczące tego, czy załoga chce być sprywatyzowana: czy możemy iść drogą
prywatyzacji. Na to pytanie załoga powiedziała: tak.
Referendum było poprzedzone wieloma masówkami prywatyzacyjnymi,
my wtedy wychodziliśmy do załogi na wszystkich zmianach, informowaliśmy
o tym, że kopalnia w ramach Kompanii Węglowej raczej nie ma perspektyw, nie
ma przyszłości. Zresztą ludzie widzieli, co się dzieje na dole: że nie ma nowych
maszyn, nie ma żadnego frontu robót, dla pracowników kopalni było oczywiste,
że to zmierza w jednym kierunku. Dlatego postawiliśmy w referendum to pytanie. Nie pamiętam już dokładnie jego treści, bo to było parę lat temu. Może: „Czy
jesteś za prywatyzacją, przekształceniami, ratowaniem kopalni?”. W drugim pytaniu było coś o likwidacji, ale pytanie nie było bezpośrednio postawione: „Czy
jesteś za likwidacją?”. Nie pamiętam już dokładnie, jaka była różnica głosów za
i przeciw, ale na pewno była niewielka. Przewaga głosów popierających prywatyzację wynosiła około 54% głosów i dlatego nie eksponowaliśmy zbytnio wyników referendum. Ludzie w tamtym okresie jeszcze się bali.
Natomiast drugie referendum, które było przeprowadzone już za naszej kadencji (2007), zostało przeprowadzone zupełnie inaczej. Korzystaliśmy z naszych
doświadczeń, organizowaliśmy masówki informacyjne. Wszystkie działania wokół referendum były moim zdaniem przeprowadzone dobrze. Również świadomość załogi wzrosła. W rezultacie w drugim referendum za prywatyzacją opowiedziało się 93,03% osób.
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Tutaj była sytuacja tego typu, że załoga była już mocno tym zmęczona. Ale nie
poddaliśmy się w tym okresie. Utworzyliśmy Komitet do Spraw Ratowania Kopalni.
Faza II - próba zakupu KWK Silesia przez Gibson Group
Pojawienie się inwestora spowodowało uruchomienie formalnych procedur
przygotowujących prywatyzację „Silesii”. Prace trwały do października 2007 r. kiedy
to Kompania Węglowa ogłosiła przetarg na zakup KWK „Silesia”. Firma Gibson złożyła ofertę na ok. 220 mln zł oraz wpłaciła wadium w wysokości 4 mln zł. Ostatecznie
jednak do transakcji nie doszło.
Wydaje się, że każdy z badanych ma własną, specyficzną opinię na temat próby
zawarcia transakcji z firmą Gibson. Nie wiadomo, jak przebiegały rozmowy z Kompanią Węglową – z domniemań wynika, że raczej nie zachęcała ona inwestora do
transakcji. Rozmowy Gibsona ze związkowcami też nie przebiegły zachęcająco. Podpisano wprawdzie ramową umowę społeczną gwarantująca miejsca pracy i poziom
płac, jednak kwestia udziału pracowników w zarządzaniu i we własności leżała poza
obszarem zainteresowania Gibsona. Godna uwagi jest hipoteza, że rzeczywistym
celem firmy Gibson nie był zakup kopalni „Silesia”, lecz uzyskanie dostępu do szczegółowych danych geologicznych na temat złóż polskiego węgla kamiennego.
W lipcu 2008 r. przetarg na zakup kopalni „Silesia” został unieważniony bez podania przyczyny. W lutym 2009 r. został ogłoszony kolejny przetarg. Zainteresowanie
zakupem „Silesii” zadeklarował zarząd dużej spółki energetycznej „Enea” z Poznania.
Transakcja ta nie zyskała jednak akceptacji szwedzkiej korporacji Vattenfall, która
wówczas miała ok. 15% akcji Enei. W czerwcu 2009 r. Enea wycofała swoją ofertę.
Doświadczenia związane z nieudanymi próbami prywatyzacji były ważną fazą
zdobywania przez liderów związkowych praktycznej wiedzy dotyczącej mechanizmów zawierania transakcji kapitałowych. Próby znalezienia inwestora zakończyły się porażką i towarzyszącym jej poczuciem bezradności. Jednakże związkowcy
z różnych central byli zintegrowani, mieli silne poparcie załogi, wiedzieli też, jakie są
oczekiwania potencjalnego inwestora w zakresie kwestii biznesowych. Można powiedzieć, że druga faza procesu prywatyzacji zakończyła się zgromadzeniem przez
związkowców znacznych zasobów kapitału społecznego w postaci kredytu zaufania
pracowników oraz zasobów kapitału intelektualnego w postaci wiedzy o zasadach
organizacyjnych prywatyzacji.
Do pomysłu prywatyzacji powoli przekonywali się też moi koledzy: „Dobra, szukamy inwestora”. Zaczęliśmy rozmowy z inwestorem – to był jeden front, na którym
pracowaliśmy, a drugi front to były rozmowy z zarządem Kompanii Węglowej, żeby
nam sprzedała część kopalni „Brzeszcze-Silesia”, czyli dawną kopalnię „Silesia”. Ale
najtrudniejsze rozmowy toczyliśmy ze związkami zawodowymi i z załogą. Chodziło
o to, żeby załoga zgodziła się na prywatyzację. Wewnątrz związku zawodowego
„Solidarność”, wewnątrz samej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego był problem,
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bo podjęto uchwałę, że nie ma zgody na prywatyzację. Wtedy ja jasno postawiłem
sprawę: albo potraficie nas obronić przed likwidacją kopalni, albo jednak dostaniemy zezwolenie od Rady Sekcji i od Walnego Zebrania Sekcji, że możemy iść drogą
prywatyzacji. Bo jeśli nie ma możliwości obronienia nas, żebyśmy nadal byli pod
Kompanią Węglową, to musi być zgoda na prywatyzację. Żeby ich przekonać, przeszliśmy rzeczywiście niesamowitą drogę przez mękę: i w samym związku zawodowym „Solidarność”, i w innych związkach zawodowych. Ale w końcu przekonaliśmy
ich. Cały ten tok trwał: prywatyzacja i tak dalej, później pieniądze, wątpliwości, czy
ten kupujący jest w stanie to zrobić, czy nie, i tak dalej. Te przepychanki trwały ponad rok, tutaj też Kompania Węglowa robiła trochę pod górkę – nie za bardzo nam
w tym pomagała.
W pewnym momencie okazało się, że firma Gibson Group niby wpłaciła te pieniądze, potem, że jednak nie wpłaciła tych pieniędzy, potem Kompania oddała firmie Gipson Group 4 mln zł wadium, mimo że nie musiała… Oni bardzo chcieli kupić
tę kopalnię. Oni za dużo pieniędzy włożyli w całe to przygotowanie, żeby można ich
było posądzić o to, że prowadzili tutaj jakąś grę.
Wydaje się, że nie weszli ze względów proceduralnych. Kompania Węglowa,
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Ochrony Środowiska – to był cały węzeł
gordyjski problemów przy sprzedaży. Dochodziła do tego jeszcze sprawa działek.
Myśleliśmy, że te działki należą do nas w ramach nadania nam pola do wydobycia,
ale – jak się okazało – jednak część działek jest własnością miasta, część prywatnych ludzi: totalny bałagan z tym był. A później wydawało się, że firma Gibson Group rzeczywiście nie miała pieniędzy.
Spółki pracowniczej jeszcze wtedy nie było. Natomiast Gibson Group nie chciał
się zgodzić na to, żeby związki zawodowe też miały wpływ na to, co się w firmie
dzieje, na zarządzanie. I dawał nam do zrozumienia, że niewiele mamy do gadania.
Natomiast jako inwestor strategiczny kopalnię kupiłby tanio, a ta część, którą my
byśmy wynegocjowali – powiedzmy, że to by miało kosztować 100 mln – byłaby
uznana za nasz wkład. Właśnie na to nie chciał się zgodzić. Natomiast cenę postawił totalną, około 220 mln zł. To była naprawdę potężna suma, nie spodziewaliśmy
się, że ktoś może tyle zaproponować, bo kopalnia była wtedy wyceniona chyba na
110 mln, dokładnie nie pamiętam.
Oni najpierw mieli nam zapłacić 4 mln zł, żeby mogli przystąpić do przetargu
– i już wtedy się sprawa rozjechała. To się działo na przełomie roku, kiedy banki jakoś inaczej funkcjonują. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, ale pamiętam, że
tak się tłumaczyli. Więc czekaliśmy na to, aż banki zaczną normalnie funkcjonować
i w związku z tym wszystko było wstrzymane. Ale później oni rzeczywiście wpłacili te
pieniądze i kiedy przystąpiliśmy do otwarcia ofert, to każdemu „gały wyszły z orbit”,
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kiedy zobaczyliśmy, że oni zaproponowali 220 mln. Później, kiedy pocztą pantoflową rozeszła się wiadomość, że wycena jest na 100–110 mln, to chłopcy zobaczyli
pewnie, że przestrzelili i na nowo próbowali doprowadzić do stołu negocjacyjnego.
Były też inne oferty, ale oni wszystkie przebili. Być może oni tak chcieli zrobić,
że specjalnie to przestrzelili po to, żeby później zmusić nas do ponownych negocjacji, ale już bez przetargu. To było takie zblokowanie: tamci się bali, skoro mieli na
tapecie 220 mln, kiedy inne firmy dają po 40, 60, 80, 100 mln, to każdy zarząd się
trzęsie, żeby tutaj nie przestrzelić. Jak masz tutaj 220 mln, a tu 100 mln, to wiadoma
sprawa.
Przy cenie wywoławczej 111 000 522 zł netto kopalnia została wyceniona przez
firmę Price-WaterHouseCoopers, więc Gibson oferował dwa razy więcej. Wydaje mi
się, że Kompania Węglowa od samego początku nie chciała sprzedać tej kopalni.
Po prostu tak to wyglądało i też nas tak wodzono za nos w firmie Gibson Group.
Być może też brak zaangażowania po obydwu stronach doprowadził do tego, że
w pewnym momencie Kompania Węglowa podjęła uchwałę unieważniającą ten
przetarg bez podania przyczyny.
Potem był drugi przetarg i już Gibson Group nie wystartował. Jeżeli chodzi o ten
drugi przetarg, w którym uczestniczyła już Enea, Gibson Group, można powiedzieć,
poniekąd spalił się już na tym terenie. Nie wyszedł ten biznes i wycofał się po prostu
z tego wszystkiego.
Przecież za tą firmę gwarantował attaché ambasady brytyjskiej w Polsce, który
nas też odwiedził, który powiedział, że ta firma ma gwarancje bankowe, nie trzeba
się jej bać, że chce robić tu inwestycje. To też chyba świadczy o jakimś poziomie tego
wszystkiego. Dlaczego nie wystartowała w drugim przetargu? Bo była spalona po
prostu. Kuriozum tej całej sytuacji było to, że w memorandum informacyjnym było
napisane, że jeżeli inwestor nie dopełnił jakiegokolwiek obowiązku, to wpłacone
przez niego wadium przepadało. Czyli prawie 4 mln zł, które wpłacił Gibson Group,
miało przepaść na rzecz Skarbu Państwa, Kompanii Węglowej. A tutaj Kompania
Węglowa oficjalnie podała komunikat, że Gibson Group nie dopełniło formalności,
i oddała mu wadium. Nie rozumiemy tego i do dzisiejszego dnia nie uzyskaliśmy na
ten temat żadnej odpowiedzi.
Moim zdaniem firma Gibson Group jest kontrowersyjna skądinąd, ale Kompania Węglowa ogłosiła przetarg, rozpoczęła się cała procedura przetargu, później
przygotowanie kopalni do przejęcia, wizyty firm wynajętych przez Gibson Group,
żeby sprawdziły kopalnię pod kątem ilości zasobów węgla i możliwości jego wydobycia. Kompania Węglowa podchodziła do tego sceptycznie, a nawet lekko niechętnie. Informacje, które dostawaliśmy od firmy Gibson Group o ich traktowaniu,
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o ich podejściu, były bardzo dziwne. Tak się gości po prostu nie traktuje, tym bardziej
gości, którzy mogą kupić kopalnie.
Podam przykład: jeżeli ma pan stary samochód i chce go pan sprzedać, a ja
przyjdę go kupić, to pan będzie mnie przekonywał, że choć on jest stary, to w bardzo
dobrym stanie, że jest świetny, że można się w tym samochodzie zakochać, że warto
go kupić. A Kompania tego nie robiła. Dobrnęliśmy do ostatniego dnia przetargu,
w którym przetarg został unieważniony, jak podano, z przyczyn niedotrzymania
procedur przez firmę Gibson Group. Dziwne było dla nas to, że firmie Gibson Group
bez żadnych zastrzeżeń zwrócono wadium.
Z tego, co wiemy, firma Gibson Group startowała wcześniej w przetargu na
kopalnie wałbrzyskie i tam sytuacja skończyła się identycznie. Kopalnia została
wyceniona przez niezależne firmy. Gibson Group zaproponował swoją cenę, która
faktycznie była wyższa od tej z wyceny. Wycena była firmie Gibson znana.
Z perspektywy czasu i tego, co tu kolega mówi o Wałbrzychu, to sytuacja mogła
również wyglądać tak, że ani Wałbrzycha, ani „Silesii” ta firma nie miała zamiaru
kupić, miała zamiar po prostu je zbadać. Będąc na warunkach przetargu, oni mieli
pełny dostęp do informacji geologicznych. Mogła to być forma budowania sobie
bazy o geologii węgla Polski. Ja jako osoba zajmująca się tematem przypuszczam,
że tak właśnie było.
W międzyczasie nastąpiła druga próba sprzedaży spowodowana przez naciski
samorządowców i posłów. Przystąpiła do niej Enea, w siedzibie której byłem zresztą dwukrotnie w Poznaniu. Wówczas była taka sytuacja z Eneą, że Vattenfall chciał
zakupić Eneę.
Jak prezes Vattenfall wypowiedział się potem na forum publicznym: „Aby się
napić piwa, nie trzeba koniecznie kupować browaru” – słynne powiedzenie. Prezes,
jeszcze nie będąc dużym udziałowcem Enei, już był przeciwny nabyciu przez nią
kopalni „Silesia”. Był przeciwny zakupowi, wywarł też duży nacisk na zarząd Enei
i w związku z tym nic z tego nie wyszło. Oczywiście wszystko to wiemy z rozmów
kuluarowych, bo oficjalnie było powiedziane, że Enea wycofała się z przyczyn biznesowych, co rzecz jasna było nieprawdą. Po tym drugim przetargu praktycznie
byliśmy już rozbici, rozgoryczeni. Sytuacja była dla nas naprawdę bardzo trudna
psychicznie: brak inwestycji, brak perspektyw.
Faza III – Spółka pracownicza „Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia”
Doświadczenia związane z przebiegiem procedur prywatyzacyjnych były istotnym czynnikiem budowania wśród związkowców oraz pracowników przekonania,
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że muszą wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za kopalnię i wystąpić w roli
inwestora. W ten sposób stopniowo narodziła się idea spółki pracowniczej. Nie był
to pomysł budzący entuzjazm pracowników. We wcześniejszych etapach koncepcja spółki pracowniczej nie zyskałaby znaczącego poparcia jako zbyt ryzykowna,
utopijna, wymagająca ogromnego zaangażowania inicjatorów. W momencie, kiedy wszystkie konwencjonalne rozwiązania zawiodły, spółka pracownicza stała się
ostatnim hasłem ratunkowym.
W lipcu 2009 r. związki zawodowe zdecydowały się na utworzenie spółki pracowniczej. Istotnym czynnikiem wzmacniającym determinację działania związkowców było wsparcie ze strony wicepremiera Waldemara Pawlaka, wyrażone
w trakcie prezentacji sytuacji kopalni „Silesia” podczas obrad Komisji Trójstronnej.
W lipcu 2009 r. Kompanii Węglowej odbyło się spotkanie z udziałem Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, ówczesnej wiceminister gospodarki. Podczas tego spotkania zarząd Kompanii Węglowej potwierdził możliwość zakupu kopalni „Silesia” przez spółkę pracowniczą w przypadku spełnienia przez nią wymogów przetargu.
Według opinii badanych istotnym czynnikiem wzmacniającym determinację
związkowców było osobiste zaangażowanie w proces tworzenia spółki pracowniczej
znanego przywódcy „Solidarności” Kazimierza Grajcarka. Formalnie jest on pracownikiem kopalni „Silesia” i członkiem tutejszej organizacji zakładowej „Solidarności”.
W sensie merytorycznym kluczowe znaczenie miało pozyskanie współpracy ze
strony dwóch inżynierów, specjalistów z zakresie geologii, którzy opracowali kompetentne ekspertyzy dotyczące faktycznych możliwości eksploatacji złóż węgla
w kopalni „Silesia”.
Z wypowiedzi badanych wynika, że od początku mieli świadomość konieczności
prowadzenia równoczesnych działań w trzech kierunkach: poszukiwanie inwestora,
rozmowy z załogą, rozmowy z zarządem Kompanii Węglowej (właścicielem).
Grupa inicjatywna natychmiast zleciła zewnętrznej firmie konsultingowej opracowanie biznesplanu, który już w sierpniu został rozesłany do potencjalnych inwestorów. Również w sierpniu 2009 r. przeprowadzono w kopalni masówki, w wyniku których 550 pracowników złożyło oświadczenia woli o przystąpieniu do spółki.
Spółka pracownicza została zarejestrowana we wrześniu, w tym samym czasie Kompania Węglowa ogłosiła trzeci przetarg na zbycie kopalni „Silesia”.
Warto podkreślić, że spółka pracownicza napotkała na wstępie trudności formalne związane z procedurami prawnymi. Okazało się, że rejestracja spółki zakładanej
przez kilkuset udziałowców wymaga kilku tygodni czasu. Tymczasem ogłoszony
przetarg wymagał złożenia oferty do 1 października, a potem termin ten skrócono
do 15 września. Bariera ta została przezwyciężona w ten sposób, że spółkę założyło
pięciu liderów organizacji związkowych.
Później przyszedł nowy zarząd, przyszedł Kugiel, przyszła nowa pani minister,
przyszedł pan premier Pawlak i wtedy rozmowa była krótka: chcecie sprzedać tę
kopalnię czy nie? Chcemy sprzedać, bo chcemy sprzedać kłopot. Ale do tego ter171

minu albo sobie znajdziecie inwestora, albo to kupicie, albo nie. Więc wtedy na
szybko założyliśmy spółkę pracowniczą – co nie było taką łatwą sprawą, to była
rzeczywiście droga przez mękę.
Powiedzenie, że się pogodziliśmy z losem, byłoby nie do końca uczciwe, bo
tak nigdy nie było, ale ręce nam opadły, to był chyba najtrudniejszy moment.
Ale głowy nie spuścił nikt z nas! Głowa do góry!
Głowa do góry, ale w tej głowie zaświtał wtedy taki pomysł… Nie ulega wątpliwości, że Kazik Grajcarek, który przyjechał tutaj… wszedł tutaj od zewnątrz,
więc on trochę inaczej na to wszystko patrzył.
Grajcarek wszedł i mówi (ja w cudzysłowie to mówię oczywiście): „Po pyszczysku i, panowie, jedziemy!”. Wtedy zaświtał ten pomysł na spółkę pracowniczą. My pytamy: „Co robimy?”, a Grajcarek: „No, cholera, bierzmy ją sami!”. My:
„Kazek, ku...wa, przecież my nie mamy kasy, stary, skąd weźmiemy tyle kasy!?!”.
Ale on mówi: „Nie, ten, róbmy, zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało,
banki, to, tamto, siamto”, mówi, „pisz pisma do banków…!”. A ja: „Ku…wa…!
Dobra!”. „Emisariusz Zdzisiu”, mówię, „Zdzisiek, jedź po półkach pracowniczych,
mamy tutaj Bielmar na terenie naszego Bielska i Famet. Mówię, „Zdzisiu jedź, zasięgnij opinii, co oni tam zrobili, jak to zostało utworzone”. No i Zdzisiu pojechał,
przyjechał i mówi: „Darek, ku...wa, to się nie da już w ogóle i to jest po prostu…”.
Przede wszystkim oni byli w innej sytuacji, bo oni byli firmami dochodowymi
i mieli zyski, pieniądze, a my mieliśmy potężne straty – 50 mln strat – i potrzebowaliśmy ogromnych pieniędzy na inwestycje. Tam takiego problemu nie było, bo
oni kredyt dostawali w każdym banku, ponieważ firma przynosiła jednak zyski.
W lipcu odbyło się spotkanie w Kompanii Węglowej z udziałem ówczesnej pani
minister Strzelec-Łobodzińskiej, gdzie zostało powiedziane, że jedyną możliwością,
aby kopalnia pozostała przy życiu, było utworzenie spółki z udziałem pracowników.
Oni w zarządzie nie wierzyli, że w tym czasie znajdziemy inwestora i zrobimy
biznesplan, który udowodni, że to przedsięwzięcie ma sens ekonomiczny. Oni
w to nie wierzyli. Powiedzieli: „Jasne: chcecie, to róbcie”. To była moim zdaniem
totalnie nieprzemyślana decyzja, podjęta ad hoc. A my zawiązaliśmy spółkę,
znaleźliśmy inwestora, zrobiliśmy biznesplan, z którego wynikało, że chyba się to
jednak uda, i złożyliśmy ofertę.
W sierpniu były już rozmowy z firmą odnośnie biznesplanu, który dla nas
przygotowywała, we wrześniu zakładaliśmy spółkę. Jeszcze wcześniej okazało
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się, że Kompania Węglowa na 1 października ogłosiła przetarg i na ten termin
musieliśmy ze wszystkim zdążyć. Byliśmy u pani notariusz, która podchwyciła
nasz pomysł utworzenia spółki pracowniczej i powiedziała, że jest to do zrobienia, ale nie w tak krótkim czasie. Nie da się tak szybko założyć spółki i to jeszcze
z 550 osobami (bo tyle na początku miało być), które chciały wykupić swoje
udziały i wejść w spółkę. 50 zł to był minimalny udział, bo tak mówi Kodeks.
Ale co się wydarzyło dalej: pani notariusz napisała nam opinię do Kompanii
Węglowej, że po prostu nie jest w stanie założyć tej spółki w tak krótkim terminie
z tak dużą liczbą ludzi (bo trzeba podpisywać akty notarialne, o czym my nawet
nie wiedzieliśmy) i napisała, że taki proces potrwa do końca roku. Nagle, po otrzymaniu przez Kompanię Węglową tej opinii, Kompania przyspieszyła przetarg
o dwa tygodnie…! To jest właśnie zabawne i ciekawe! Przetarg przełożono na
15 września. Po co? Po to, żeby nam się nie udało. Ale znowu – tak jak mówię – my
tu nigdy głów nie opuszczamy, siedliśmy tutaj w trójkę, pamiętam, wieczorem,
i uznaliśmy – pamiętasz Zdzisław? – że zakładamy spółkę… powiedzmy –
w dwie osoby, a potem sukcesywnie będziemy wprowadzać nowych udziałowców.
Zaprosiliśmy na spotkanie innych związkowców, dzwoniliśmy po nich, oni przyjeżdżali, to chyba była godzina 22:00 czy 23:00 nawet, wszyscy tu przyjechali. Podzieliliśmy się tym pomysłem i na drugi dzień byliśmy już u notariuszki i spółka została założona w pięć osób – z pozostałych związków włączyły się po jednej osobie.
Na kopalni działają też inne związki zawodowe, nie tylko „Solidarność”. Żeby
uratować tę kopalnię, wszystkie związki zawodowe (począwszy od „Solidarności”, kadry i tak dalej) od początku stanęły w jednym szeregu.
W międzyczasie – kiedy powstał już ten pomysł ze spółką – zleciliśmy zewnętrznej firmie utworzenie biznesplanu – dosłownie firmie zewnętrznej, żeby
nie było żadnych podejrzeń. Pieniądze były związkowe. Biznesplan kosztował
kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Wszystko było robione przez ludzi z kopalni. Trochę pomagał nam region,
z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „Solidarność” to ja pomagałem, ale ja byłem zarazem pracownikiem „Silesii”. To jest moja kopalnia.
Namówiliśmy do współpracy dwóch inżynierów, którzy postawili wszystko
na jedną kartę, o czym chcę powiedzieć, bo przemilczenie tego byłoby nieuczciwe w stosunku do nich i do innych. Tak było. Oni zaryzykowali swoją karierą.
Oni pracowali w Kompanii Węglowej, jeden był głównym inżynierem energomechanicznym (jest nim zresztą do dnia dzisiejszego), drugi był głównym
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geologiem. Więc tych najważniejszych inżynierów udało nam się namówić do
współpracy. Są to nasi rówieśnicy, może dlatego łatwiej było ich do tego nakłonić. Ale od tego momentu oni byli spaleni w Kompanii Węglowej, oni wiedzieli, że
już nigdzie nie znajdą pracy, a jeśli już, to nie na tych stanowiskach. Oni wiedzieli,
że jeśli pomysł ze spółką się nie uda, to jest po nich. Zaangażowali się w tę pracę
bardzo mocno, dostarczyli nam mnóstwo materiałów, siedzieliśmy z nimi w soboty, niedziele, święta. Już dokładnie nie pamiętam, ale non stop na tej kopalni
żeśmy byli: non stop! No i po wszystkich tych trudach dostarczyliśmy odpowiednie materiały firmie, która robiła biznesplan, i okazało się, że biznesplan wychodzi świetnie. Znakomicie wyszedł ten biznesplan – lepiej, niż się spodziewaliśmy.
Pokazaliśmy, że kopalnia może przynosić zyski. Potrzebne były dwa warianty: umiarkowany i pesymistyczny – nie był rozważany wariant optymistyczny.
W Kompanii Węglowej powstał wtedy analityczny zespół do tych spraw i wkrótce
odbyło się spotkanie, na którym był cały zarząd Kompanii i przedstawiciele firmy,
która zrobiła biznesplan. Kompania zażyczyła sobie, żebyśmy w czasie spotkania
przedstawili im biznesplan na slajdach, na takim pokazie. I co się wtedy stało?
Zarząd zwinął nam ten biznesplan. Nie oddał. Biznesplan, za który zapłaciliśmy!
To znaczy my mieliśmy oczywiście drugą wersję tego biznesplanu, ale faktem jest,
że oni go po prostu dostali, i tyle. Więc tak to wyglądało w tamtym czasie.
Jak wspominał Grzegorz, pani notariusz bardzo nam tu pomogła, udało nam
się założyć spółkę w pięć osób i sukcesywnie przyjmowaliśmy potem nowych
członków. Rejestracja członków, cały ten proces trwał bardzo długo. Natomiast
to nie mogło się udać bez pieniędzy. W międzyczasie rozmawialiśmy, wybraliśmy
prezesa tej firmy, osobę zupełnie zewnętrzną też, można powiedzieć: z konkursu…
Chcieliśmy, żeby to była osoba neutralna, jednak rozpoznawalna w środowisku górniczym. Wybór padł akurat na osobę pana Krzysztofa Tytko, byłego
dyrektora kopalni Czeczot, i w tamtym czasie on się podjął tego zadania – za
darmo, żeby było śmieszniej. Powstała rada nadzorcza – takie są wymogi prawne przy zakładaniu spółki – i wtedy zaczęliśmy nerwowo szukać inwestora i pieniędzy.
Prowadziliśmy wiele rozmów. Na przykład uczestniczyliśmy w telekonferencji z bankiem w Londynie, przedstawiliśmy im cały nasz pomysł. Oni mówią, że
chętnie w to wejdą, widzą w tym interes i proszą, żebyśmy im przesłali materiały.
Jeden z nich mówi „Będziemy się sukcesywnie spotykać i w ciągu roku, najwyżej
półtora, jesteśmy w stanie przeprowadzić cały ten proces, sfinansować go”. I pyta,
ile mają czasu, a ja na to: „Dwa tygodnie!”. A oni mówią: „To jest po prostu niemożliwe, tak się nie prowadzi interesów!”. A ja mówię: „Proszę pana, ale my nie
mamy czasu”. On mówi: „Jest mi przykro, ale to jest po prostu niemożliwe”. Więc
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pożegnaliśmy się. Oczywiście rozmawialiśmy też z polskimi bankami – polskimi
w cudzysłowie – które by nas mogły sfinansować, ciągle był ten problem czasu:
czas, czas, czas. A tu jeszcze – tak jak kolega wspominał – kiedy przyszło to pismo
od pani notariusz do Kompanii Węglowej, to z niewiadomych lub wiadomych
przyczyn Kompania skróciła nam czas na przetarg.
STRATEGIA I TAKTYKA SP W SYTUACJI WYKUPU FIRMY
Negocjacje z inwestorem strategicznym
Z wypowiedzi badanych wynika, że gdyby spółka pracownicza dysponowała
dłuższym czasem na rozmowy z bankami oraz inwestorami branżowymi, to być
może udałoby się doprowadzić do kontraktu, dającego SP znaczący status właścicielski. Z drugiej strony właściciel dążył do minimalizacji strat i chciał jak najszybciej
sfinalizować transakcję, tzn. sprzedać lub zamknąć kopalnię.
Dzięki pośrednictwu firmy konsultingowej z Warszawy nawiązany został kontakt
z czeskim koncernem energetycznym EPH. Okazało się, że jest to firma zainteresowana inwestycjami na rynku polskim. Niemniej sytuacja wyjściowa była dość nietypowa: jako partner do przedsięwzięcia biznesowego, którego wartość przekraczała
100 mln zł, wystąpiła świeżo zarejestrowana spółka pracownicza kierowana przez
związkowców. Taka sytuacja musiała budzić nieufność inwestora.
Z wypowiedzi badanych wynika, że rozmowy wstępne były dla obydwu stron
bardzo trudne, momentami nawet dramatyczne. Wydaje się jednak, że czynnikiem,
który przesądził o sukcesie negocjacji, było dobre merytoryczne przygotowanie
reprezentantów spółki pracowniczej. Po pierwsze przedstawili oni profesjonalnie
przygotowany biznesplan, po drugie potrafili uzasadnić na podstawie analiz i ekspertyz geologicznych, dlaczego upadająca firma może stać się rentowna.
Z map i ekspertyz wynikało, że kopalnia „Silesia” ma drugie pod względem wielkości złoże węgla w Polsce. Natomiast wydobycie tego węgla wymaga zastosowania
eksploatacji podpoziomowej, tzn. na głębokości poniżej ok. 550 metrów. Eksperci
wykazali, że kopalnia dysponuje zasobami nieprzemysłowymi powyżej pół miliona
ton oraz zasobami przemysłowymi, tj. nadającymi się do wydobycia w wysokości
130 mln ton. Biznesplan z kolei dowodził, że przy określonych inwestycjach w nowoczesne technologie wydobywcze przedsięwzięcie będzie ekonomicznie rentowne.
Prezentacja SP okazała się na tyle interesująca, że po dwóch tygodniach analiz firma EPH zdecydowała się przystąpić do przetargu wraz ze spółką pracowniczą PG „Silesia” z KWK „Silesia”. Badani wskazują, że procesowi przygotowania i składania oferty
towarzyszyły różne niespodziewane przeszkody, które udało się szczęśliwie pokonać.
Formalną podstawą oferty przetargowej były dwie umowy zawarte pomiędzy
EPH a SP: umowa wsparcia i umowa o współpracy. Po przyjęciu oferty wstępnej należało w ciągu trzech miesięcy przygotować ofertę wiążącą. To było kolejne wyzwanie dla liderów SP.
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Generalnie mamy stosunkowo niewielki obszar górniczy: 21 kilometrów
kwadratowych z małym hakiem, i na tym obszarze górniczym jest ponad 500
mln ton węgla zbadanego: na tej infrastrukturze, którą mamy obecnie udostępnioną, i głębiej. To jest około 4% węgla w Polsce i to jest druga co do zasobów
kopalnia w Polsce, po Alinie. Szacuje się, że w tzw. rezerwowych obszarach górniczych dostępnych tylko w „Silesii” jest około miliarda ton węgla.
Kiedy jechaliśmy na spotkanie w Ostrawie, to chcieliśmy przekonać inwestora do tego, że tu warto inwestować. Z drugiej strony była ogromna presja czasu:
mieliśmy na wszystko tylko dwa tygodnie. Nie miałem na to spotkanie pomysłu,
nie wiedziałem, jak to w ogóle przepracować.
W Ostrawie spotkaliśmy się z panem Tomaszem Nowotnym, przedstawicielem firmy EPH. Powiedział, że ma dla nas godzinę, co już dla mnie było takim
sygnałem… Ale kiedy zaczęliśmy mówić, przedstawiać sytuację, możliwości,
opowiadać o tym, co się działo, co się dzieje, w jaki sposób tu są dokonywane
przekręty – bo tak to trzeba nazwać po imieniu – mające na celu wyautowanie
tej kopalni z rynku, dopisywanie faktur, kosztów, i tak dalej, to on po godzinie
ściągnął marynarkę i mówi: „Mówcie dalej!”. Więc sobie myślę: „O kurde, nieźle!”.
Z tej godziny zrobiło się chyba sześć godzin, na ziemi mieliśmy rozłożone plany,
mapy geologiczne, zaczęliśmy szukać tej możliwości, biznesplany, wszystko to
było rozłożone w hotelu na ziemi, śmiesznie to wyglądało, ale zainteresowanie
inwestora było widoczne. On powiedział, że przedstawi zarządowi możliwości
tej kopalni i da nam odpowiedź.
Wydaje mi się, że to były chyba najdłuższe dwa tygodnie mojego życia.
Z duszą na ramieniu, wiedząc, że musimy złożyć oferty, nie mając pieniędzy, nie
mając żadnego listu intencyjnego, czekaliśmy. Już potem pod sam koniec były
nerwowe telefony w tamtą stronę, ale nie dzwoniłem bezpośrednio do inwestora, tylko do pana Andrzeja Wernera z firmy Epic i okazało się, że tak, dobrze, jest
decyzja wstępna na zaangażowanie się w ten proces.
Poprosiliśmy o list intencyjny. Ofertę wstępną pisaliśmy u Kazia Grajcarka
w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki, w biurze, które było jeszcze w podziemiu,
bo był tam wtedy remont. Siedzieliśmy z panem Andrzejem Wernerem, pisaliśmy
tę ofertę, kartka po kartce, a nie mieliśmy jeszcze listu intencyjnego, bo kurier
wiózł ten list z Czech. Kurier przyjechał po godzinie 22:00, list był napisany po
angielsku. Kiedy to zobaczyłem, mówię: „No to amen, koniec…”. Ale wsiadłem do
samochodu, pojechałem do tłumaczki przysięgłej do Czechowic, była dwunasta
w nocy, pukam, kobieta wyszła w koszuli nocnej, mówi: „Co się stało?”. Mówię:
„Wie pani co, ja potrzebuję tłumaczenia, pani, tłumacz pani”. A ona mówi: „Kiedy? Co pan? Jest dwunasta w nocy!”. Ja mówię: „Pani, ja to potrzebuję już, natych176

miast, na rano musi być gotowa oferta!”. Ona: „Panie, co pan, zwariował?”. A ja:
„Ratuj pani kopalnię, bo w pani rękach jest cała kopalnia!”. Ona mówi: „Daj pan
to, daj pan to, dobra. Przyjdź pan o czwartej rano”. To ja znowu jadę do Katowic.
Wstaliśmy o czwartej rano, pojechałem do Czechowic, przyjechałem na szóstą,
o siódmej składaliśmy ofertę z tym listem intencyjnym i tak dalej, z udziałowcami.
Okazało się, że ofertę składała jeszcze jedna firma, Alfa, ale nasza oferta została oczywiście przyjęta – całe szczęście – z takim tylko zastrzeżeniem, że musieliśmy załatwić REGON. Ale memorandum było, że spółka może przystąpić do
organizacji. Nie było żadnego problemu. Czekaliśmy tylko na nadanie REGON-u
przez sąd. Kiedy został nadany, kiedy dostaliśmy potwierdzenie rejestracji i tak
dalej, ułożyliśmy ten dokument, wszystko było w porządku.
Cały proces się rozpoczął, później pojechałem z naszymi dwoma inżynierami
i z ówczesnym prezesem Tytko do Pragi, gdzie podpisaliśmy tak zwaną umowę
wsparcia i umowę o współpracy tych dwóch firm, oczywiście tam już były sformułowane warunki przejęcia nas. To były moje najgorsze negocjacje, bo na 48
godzin spędzone w Pradze 36 godzin prowadziliśmy negocjacje. Myślałem, że
zwiedzę Pragę, ale to mi się nie udało, ale mieliśmy umowę. Wiedzieliśmy, że oni
nas będą finansować, wiedzieliśmy, na jakich zasadach.
Wtedy mogliśmy już spać spokojnie. Powoli następował proces przejęcia,
proces ich zaangażowania w płacenie wadium, kaucji. Oni przejęli już wtedy wszystko, oddaliśmy im inicjatywę, chociaż nigdy – to chcę podkreślić – nie
próbowali nas w jakiś sposób odsunąć od tego projektu. Wręcz przeciwnie, zapraszali nas na spotkania, różne spotkania. Ale my mieliśmy już w zamyśle konstrukcję umowy społecznej, tym zaczęliśmy się zajmować. Tutaj rozpoczął się już
proces typowo związkowy. Kwestie biznesowe trochę od siebie odsunęliśmy, zajęliśmy się negocjacjami nad umową społeczną, która została podpisana w listopadzie czy na początku grudnia. Wtedy miała już kształt, o który nam chodziło.
Był to kompromis trudnej rozmowy, jednej z trudniejszych, bo tutaj wchodziły
w grę również kwestie biznesowe. Wiadomo: gdyby kopalnia była dochodowa,
to może wynegocjowalibyśmy lepszą umowę społeczną.
Podstawą transakcji było nabycie przez spółkę pracowniczą zorganizowanej część majątku, tak się to nazywa. Tak to, mówiąc w skrócie, nabyliśmy tę
kopalnię poprzez zarejestrowanie, zorganizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pomysł na Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” powstało tutaj,
w „Solidarności”, i to jest nasza spółka. A zaangażowane w to było na początku
pięć osób. Czyli nas trzech i dwóch inżynierów. To ci ludzie, którzy tutaj siedzą,
i tych dwóch, z którymi się jeszcze dzisiaj spotkamy, utworzyli, ciągnęli i doprowadzili do tego, że kopalnia dziś istnieje.
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Ale kalkulacja ekonomiczna idzie właśnie za ilością węgla w złożu. Kopalnia jest dokumentowana na podstawie prawa górniczego, na podstawie
konkretnych rozporządzeń. Pierwotnie ta kopalnia była dokumentowana do
głębokości 1300 metrów: taka jest pierwotna geologiczna dokumentacja tej
kopalni z 1995 r. Ta dokumentacja pokazywała zasoby bilansowe kopalni na
poziomie 1 mld ton węgla. W Polsce nauczyliśmy się mówić, że dla nas najważniejsze są zasoby przemysłowe, a dopiero później przemysłowe zasoby
operatywne. Świat na to patrzy trochę inaczej. Świat bardziej patrzy na zasoby
bilansowe. Później weszło rozporządzenie, żeby ujednolicić dokumentowanie,
bo każda kopalnia była inaczej zdokumentowana. Zgodnie z nowym rozporządzeniem dokumentuje się do 1000 metrów. Więc zdokumentowaliśmy kopalnie do 1000 metrów, automatycznie straciliśmy 500  mln ton, zostało nam
504  mln zasobów bilansowych.
To i tak nie miało większego znaczenia, bo w tamtym momencie było to drugie złoże w Polsce, po złożu „Janiny”. I teraz tak: dlaczego to złoże, mające 500
mln ton, jest złożem złym? I szyby do głębokości 550 metrów na okrągło, złoże do
1000 metrów. Część tych pokładów najbardziej efektywnych ekonomicznie musi
być eksploatowane podpoziomowo. Stąd pojawiały się argumenty, że taka eksploatacja jest niebezpieczna, że tak wydobywać się nie da. W rzeczywistości 60%
kopalń polskich jest na podpoziomach, ale jak się używa tego argumentu, żeby
występować przeciwko jakiemuś rozwiązaniu, to jest to argument bardzo silny,
wygodny, nie do obalenia: „Jest podpoziomowa?”. „Jest”. „Jest niebezpieczna?”.
„Jest”. A na zadane pytanie: „A ile jest w Polsce kopalń prowadzących eksploatację podpoziomową?” uzyskuje się odpowiedź: „To nie jest tematem tej rozmowy”.
Bo jak się mówi, że 60%, to ta cyfra pokazuje, o co chodzi. To przedsiębiorca decyduje o tym, jak będzie prowadził eksploatację i jakich pokładów. I przedsiębiorca
zdecydował, że: ten pokład się nie opłaca, ten się nie opłaca, ten się nie opłaca,
i zasoby przemysłowe kopalni były na poziomie 47 mln ton.
Zasoby przemysłowe a praktyczne wydobycie tak dla równego rachunku
dzieli się na połowę. Czyli dwadzieścia parę mln ton węgla do wydobycia przy
możliwości tego szybu to jest 1,2 mln rocznie, czyli mówimy o jakich 17 latach
życia kopalni. Więc już były przesłanki, że kopalnia może jeszcze funkcjonować, tym bardziej, że kopalnia miała to wszystko przygotowane. Ale cały czas
było „na nie”. Żeby pokazać, że jest możliwość wydobycia węgla z tych głębokich złóż, w latach 80. powstały dwie koncepcje kopalni głębokiej, które zakładały wydobycie z tego złoża na poziomie 16 tys. ton na dobę. Ze względu na
przemiany polityczne w kraju ta koncepcja się rozleciała. I tutaj było mówione i pokazywane tak: „Nie macie załogi, jesteście w złym stanie technicznym,
sprzętu nie macie”. Ale czemu nie mamy sprzętu? Bo jak się nie dostaje, to się
po prostu nie ma.
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Nikt się nie pochylił nad tym, żeby te problemy, które były przez tyle lat przedstawiane, rozwiązać. Żeby spróbować zajść i powiedzieć: „Czy możemy zrobić
to w taki czy w inny sposób”. Nie! Rozwiązanie leżało za płotem, ale celowo nikt
tego rozwiązania nie szukał. A nie szukał go po to, żeby pokazać, że to jest kopalnia z problemami, trudna, niebezpieczna, w którą nie warto inwestować. I to jest
geneza całej katastrofy tej kopalni.
Tuż przed przejęciem kopalni przygotowaliśmy z kolegą dokument do Ministerstwa Środowiska i zaraz po przejęciu kopalni, już jak PG „Silesia”, posłaliśmy
go do zatwierdzenia. Był to wniosek o przeklasyfikowanie zasobów z nieprzemysłowych do przemysłowych. Przeklasyfikowaliśmy 87 mln ton węgla, aktualnie kopalnia ma na okrągło 130 mln zasobów przemysłowych. Nie zrobiły tego
związki zawodowe, to zrobiło ministerstwo. I zrobiliśmy to zgodnie z polskimi
przepisami. Jako nowy przedsiębiorca zakwalifikowaliśmy te zasoby przemysłowe, to są zasoby ekonomicznie uzasadnione do eksploatacji. Nie zrobiliśmy tego
z głowy, tylko zostało to poprzedzone analizą.
TWORZENIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SP – PRZEJĘCIE KOPALNI
W okresie poprzedzającym złożenie oferty wiążącej istotne znaczenie miała realizacja następujących zadań:
1. Bieżąca regulacja spraw formalnych SP związanych z przyjmowaniem udziałowców oraz z koniecznymi zmianami w statucie.
2. Negocjacje z EPH umowy społecznej oraz warunków organizacyjnych przejmowania kopalni.
3. Monitorowanie procedury badania kondycji ekonomicznej oraz warunków
eksploatacji złoża w KWK „Silesia” przez zachodnie firmy konsultingowe, zaangażowane przez inwestora. Zwieńczeniem prac przygotowawczych było
wpłacenie wadium w wysokości 3,6 mln zł. Warto zaznaczyć, że związkowcy
nie ujawniali tożsamości inwestora opinii publicznej. Dopiero w zaawansowanej fazie rozmów (luty 2010) prasa poinformowała, że inwestorem jest
czeska firma EPH.
Szczegółowe negocjacje trwały praktycznie przez cały rok 2010. Umowa o nabyciu kopalni „Silesia” przez PG „Silesia” została podpisana 9 grudnia 2010 r.
Przeprowadzone uzgodnienia i negocjacje pozwoliły na dopracowanie pożądanego przez partnerów kształtu struktury własnościowej spółki pracowniczej.
W punkcie wyjścia była to struktura rozproszona, w której 352 udziałowców dysponowało kapitałem zakładowym w wysokości 67 tys. zł. Wejście inwestora do spółki wiązało się z nabyciem pakietu kontrolnego udziałów, tak że pracownicy mieli
33% udziałów, a EPH – 67%. Po przejęciu KWK „Silesia” przez spółkę pracowniczą PG
„Silesia” nastąpiło podniesienie kapitału zakładowego do kwoty 60 mln zł. Znaczną większość udziałów objął inwestor, choć pracownicy również podnieśli wartość
179

swoich udziałów. W efekcie tych zmian inwestor ma aktualnie 93% udziałów spółki,
pracownicy zaś – 7%.
Spółką PG „Silesia” zarządza trzyosobowy zarząd powoływany przez radę nadzorczą. W skład rady nadzorczej wchodzi pięciu członków, w tym dwie osoby powoływane przez pracowników-udziałowców. Proporcja miejsc w radzie nadzorczej 3:2
nie ulega zmianie, niezależnie od wielkości udziałów pracowniczych. Badani stwierdzili, że pracownicy nie ubiegali się o miejsce w zarządzie. Uważają, że dwa miejsca
w radzie i obecność związków zawodowych są wystarczającym zabezpieczeniem
interesów pracowników-właścicieli.
W opinii związkowców kluczowe znaczenie dla oceny działań zarządczych inwestora mają: stan zatrudnienia i skala realizowanych inwestycji. W momencie przejęcia kopalni zatrudnienie wynosiło 730 osób, a po 9 miesiącach funkcjonowania
nowej firmy (tj. we wrześniu 2011 r.) zatrudnienie wynosiło 1170 pracowników. Docelowo spółka ma zatrudniać 1750 osób. Wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych do tej pory badani szacują na kwotę ok. 200 mln zł. Natomiast docelowa
wielkość inwestycji ma wynieść 150 mln euro.
9 grudnia 2010 r. podpisaliśmy akt notarialny w ambasadzie czeskiej w Warszawie – ponad rok po powstaniu spółki. Natomiast właśnie ten proces – te trzy
miesiące od utworzenia spółki do przystąpienia z ofertą wstępną – to był dla nas
najtrudniejszy okres. Ja już nie wiedziałem, jak się nazywam… nikt z nas nie wiedział!
Wtedy przyjmowaliśmy do spółki pracowników, wtedy załatwialiśmy wszystkie formalności. Spółka była w organizacji, więc ciągle się coś zmieniało, trzeba
było pisać do sądu wnioski o zmiany w KRS-ie, w międzyczasie powstawała oferta wstępna, negocjowaliśmy z Czechami – potencjalnymi inwestorami – umowę
społeczną i warunki przejmowania kopalni. Roboty było wtedy naprawdę bardzo dużo.
Ofertę wstępną składaliśmy 15 września, natomiast oferta wiążąca była chyba przed Bożym Narodzeniem, 18 grudnia, czyli dwa miesiące upłynęły od złożenia oferty wstępnej do oferty wiążącej.
Wtedy trzeba było wpłacić wadium. Musieliśmy wpłacić wadium i zgromadzić wszystkie dokumenty z firmy EPH. Mieliśmy więc dwa miesiące na to, żeby
wynegocjować z Czechami warunki przejęcia kopalni, i na to, żeby Czesi sprawdzili „Silesię”. Sprawdzali ją bardzo dokładnie, byli tutaj przedstawiciele banków,
byli ekolodzy, górnicy, mechanicy, elektrycy – wszystkie branże związane z górnictwem. Oczywiście były to zespoły niezależne, wynajęte przez czeską firmę. Badały zasadność tej inwestycji. Miały na to tylko dwa miesiące, więc był to okres
naprawdę bardzo ciężkiej pracy, a przy tym niepewności, co te wszystkie analizy
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wykażą. Nie wiedzieliśmy, czy biznesplan, który zleciliśmy, jest rzeczywiście dobry – czy nie okaże się, że został tam popełniony jakiś błąd. Zastanawialiśmy się,
czy Czesi ostatecznie złożą ofertę wiążącą, czy w ostatniej chwili wycofają się
projektu. Te miesiące były więc miesiącami bardzo wytężonej pracy, były bardzo
intensywne, ale też bardzo nerwowe.
Spółka została założona chyba przez 353 osoby i to było, z tego co pamiętam,
około 67 tys. zł, natomiast przed złożeniem oferty wiążącej firma EPH (Energetyczno-Przemysłowy Holding) wykupił 67% udziałów. Czyli EPH wszedł do spółki
jako udziałowiec. W tamtym momencie 67% udziałów stanowił więc kapitał czeski, 33% to była spółka pracownicza złożona z pracowników kopalni, udziałowców. Tak została nabyta kopalnia, w takiej strukturze: tyle pracownicy, tyle EPH.
Natomiast w tej chwili kapitał został podwyższony przez EPH do 60 mln.
Pracowników jako udziałowców również zaproszono do podwyższenia kapitału, taka możliwość istnieje i większość osób z tego skorzystała. W tej chwili EPH
ma niecałe 93% udziałów, a ponad 7% udziałów mają pracownicy.
Jest powołany zarząd. Pierwszy zarząd był bez prezesa, była tylko osoba pełniąca obowiązki prezesa. W czerwcu tego roku został powołany trzyosobowy zarząd, prezesem został Czech Jirzi Pasztika, na jego zastępcę został powołany Niemiec, pan Toraw Klem, trzecim członkiem zarządu jest dyrektor biura prawnego,
Polak, pan Konrad Łabudek. Ten skład jest trzyosobowy, co jest zgodne z umową
wsparcia. Parytety zostały tu podzielone, ponieważ Czesi mają też udziały w niemieckiej firmie wydobywczej Milbach – stąd wziął się w zarządzie Niemiec.
Później została powołana rada nadzorcza, gdzie przedstawiciele strony społecznej czy pracowników mają dwóch przedstawicieli w pięcioosobowej radzie.
Gdy rada będzie się powiększała, udział pracowników będzie proporcjonalny. Wynegocjowaliśmy to przy okazji ustalania warunków umowy społecznej
i umowy wsparcia.
W zarządzie nie mamy nikogo. Więc tak mniej więcej wygląda kontrola.
Oczywiście zaproponowali nam utworzenie rady pracowników. Przygotowujemy się do tego, ale na razie jesteśmy na etapie negocjacji układu zbiorowego
pracy i tutaj mamy do wykonania dużo pracy.
W naszym biznesplanie zakładaliśmy, co trzeba zrobić, aby nasze zamierzenia się powiodły. Po jakiejś korekcie widzę, że mamy te same ściany, ten sam
plan robót, przy trochę mniejszej ilości zatrudnionych ludzi – bo nie chcieliśmy
wystraszyć Kompanii Węglowej zbyt dużą ilością pracowników – ale też mówiliśmy o 1300 ludziach. Właściwie daliśmy im na talerzu, i to jest zrealizowane
181

po modernizacji, bo oni pakują w modernizację jeszcze większe pieniądze, niż
zakładaliśmy. To są jeszcze większe środki, jeszcze większa modernizacja.
Na dobrą sprawę środki na inwestycje zostały podwojone, bo my zakładaliśmy w biznesplanie jedną ścianę wydobywczą na 1,5 mln, ok. 1100 osób załogi,
inwestycje były tam planowane na poziomie do 100 mln euro. I my to biznesowo
zakładaliśmy. Natomiast oni to podwoili: większe inwestycje, załoga 1700 osób,
wydobycie 3 mln.
Ja jestem pod wrażeniem profesjonalizmu podejścia Czechów do tego biznesu. To jest nieprawdopodobne! Oni mają cały ten schemat, na takim stole rysunkowym, i tam wszystko jest rozpisane, nic się nie dzieje z przypadku. Jeśli jest
zapisane, że coś będzie gotowe 13 października 2011 roku o godzinie 14:00, to
rzeczywiście to jest zrobione. To jest zapisane i nie ma od tego odejścia. Bo potem
to ma konsekwencje w następnych rzeczach. Więc wszystko jest idealnie rozrysowane, nie przerażają ich liczby, nie przeraża ich to, co trzeba zrobić. Ich podejście
jest naprawdę profesjonalne i to robi na nas ogromne wrażenie.
BARIERY UTRUDNIAJĄCE POWSTANIE SPÓŁKI ORAZ SPOSOBY
ICH PRZEZWYCIĘŻANIA. KONTEKST SPOŁECZNY I POLITYCZNY
Można mówić o barierach typu systemowego oraz o barierach typu partykularnego. Bariery systemowe są wynikiem działań grup interesów, które propagują
strategie rozwoju energetyki w polskiej gospodarce oparte na energii atomowej
i gazie. Ich celem jest ograniczenia wydobycia węgla, czemu służy likwidacja kopalń.
W tym konkretnym przypadku kopalni „Silesia” – grupy były przeciwne prywatyzacji
pracowniczej, podejmowały również działania merytoryczne: przedstawiały ekspertyzy, z których wynikało, że inwestowanie w kopalnię się nie opłaca.
Inny typ interesów dotyczy specyficznych interesów branżowy węglowej, czyli szarej strefy obrotu węglem. Kopalnia „Silesia” silnie uzwiązkowiona, poddana
mechanizmom kontroli społecznej, była niewygodnym partnerem dla tzw. mafii węglowej. Można przypuszczać, że właśnie ów mechanizm kontroli społecznej
w naturalny sposób rozbudowany w spółkach pracowniczych czyni z nich strukturę
zagrażającą części transakcji biznesowych, co często znajduje wyraz w wypowiedziach odrzucających w całości formułę własności pracowniczej.
Bariery typu partykularnego dotyczą raczej działań konkretnych ludzi, poziomu
ich kwalifikacji, zasobów doświadczeń praktycznych oraz reprezentowanego typu
kultury bycia. Oczywiście bywa też tak, że indywidualne działania są częścią planu
zamierzonych działań sterowanych przez grupy interesów.
Warto zwrócić uwagę na wyraźną tendencję obecną w działaniach związkowców. Otóż zasadniczo w każdym przypadku napotkania bariery utrudniającej realizację określonych celów lub zadań liderzy związkowi posługiwali się przede wszyst182

kim zasobami kapitału społecznego. Po pierwsze, głównym mechanizmem ich
działania było odwoływanie się do zaufania, które mieli w swym bliższym i dalszym
społecznym otoczeniu. Po drugie, potrafią odwoływać się do zasobów tzw. kapitału
pomostowego, czyli do sieci powiązań społecznych wykraczających poza ich bezpośrednie otoczenie.
Brak akceptacji załogi dla prywatyzacji – związkowcy organizują pracownicze
masówki, gdzie każdy z nich musi świadczyć własnym autorytetem, stawiać na szali
własną wiarygodność.
Brak wiedzy o złożach – związkowcy potrafią pozyskać zaufanie wybitnych fachowców ulokowanych w strukturze formalnej korporacji i skłonić ich do działań
związanych z wysokim zagrożeniem ich pozycji zawodowej.
Niechętna postawa Kompanii Węglowej – związkowcy docierają do elit politycznych lokalnych i centralnych. Poprzez związkowe sieci kontaktów politycznych uruchamiają skuteczną presję na decyzje właścicielskie.
Brak środków finansowych na koszty biznesplanu i ekspertyzy – pozyskanie
środków poprzez sieciowe powiązania związkowe.
Negatywne stereotypy postrzegania związków zawodowych przez potencjalnego inwestora – związkowcy organizują przygotowanie profesjonalnych, specjalistycznych ekspertyz, unikają argumentacji ideologicznej czy politycznej, na rozmowy zabierają specjalistów. Mamy tu do czynienia z odwołaniem się do zasobów
kapitału ludzkiego opartego na wiedzy oraz z próbą budowania relacji z inwestorem
opartej na wiarygodności biznesowej. Jak się potem okazało, była to próba udana.
Oczywiście pojawiły się w całym procesie bariery złożone, które trudno było jednoznacznie zidentyfikować. Prawdopodobnie taki charakter miała oferta firmy Gibson, która zaangażowanie związkowców potraktowała instrumentalnie. Taką barierą jest kwestia, czy można było uzyskać kredytowanie zapewniające pracownikom
wyższy udział we własności. Wtedy, gdy ratowali kopalnię przed likwidacją, uważali,
że to jedyna szansa. Teraz z perspektywy wygranej, gdy już wiedzą, jak to się robi,
zastanawiają się: „Czy dałoby się to zrobić inaczej? Korzystniej dla załogi?”.
Nowa bariera, która właśnie się pojawia, to kwestia dopuszczenia do udziału we
własności nowych pracowników, którzy już stanowią ok. 50% załogi. Tu wchodzą
w grę również kwestie etyczne. Pracownicy, którzy przeszli całą drogę prywatyzacji
pracowniczej, mają poczucie wspólnoty, postrzegają siebie jako kombatantów wygranej walki, uważają, że należy się im szczególna pozycja. Z drugiej strony kopalnia
to biznes, a nie krąg towarzyski. Nie jest winą nowych pracowników, że nie strajkowali w obronie miejsc pracy. Natomiast inwestor oczekuje od załogi dobrze wykonywanej pracy. Wiadomo, że bycie współwłaścicielem może stanowić silny czynnik
motywujący do dobrej pracy.
Wydaje się, że liderzy związkowi znów odwołają się do sprawdzonych mechanizmów: tworzenia atmosfery zaufania i budowania zasobów kapitału społecznego.
W sensie technicznym dopuszczenie do spółki nowych udziałowców-pracowników
wymaga przyjęcia określonych procedur formalnych. Można tego dokonać poprzez
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podniesienie kapitału zakładowego, możliwe jest także uhonorowanie założycieli
spółki przez nadanie ich udziałom szczególnych uprawnień np. w głosowaniu na
walnym zgromadzeniu. Warto również wziąć pod uwagę wprowadzenie wewnętrznego obrotu udziałami. Procedura polega na tym, że raz na pół roku udziałowcy,
którzy chcą zbyć udziały, zgłaszają taką gotowość władzom spółki. Dokonywana jest
wycena wartości udziału. Z kolei pracownicy uprawnieni do zakupu oraz udziałowcy zgłaszają gotowość zakupu udziałów. Władze spółki umożliwiają zainteresowanym kontrahentom realizację transakcji.
Istnieją również narzędzia finansowego wspomagania zwiększenia udziałów
pracowniczych w spółce. Należą do nich m.in.: kredyt na zakup udziałów pod zastaw
już posiadanych udziałów (np. w banku obsługującym spółkę); wypłacanie nagród
rocznych w formie udziałów (na zasadzie pewnych preferencji, np. 100 zł w gotówce
lub 150 w udziałach), negocjowanie specjalnego kredytu/gwarancji kredytowych
w Banku Gospodarstwa Krajowego, który ma specjalny fundusz wspierania prywatyzacji pracowniczej (wykorzystywany w minimalnym stopniu).
Mówiąc ogólnie, Polska przygotowuje się do antywęglowej polityki gospodarczej. W związku z tym ludzie z Kompanii Węglowej chcą zamykać kopalnie,
ale w taki sposób, żeby nie wywoływać sprzeciwu górników. Tego sprzeciwu się
boją, bo górnicy nadal mają w kopalniach bardzo mocną pozycję. Dlatego proces likwidacji przebiega stopniowo: najpierw kopalnie są łączone – to jest pierwszy ruch, potem wyeksploatowaną część kopalni się zamyka – to jest drugi ruch,
potem następuje trzeci ruch, i tak dalej. A wszystko po to, żeby Polska nie wydobywała węgla w takich ilościach, jak wydobywa.
Zarówno w Europie, jak i na świecie wszyscy wiedzą, że najtańszym paliwem nadal jest węgiel. Po to, żeby uzasadnić na przykład budowę elektrowni
jądrowych czy wysokość cen energii zielonej czy energii z elektrowni jądrowych,
górnictwo zostaje obłożone akcyzą lub handlem emisjami. Wtedy energia z węgla jest droższa niż energia atomowa i sprawa staje się prosta: trzeba zamienić
droższą energię na tańszą. Do tego chcą doprowadzić grupy interesów, które
chcą wybudować w Polsce elektrownię jądrową. Przyczółki są już wybudowane, bo EDF ma już przyczółek w postaci Elektrowni Rybnik, SUEZ GDF w postaci
Elektrowni Połaniec, RWE ma elektrociepłownie warszawskie, EDF ma elektrociepłownie Trójmiasta. Powstał też Pakiet Klimatyczno-Energetyczny, który miał
doprowadzić do tego, żeby cena energii elektrycznej powstającej z węgla była
droższa niż z energii jądrowej lub przynajmniej jej równa.
W 1989 czy 1990 r. wydobywaliśmy jeszcze 130 mln ton węgla. Ilość wydobywanego węgla została zmniejszona prawie o jedną czwartą. Doprowadzono
do tego, że polska gospodarka musi importować węgiel. To jest właśnie cały problem: że my, stojący na węglu, importujemy węgiel. Ale o co tu chodziło? Cho184

dziło o to, że grupy interesów, o których mówimy, zdawały sobie sprawę z tej sytuacji, ale mimo to dążyły do tego, żeby w Polsce powstały elektrownie jądrowe.
Oczywiście elektrownie z węgla kamiennego łatwiej jest wyłączyć, kiedy energii
nie potrzeba, więc w takim wypadku nikt nie będzie wyłączał elektrowni jądrowej, tylko elektrownię węgla kamiennego. Temu lobby związanemu z elektrowniami jądrowymi szyki pomieszała Fukushima, Niemcy, którzy zamykają swoje
stare elektrownie jądrowe i prawdopodobnie nie będą już budować nowych,
i Szwajcaria, która również się wycofuje z energetyki jądrowej. I co się w związku
z tym dzieje? Proszę zobaczyć, że Vattenfall już się wycofał z Polski, już nie będzie
tutaj inwestował. Z kolei RWE miał podpisaną umowę z Kompanią Węglową na
dostawę węgla, wspólnie stworzyli spółkę, która miała wybudować elektrownię
na 1600 megawatów, ale to całe przedsięwzięcie też już wzięło w łeb i teraz chcą,
planują budowę tej elektrowni na Ukrainie albo na Białorusi – rozmowy trwają.
Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, więc nie musi realizować zadań wynikających z Pakietu Klimatyczno-Energetycznego.
Uważam, że w dalszym ciągu w górnictwie działa tak zwana mafia węglowa. Według mnie nie ulega wątpliwości, że ona istnieje. To są ludzie, którzy
pociągają za sznurki w tym całym biznesie, bo to oznacza pieniądze, wpływ na
gospodarkę, na to, co się dzieje w kraju. Więc uważam, że nie było to na rękę
niektórym ludziom.
W kopalni pracowało wtedy ok. 1000, może 1100 osób. W tamtym okresie zaczęliśmy działać politycznie, zaczęliśmy jeździć na spotkania z posłami.
Wspólnie z kolegą, z moim zastępcą, wsiedliśmy do naszych własnych, prywatnych samochodów i za swoje własne, prywatne pieniądze jeździliśmy od biura
poselskiego Żywiecczyzny po Śląsk. Zawitaliśmy do każdego posła, niezależnie
od opcji politycznej, jaką reprezentował, czy to zielone, czerwone, czy czarne, nie
miało to dla nas żadnego znaczenia. Jeździliśmy, prosiliśmy, składaliśmy pisma
po to, aby wywrzeć na nich presję, aby poprzez mównicę parlamentarną posłowie stali bardzo mocno za nami. Trzeba tutaj powiedzieć, że część tych posłów
stanęła na wysokości zadania.
Przede wszystkim Stasiu… z Prawa i Sprawiedliwości, to chyba zresztą jedyny
związkowiec, który jest obecnie w parlamencie. Stasiu nam nieprawdopodobnie
pomógł. Pomógł nam również pan Motowidło z SLD, pan Andrzej Celiński, który również u nas gościł, pani Izabela Kloc z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast
z całą przykrością trzeba stwierdzić, że pan Tomasz Tomczykiewicz zupełnie nas
zlekceważył.
Nota bene pan Tomasz Tomczykiewicz jest z Pszczyny, która leży około 10 kilometrów od Czechowic; wielu naszych pracowników mieszka w Pszczynie. W tej
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chwili pan Tomczykiewicz jest przewodniczącym klubu Platformy, ale już wtedy
był jedną z bardziej znaczących osób w Platformie. Niestety nie zrobił nic, nawet
nie pofatygował się, żeby odpowiedzieć nam na pismo z prośbą o pomoc, które
do niego wystosowaliśmy.
Tak, tu pojawia się kwestia zaangażowania władz lokalnych. Kopalnia leży
w trzech obszarach, terminach górniczych: Kaniów, czyli gmina Bestwina, gmina Czechowice-Dziedzice i gmina Goczałkowice. To są gminy, które są żywotnie
zainteresowane tym, co się dzieje z kopalnią, bo przecież biorą opłaty z tytułu
podatków eksploatacyjnych. Byliśmy na sesjach Rad Gmin i Powiatów – również
powiatów, bo powiat bielski był to zaangażowany. Gminy podjęły uchwały –
i chwała im za to – sprzeciwiające się likwidacji tej kopalni, wspomagające nas
w naszych działaniach.
Zresztą miało to znaczenie przy spotkaniu z ówczesnym prezesem Kompanii Węglowej, który powiedział, że ma już dość tych pism z miasta, widocznie to
go bardzo męczyło. To szło również do parlamentu, więc trzeba powiedzieć, że
ta współpraca układała się dobrze. Znaleźliśmy zrozumienie w tych gminach,
szczególnie tutaj, w gminie Czechowice-Dziedzice i w powiecie bielskim. Te dwie
instytucje bardzo nas wspomagały. Również z urzędnikami Bestwina (bo to jest
główny obszar górniczy) nie mieliśmy żadnych problemów. Próbowaliśmy również (co brzmi dzisiaj dość śmiesznie, ale w tamtych czasie było to takie pionierskie działanie) połączyć kopalnię z miastem. Próbowaliśmy utworzyć spółkę na
bazie miasta i nas jako pracowników, niestety tutaj zawiłości prawne to uniemożliwiły.
Teraz miasto może nawet współfinansować, ale wtedy jeszcze tak nie było.
Nie było szans. Ogólnie nie można powiedzieć, że władze samorządowe, burmistrz podchodzili do naszej sprawy bardzo przychylnie. Byliśmy również u pana
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przyjął nas premier Jan Olszewski, wysłuchał
nas i wiem, że jak tylko mógł, na swoim szczeblu, również działał i pomagał. Byliśmy również w Ministerstwie Gospodarki u pana Tchórzewskiego, ówczesnego
wiceministra gospodarki. Byliśmy u pana Poncyliusza… Rozmawialiśmy z nim,
choć był bardzo kontrowersyjną osobą, ale szukało się wszędzie.
Byliśmy na Komisji Trójstronnej, gdzie ponad dwie godziny reprezentowaliśmy własny punkt widzenia na całą sytuację związaną ze sprzedażą i unieważnieniem przetargu przez firmę Gibson Group. Wysłuchał nas pan premier Pawlak, ówczesny przewodniczący tej komisji. Mało tego, wziął na dywanik, można
powiedzieć, pana prezesa, który musiał się tłumaczyć na tej Komisji Trójstronnej.
Wówczas padły znamienne słowa pana premiera: „Ta kopalnia nie będzie zlikwidowana”. My przyjechaliśmy tak naładowani pozytywną energią, że aż chciało
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się żyć na nowo. Przy Kompanii Węglowej został powołany Zespół ds. Oceny Zasadności Dalszego Funkcjonowania Kopalni „Silesia”.
Nie mieliśmy żadnego, najmniejszego doświadczenia. To po prostu był dla
nas horror. Zastanawialiśmy się, od czego w ogóle zacząć. Brak pomocy prawnej zwłaszcza na początku spowodował, że zostało popełnionych wiele błędów.
W jakiś sposób uzyskaliśmy potem pomoc od naszych prawników z regionu,
zaczęliśmy też grzebać po różnych Kodeksach spółek handlowych, szukaliśmy
informacji o tym, w jaki sposób to zrobić. Uznaliśmy, że najlepszą formą byłaby
spółka z. o.o. Oczywiście w międzyczasie „leciały” znowu naciski na prezesów, na
ministrów, na to, żeby dali nam jeszcze trzecią szansę, kolejną.
Tworzenie spółki było dla nas bardzo trudne, było trudnym doświadczeniem.
Uporaliśmy się z tym, z tymi oświadczeniami, przede wszystkim z problemami
notarialnymi. Na początku myśleliśmy, że przyjdziemy z listą 200, 300, 500 ludzi
i że taką spółkę da się od ręki zarejestrować. Była tu jedna trudność: nie mieliśmy
czasu. Kompania Węglowa podjęła decyzję o likwidacji kopalni, więc mieliśmy
tylko miesiąc na założenie spółki.
Ale co się wydarzyło dalej : pani notariusz napisała nam opinię do Kompanii
Węglowej, że po prostu nie jest w stanie założyć tej spółki w tak krótkim terminie
z tak dużą liczbą ludzi (bo trzeba podpisywać akty notarialne, o czym my nawet nie wiedzieliśmy) i napisała, że taki proces potrwa do końca roku. Nagle, po
otrzymaniu przez Kompanię Węglową tej opinii, Kompania przyspieszyła przetarg o dwa tygodnie…! To jest właśnie zabawne i ciekawe! Przetarg przełożono
na 15 września. Po co? Po to, żeby nam się nie udało.
A jednak znalazła się firma: jedna, druga, trzecia, jakiś bank, rozmawialiśmy
w bankach, przedstawialiśmy dokumenty, opracowywaliśmy biznesplan, zapłaciliśmy nawet za ten biznesplan. To znaczy, głównie „Solidarność”, inne związki
też się jakoś do tego dorzuciły. Jeździliśmy za granicę, szukaliśmy jakiejś firmy
konsultingowej, która by nam poszukała inwestora, rozpisaliśmy na wszystkie
cztery strony świata pisma, szukaliśmy inwestorów, wysłaliśmy zaproszenia do
tysiąca z nich, może więcej … Dwie firmy pracowały na tą rzecz. Ale trzeba było
za to zapłacić i kiedy myślę o tym, skąd się właściwie brały na to pieniądze, skąd
się ta ogromna energia brała w ludziach… to jest niebywała sprawa!
Dostarczyliśmy odpowiednie materiały firmie, która robiła biznesplan, i okazało się, że biznesplan wychodzi świetnie. Znakomicie wyszedł ten biznesplan
– lepiej, niż się spodziewaliśmy. Pokazaliśmy, że kopalnia może przynosić zyski.
Potrzebne były dwa warianty: umiarkowany i pesymistyczny – nie był rozważany wariant optymistyczny. W Kompanii Węglowej powstał wtedy analityczny
zespół do tych spraw i wkrótce odbyło się spotkanie, na którym był cały zarząd
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Kompanii i przedstawiciele firmy, która zrobiła biznesplan. Kompania zażyczyła
sobie, żebyśmy w czasie spotkania przedstawiliśmy im biznesplan na slajdach,
na takim pokazie. I co się wtedy stało? Zarząd zwinął nam ten biznesplan. Nie
oddał. Biznesplan, za który zapłaciliśmy! To znaczy, my mieliśmy oczywiście drugą wersję tego biznesplanu, ale faktem jest, że oni go po prostu dostali, i tyle.
Więc tak to wyglądało w tamtym czasie.
Prowadziliśmy jeszcze dość poważne rozmowy z PBK. Ale wszędzie to samo:
brakowało czasu. Gdyby tych osób w spółce było więcej, to podejrzewam, że bylibyśmy w stanie przejąć tę kopalnię bez inwestora, po prostu jako spółka, na zasadach kredytowania przez banki. Natomiast, jak powiedzieli koledzy, żeby taką
spółkę utworzyć, tego czasu było za mało. Po prostu żaden bank wciągu dwóch
tygodni czy w ciągu miesiąca nie podejmie się tak olbrzymiej inwestycji, bo chodziło o naprawdę ogromną kwotę około pół miliarda złotych. Żaden bank w tak
krótkim czasie nie podejmie takiej decyzji. Dlatego później, to, o czym Darek zaczął mówić, zaczęliśmy poszukiwania inwestora.
Natomiast wracając do sytuacji w kopalni: dopiero kiedy przegraliśmy
wszystkie przetargi, w których startowaliśmy, stało się jasne, że musimy utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wtedy też wychodziliśmy do załogi, ale trochę z duszą na ramieniu. Trzeba było ich przekonać: „Będziemy mieli
kopalnię, nie? Słuchajcie, kurczę, bierzemy ją…!”, „Damy radę…!”.
Jeden udział kosztował 50 zł.
To były masówki, jeździliśmy na dół, robiliśmy coś w rodzaju kampanii informacyjnej i zbieraliśmy oświadczenia woli przystąpienia do spółki. (Do dzisiaj
zresztą jeździmy na dół z Zakładowym Inspektorem Pracy). To nam pokazało,
jakie jest zainteresowanie spółką pracowniczą. Oświadczenia woli podpisało ok.
550 osób.
Każdy pisał oświadczenie na osobnym formularzu, musiał się podpisać i wypełnić datę. Każdy pracownik osobiście musiał złożyć podpis.
To nam pokazało, że mamy większość, że większość pracowników chce założyć spółkę. Dokładnie 550 osób złożyło oświadczenie woli przystąpienia do
spółki.
Po tym, jak zebraliśmy te oświadczenia, pięć osób, o których mówiliśmy, założyło spółkę. Następnym krokiem było składanie deklaracji przystąpienia do
spółki. Ostatecznie przystąpiło do niej 351 osób.
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Powodem rezygnacji części osób było to, że prasa i dyrekcja kopalni miały
bardzo negatywne nastawienie do zakładania spółki. Mówiło się na przykład, że
kupowanie udziałów się nie opłaca, że z tego tytułu będziemy mieć tylko problemy, że będziemy ponosić odpowiedzialność za upadek kopalni.
Prawdopodobnie poszła wtedy informacja, że udziałowcy spółki ręczą swoim majątkiem za powodzenie całego tego przedsięwzięcia. Taka informacja była
puszczona! I wiele osób po prostu się tego wystraszyło. I chociaż tłumaczyliśmy
pracownikom, że te informacje są nieprawdziwe, to jednak wiele osób się przestraszyło i dlatego z tych 550 przystąpiło tylko 350 osób.
Teraz mamy już więcej udziałowców, ludzie się przekonali. O dziwo, właśnie
ci, którzy najwięcej na nas pluli, dzisiaj są największymi udziałowcami. To jest
ciekawe, to takie kuriozum. Ale cieszymy się. Jeśli chodzi o dozór: większość dozoru nigdy nie była za nami, oni bardzo nieufnie do nas podchodzili, również
dlatego, że bali się o własne stołki. Tylko dzięki temu, że tych dwóch inżynierów
tak mocno zaangażowało się w ten proces, „wierchówka” przynajmniej nam nie
przeszkadzała. Natomiast niektórzy zrobili bardzo złą robotę.
Gdyby się nie udało, to by nas stąd wyp... Ale taka była prawda. Pracowalibyśmy po przekątnej gdzieś – tak byśmy pracowali. Bo zawsze by się znalazł
haczyk, żeby nas zwekslować.
Bat na plecach czuło się cały czas. Bo miało się swoich przełożonych, którym
się pokazywało, że to, co mówią przez tyle lat – publicznie – jest nieprawdą. Albo
że jest nie do końca tak, jak oni to przedstawiali. Będąc na wysokich stanowiskach, występując przed kamerami, składa się jakieś oświadczenia, a później na
takiej kopalni siada czterech gości i mówi: „Panowie, przepraszamy, ale popatrzcie, tu jest mapa, a tu są obliczenia. To, co mówiliście, jest nieprawdą”.
Już przy pierwszym spotkaniu udało się zaszczepić taki temat, że faktycznie
można na tym zrobić biznes. Bo tam nie było gadki politycznej, nie było gadki
związkowej, to był człowiek, który przyszedł ocenić naszą propozycję pod kątem
tego, czy jest tu możliwość zarobienia pieniędzy: nie tyle chciał inwestować, kopać węgiel, ile zarobić pieniądze.
Musi pan jeszcze wiedzieć, że my dopiero później dostrzegliśmy, że wszelakie
kontakty z jakimikolwiek inwestorami, czy to w formie pośredniej, czy bezpośredniej, w ocenie inwestora były bardzo trudne i bardzo dla nas niekorzystne, bo
nie kontaktował się właściciel, tylko kontaktowały się związki zawodowe. Zastanawiali się: „Czego oni chcą? Chcą nas pewnie na coś naciągnąć, coś nam gdzieś
skręcić, wykombinować, jakiś pakiet, coś, jak to związkowcy”. Nie właściciel się
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kontaktował. Kontakt był ze strony społecznej, która w pewnym momencie musiała już mówić argumentami, później zaczęła przywozić swoją kadrę inżynieryjno-techniczną, ale ta kadra również była związkiem zawodowym. Dostaliśmy
też takie pytanie: „A czy wy jesteście związkowcami?”. „Tak, jesteśmy”. I tutaj był
argument, że musimy być, bo gdybyśmy nie byli, to byśmy nie rozmawiali, bo
byśmy pracowali – jak mówiłem – gdzie indziej na pewno. Dlatego tutaj była
taka bariera.
Tu była potężna bariera do przełamania: „Jak to, związki zawodowe przychodzą, kurde, że chcą kopalnię ratować, mało tego, chcą sprywatyzować! Przecież prywatyzacja co robi? Usuwa związki zawodowe. A oni chcą się prywatyzować… to są oni poważni, czy są niepoważni?”.
To był trudny temat do przełamania: żeby ich przekonać, że mimo tego, że
siłą napędową są związki zawodowe, a nie właściciel ani dyrekcja, to my choć
mamy w klapie przypięty jakiś związek zawodowy, jesteśmy jednak tą kadrą inżynieryjno-techniczną, która ma wiedzę, doświadczenie i pomysł na to. Ale udało się, gdyby się nie udało, to byśmy dzisiaj tutaj nie rozmawiali.
Ta koncepcja była na tyle dobrze przygotowana, że nie mieli żadnych argumentów przeciwnych. Im dalej szliśmy w las, tym spotkania bywały częstsze, pojawiały się firmy, które zaczęły nas kontrolować, przede wszystkim sprawdzać to,
co napisaliśmy w naszych planach. Zatrudnili ekspertów…
Mieliśmy tutaj Niemców, Czechów, Anglików, Szkotów, Kanadyjczyków. Kogo
się dało ściągali. W różny sposób było to kontrolowane: czasami oficjalnie, czasami nieoficjalnie. Później dowiadywaliśmy się, w jaki sposób nas sprawdzano
i kontrolowano. O pewnych rzeczach się dowiedzieliśmy, o innych pewnie dalej
nie będziemy wiedzieli. Dlatego, że mieliśmy tutaj z kolegą jedną zasadę: wszystko to, co pokażemy na tym papierze, musi być realne i wykonywalne. Gdybyśmy
pozwolili sobie na to, żeby tylko chwilowo ściągnąć inwestora, który później by
się rozczarował możliwościami kopalni, to byłoby tak, jakbyśmy obronili miejsca
pracy, a zarazem od razu je zlikwidowali. Dlatego do wszystkich założeń podchodziliśmy bardzo sceptycznie i krytycznie. Pierwszy przekręt na mapie to jest
utrata zaufania i po zawodach.
Tak. A tutaj wszystko zostało sprawdzone i otrzymaliśmy informację, że
wszystko jest OK. Przede wszystkim chodziło o przekaz, o górniczą informację,
o ilość zasobów, o jakość tych zasobów. Okazało się, że nie było żadnych zastrzeżeń. Sprawdzała to niemiecka firma i nie miała się do czego przyczepić, wszystko
było w jak najlepszym porządku.
190

Oprócz ekonomii, czyli matematyki, która nie kłamie, bo zawsze cyfry wychodzą, to dochodziło jeszcze to, że przywozili tych ekspertów i siedział na sali
gość, ekspert, który miał swoją filozofię, był polecony przez światowe firmy
konsultingowe typu AT Kearney, KPMG, Ernest Young, i teraz to jest facet, który
opiniował taką, taką, taką transakcję do takiego przedsięwzięcia, te i te banki
w to weszły. On tu przyjeżdżał i następowała jego odpowiedź na pytanie, a potem nasza odpowiedź na pytanie. Często było tak, że się tarliśmy i trzeba było ich
przekonywać. Często było tak, że eksperci między sobą mieli rozbieżne zdania,
więc to była taka… może nie aż tak, jak powiedział na koniec nasz były dyrektor,
że to była walka…
Ale była!
To była walka. My musieliśmy udowodnić swoje racje, używając nie jakichś
sloganów, tylko konkretnych, merytorycznych odpowiedzi. Jeżeli słyszeliśmy
takie zarzuty, że na danej kopalni robi się taki postęp, i gość mówi, że: „Proszę
pana, nie będziemy drążyć kamień w wyrobiska dwa metry na dobę”, a ja mówię,
że będziemy drążyć 12 metrów, i on mówi, że jestem niepoważnym człowiekiem,
to ja używam argumentów „Proszę pana, proszę podać wytrzymałość skały,
w której pan drąży!”, on mówi: „120 megapascali”. A my będziemy drążyć w 60.
I w tym momencie inwestor tracił zaufanie do eksperta, bo okazywało się, że nie
był przygotowany. Mówię: „Człowieku, czy przyjrzał się pan dokładnie przekrojowi skał, który pan dostał do analizy, z którego wynika, dlaczego założyliśmy
postępy dwunastometrowe, a nie dwumetrowe?”. On mówi, że się nie przyjrzał,
bo on to pierwszy raz na oczy widzi.
Nasz główny inżynier górniczy, który był na kopalni najważniejszy i kierował
ruchem, utrudniał nam zakładanie spółki. Nie wiem, dlaczego tak robił. Może
myślał, że na likwidacji kopalni coś da się zarobić? Być może służył Kompanii Węglowej, której nie było na rękę, żeby transakcja sprzedaży kopalni się powiodła?
W każdym razie główny górniczy często utrudniał dostęp ekspertów do różnego
typu informacji. Jeżeli na przykład ludzie z firmy EPH na dwa dni przed swoim
przyjazdem składali pismo, że na przykład chcieliby rozmawiać z jakimś konkretnym inżynierem, to często było tak, że na przykład tego dnia główny górniczy wysyłał tego inżyniera poza kopalnię, żeby utrudnić planowane spotkanie.
Był taki moment, w którym te osoby ze związków zawodowych szły, tworzyły
atmosferę polityczną i w pewnym momencie siadały i piły kawę, a my mówiliśmy, używając już konkretnych argumentów. Jeśli się przytaczało konkretne cyfry, argumenty – tu z kolegą zrobiliśmy biznesplan, z którego niestety wynikało,
że na końcu jest plus i to niemały – to próbowali to obalić. W Kompanii Węglowej
została powołana komisja. Kompania Węglowa przygotowała książkę, która zo191

stała podpisana przez profesora, że takie wydobycie węgla, które zakładaliśmy,
jest w „Silesii” niemożliwe.
Te działania były po prostu dziecinne, ale utrudniały nam współpracę z inwestorem. Podam przykład: kiedy ludzie z EPH przyszli złożyć ofertę do Kompani
Węglowej czy na jakieś rozmowy, to nawet stołka im nie wynieśli, dwie godziny
stali na korytarzu, nawet wody zabraniali im podać, kawy czy wody mineralnej.
Działy się takie rzeczy – ludzie z Kompanii Węglowej pozwalali sobie na bardzo
niekulturalne zachowania. Jako gospodarze firmy powinni poczuwać się do
tego, żeby przynajmniej zaproponować gościom kawę, herbatę czy wodę mineralną, szczególnie, że grupy tych ekspertów siedziały często w kopalni od ósmej
rano do ósmej wieczorem, a nawet dłużej. Doszło do tego, że zamawiali sobie
jakiś catering, żeby w ciągu dnia coś zjeść czy czegoś się napić, bo tutaj nie dostawali nawet wody mineralnej, kawy czy herbaty.
Do spółki pracowniczej można było przystąpić w dwóch różnych momentach: kiedy zakładaliśmy spółkę i po wykupieniu pierwszych udziałów przez EPH.
W tej chwili nie przewidujemy takiej możliwości, natomiast decyzję podejmuje
tutaj Walne Zgromadzenie Udziałowców. Jeżeli taki wniosek padnie na Walnym
Zgromadzeniu Udziałowców, to myślę, że nad tym tematem na pewno trzeba się
będzie pochylić i tę sprawę rozważyć. Rola naszych przedstawicieli w radzie nadzorczej polega też na typ, aby pracownikom stwarzać różne takie możliwości.
Więc zobaczymy, czy taka decyzja zostanie podjęta, to na pewno temat otwarty.
Na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zapotrzebowania
TYPY INTERESÓW I WARTOŚCI, KTÓRE MIAŁY ZNACZENIE DLA INICJATORÓW
Generalnie można powiedzieć, że w środowisku związkowym nadrzędne znaczenie mają wartości wspólnotowe. Jeśli badani mówią o kopalni, o miejscach pracy, to mają na myśli nie tyle konkretne budynki, maszyny, czy złoża węgla, ile określoną społeczność zajmującą daną przestrzeń, określaną jako przedsiębiorstwo. Ta
wspólnota – to pracownicy, załoga, wykonujący codziennie swą pracę we wzajemnych kontaktach, współdziałaniu.
Terytorialny aspekt wspólnoty pracy jest bardzo istotny. Załoga nie walczy o jakiekolwiek miejsca pracy, tylko te konkretne, w tej właśnie kopalni. Jest to kwestia
tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Każdy pracownik identyfikuje się z konkretnym środowiskiem pracy, które określa jego status zawodowy oraz związany z tym
prestiż społeczny.
Poczucie wartości pracownika wynika z szacunku, jakim darzy go jego środowisko pracy, jako fachowca, życzliwego kolegę, odważnego związkowca.
Wspólnota pracy jest wartością kluczową dla pracowniczych środowisk przemysłowych. Dlatego likwidacja kopalni jest dla nich tak wielkim zagrożeniem. Nie
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chodzi tu tylko o zapewnienie środków do życia, gdyż zwykle zwolnienia grupowe
w górnictwie wiążą się z możliwością znalezienia pracy w innej kopalni. Główne zagrożenie to likwidacja wspólnoty pracy, czyli środowiska stanowiącego dla tworzących ją osób bardzo ważną grupę odniesienia.
W tym kontekście można wskazać cały zbiór konkretnych wartości, czyli idei
i zasad postępowania uznawanych w danym środowisku za ważne kryteria oceny zachowań własnych i cudzych. W sposób bezpośredni, w różnych kontekstach
badani wymieniają następujące wartości: zaufanie, uczciwość, jawność, wiarygodność, konsekwencja, zaangażowanie, kompetencja, fachowość. W sposób pośredni mówią o: podmiotowości, godności pracownika, etosie walki o wspólne dobro,
sprawiedliwości.
Warto zwrócić uwagę, że poprzez udział w procesie prywatyzacji w kręgu liderów związkowych pojawiły się pozytywne nastawienia wobec nowego typu zjawisk
i towarzyszących im wartości. Mam tu na myśli następujące nastawienia: uznanie
dla wysokiej jakości pracy menadżerskiej, fascynacja możliwościami najnowszych
technologii, aprobata dla skuteczności nowoczesnych metod zarządczych, szacunek dla potencjału rozwojowego kapitału. W tym kontekście warto podkreślić, że
sukces prywatyzacji pracowniczej wpłynął na zmianę postaw działaczy związkowych wobec procesu modernizacji gospodarki. Zajęcie pozycji współwłaścicielskiej
oraz związany z tym wzrost poczucia bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc pracy
spowodowały wyraźny wzrost akceptacji dla gospodarki opartej na mechanizmach
rynkowych.
Istotne jest również to, że wymienione wartości typu modernizacyjnego są rozpatrywane nie same w sobie, ale z punktu widzenia korzyści, jakie mogą przynieść
wspólnocie pracy. Kiedy górnik mówi: „..ta kopalnia jest piękna…”, to nie chodzi mu
o budynki i otaczający je krajobraz, ale o zbiór wartości, jakimi charakteryzuje się
wspólnota pracy, którą symbolicznie określa: „…to jest moja kopalnia…”.
Myślę, że zaufanie, którym cieszyliśmy się ówcześnie – obecnie również, bo
jesteśmy przecież największym związkiem; osoby, które przychodzą tu do pracy, zapisują się najczęściej do „Solidarności” – powodowało, że mogliśmy śmiało
wejść do załogi, załoga była w pełni świadoma tego, na co się decyduje, miała
pełne wiadomości, nikt nic przed nimi – nie wolno zresztą tego robić nigdy – nie
ukrywał. Wynik referendum 93% za prywatyzacją położył Kompanię Węglową
na łopatki, to dla nich był szok. To było widać, zresztą oni potem złośliwie mówili:
„Chcieliście, to macie!”. W ten sposób nas potem traktowano, ale to pokazało, że
ten kierunek, który jest możliwy, jest słuszny i dobry.
Znowu pracowaliśmy na kilku frontach, bo, po pierwsze, zakładaliśmy spółkę
pracowniczą, nie wiedzieliśmy, czy się to powiedzie, po drugie, rozmawialiśmy
już, jako twórcy spółki pracowniczej, z bankami i z inwestorami strategicznymi,
z kandydatami na inwestorów, odbywaliśmy liczne spotkania. Jeszcze nic nie
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mieliśmy w rękach, więc to była niebywała rzecz, że z jednej strony związki to
potrafiły zrobić, to też jest pewnego rodzaju fenomen, bo nie mieliśmy nic w rękach! Mieliśmy w rękach tylko to, że mamy kopalnię, która jest w ruinie, że chcemy bronić miejsc pracy i że zakładamy spółkę pracowniczą i kto z nami weźmie
ten problem ogromny, gdzie co miesiąc było 4 czy 6 mln strat. Za jaki temat się
wzięliśmy! Ludzie, z którymi rozmawiałem na ten temat, bo wiadomo, od kogo
pomysł pochodził, żeby sprawa była jasna, to mówili: „No nie, no jak to jest możliwe, przecież nic nie macie, z kim wy w ogóle chcecie rozmawiać?!”. Ludzie tego
normalnie nie pojmowali! Że jak można z nami rozmawiać, jak my właściwie
sprzedajemy „Inflanty”!
Bo przy spółce trzeba powołać zarząd, kierownika ruchu, radę nadzorczą,
przewodniczącego rady nadzorczej; trzeba się spotykać, trzeba to wszystko pisać, podejmować uchwały. Chcemy kupować kopalnię – proszę sobie wyobrazić – za mniej więcej od 70 do 100 mln złotych, a my mamy 70 tys. zł na koncie.
Jeśli rzeczywiście w coś się wierzy i chce się wierzyć, widzi się cel, to… Ktoś by
powiedział: „Utopiści, jesteście fantastami! Dobrze, fajnie, w porządku – i tak się
wam nie uda”. A udało się. Jeździliśmy, spotykaliśmy się, tu związek, region nam
pomagał, ale też posłowie nam pomagali, miasto próbowało nam pomóc, i tak
dalej. Bo i do prywatnych właścicieli jeździliśmy, proponowaliśmy…
Zaczęliśmy też szukać firmy, która zajmuje się profesjonalnie poszukiwaniem inwestorów, skorzystaliśmy również z pomocy firmy, która robiła nam biznesplan, jak również z warszawskiej firmy, która również zajmuje się tego typu
sprawami. O dziwo, właśnie dyrektor biura tej warszawskiej firmy Epic, pan Andrzej Werner, znalazł nam inwestora. Kiedy on usłyszał, czego oczekujemy, to powiedział: „To jest niemożliwe, ale spróbuję wam pomóc”. Umówiliśmy się na spotkanie z inwestorem w Ostrawie. Pamiętam, że jadąc tam z Kaziem Grajcarkiem
i z naszymi dwoma inżynierami, jechałem w takim nastroju… mówię: „Boże, co
ja mam im powiedzieć? Co ja mam im powiedzieć, żeby ich zachęcić… Kopalnia zrujnowana, niedoinwestowana, przynosząca 150 mln zł strat, a jednak tak
piękna, o takim potencjale, z takimi możliwościami…”.
Myślę, że czynnikiem decydującym o tym, że EPH weszło w tę inwestycję, nie
były złoża kopalnie, ale nasza uczciwość. To przeważyło. My nigdy ich nie oszukiwaliśmy. Jeżeli mówiliśmy, że nie wydobywamy węgla, to rzeczywiście go nie
wydobywaliśmy; jeżeli mówiliśmy, że dosypujemy kamienia do węgla, aby pogorszyć jego jakość, po to tylko, aby go sprzedać za niską cenę i pokazać, że ta
kopalnia jest nierentowna – bo takie działania były podejmowane przez Kompanię – to mówiliśmy o tym. Oni się trzymali za głowę, pytali: „Ty, jak to, to jest
niemożliwe – możecie sprzedać węgiel za 400 zł, a wy go sprzedajecie za 70 zł?
Dlaczego go tak tanio sprzedajecie?”. Odpowiadaliśmy na to, że każą nam dosy194

pywać kamienia, żeby pogorszyć parametry jakościowe, po to, żeby można było
sprzedać węgiel za 70 zł. „To co to ma na celu?”, pytali. „No to, żeby udowodnić,
że jesteśmy nierentowni. Że utrzymywanie kopalni się nie opłaca”. I mówiliśmy
im o tym – o tym, że kopalnia jest zrujnowana, niedoinwestowana, że nie mamy
maszyn, urządzeń. Ale nasze atuty: jesteśmy dobrą załogą, na którą można liczyć, mamy świetne połączenia komunikacyjne, przede wszystkim kolejowe
i drogowe, mimo tego, że jesteśmy najmniejszą kopalnią w Polsce, mamy prawie
największe złoża i dobry węgiel, dotleniony górskim powietrzem z Beskidów.
Mówiliśmy o tym, że mamy możliwości do dalszego rozwoju i funkcjonowania, a także przychylny samorząd, który nam służy. To były parametry bardzo ważne dla czynników biznesowych. Myślę, że właśnie ta uczciwość, którą
wzajemnie się darzyliśmy, to, że „nie owijaliśmy sobie w bawełnę” – tak w cudzysłowie – powodowało to, że oni nabrali do nas zaufania. Oczywiście to zaufanie było budowane stopniowo, bo mieli na przykład bardzo trudne rozmowy
w Kompanii Węglowej, stosunki nie zawsze się układały tak, jak powinny się
układać, natrafili tam na mur urzędników. Czesi są nauczeni trochę innej kultury
pracy, a tutaj spotykali się z sytuacjami, które ich dziwiły – chcieli na przykład
dostać jakieś materiały, a one nie zostały dostarczone, wciąż czegoś brakowało.
Ten proces, to był pierwszy taki proces, więc wszyscy szli tą ścieżką jakby
z zawiązanymi oczami. Ja mówiłem o tym tak: „Przez busz nas puścili, maczetę
nam dali: idźcie, może coś znajdziecie albo wyrąbiecie”. Bo ja tak to odbieram:
poszliśmy pod prąd, polskie górnictwo w prawo, a my w lewo, oni w przód, my
w tył. Wszystko jedno, jak to nazwiemy, ale w każdym razie idziemy w przeciwnych kierunkach, chcemy prowadzić tę kopalnię zupełnie inaczej i mam nadzieję, że ona tak będzie prowadzona. Nasz przykład pokazuje, że polskie górnictwo
można tak prowadzić i dzisiaj nam wszyscy zazdroszczą maszyn, sprzętu, bezpieczeństwa, ogromnych wkładów – wszystkiego. Ale myślę, że przed nami jest
jeszcze bardzo wiele do zrobienia, bo to nie jest tak: „O, już jest fajnie, różowo!”.
Kopalnia została przejęta, właściwie to była ruina, nie prowadzono robót
udostępniających, przygotowawczych, nie było frontu, który umożliwia nam
wydobycie. Towar, który wydobywamy, nazywa się węgiel, i nie ma co się oszukiwać: bez tego węgla niewiele tutaj da się sprzedać. Na skutek zaniedbań, decyzji,
nie było tych robót. Właściwie byliśmy takim okrętem bez żagli na wzburzonym
morzu – tak wyglądaliśmy. Tak sobie płynęliśmy, dryfowaliśmy, jak ktoś nas popchnął, to tak pływaliśmy, tak sobie. Dzisiaj ta sytuacja jest diametralnie inna,
ponieważ kopalnia ma być przemodelowana.
Czy czegoś żałujemy? Tak, żałujemy, że nie mogliśmy tego wziąć sami [kupić kopalni], że nie dostaliśmy kredytu, że byliśmy o krok przed całymi tymi pro195

gramami, nie mieliśmy możliwości, nie dano nam więcej czasu na osiągnięcie
środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, nie mieliśmy czasu, nie dano nam
szansy na ściągnięcie kredytów, jakiegoś kapitału, takiego, który moglibyśmy
sami zainwestować i rządzić się dzisiaj sami.
To ja powiem inaczej. Może to zabrzmi śmiesznie, ale załoga kopalni przeżyła
traumę. Ona w tej walce o kopalnię od 2003 r. była właściwie cały czas na froncie.
To nie jest tak, że my tu mamy górników: my tu mamy żołnierzy. My tutaj jesteśmy sztabem, tak to mniej więcej wygląda. To są żołnierze, to są górnicy-żołnierze i oni trwali w walce o byt tej kopalni. Tutaj nie było nigdy problemu: jedziemy,
to: „buch!” Stoimy, to stoimy. Tu nie było nigdy żadnych problemów. Chcieliśmy
w ten sposób jakby też potwierdzić to, że oni są dla nas kimś wyjątkowym. My tu
wszyscy stanowimy pewnego rodzaju rodzinę i chcieliśmy też ich w jakiś sposób
uhonorować: „Słuchajcie, walczyliście, byliście zawsze murem za tą kopalnią.
Nie było problemu ze strajkiem, nie było problemu, żeby stanąć, żeby gdzieś jechać, żeby coś… Jesteście taką elitą, czymś, co dla nas jest szczególnie ważne. To
wy jesteście udziałowcami, wy macie możliwości dania ich bratu, siostrze, macie
możliwość ich zbycia, przekazania”.
Widzimy, że młodzi pracownicy, którzy teraz przychodzą, trochę inaczej patrzą na kopalnię. Mają pracę, cieszą się z tego, ale nie są tak zaangażowani w ten
proces prywatyzacji, oni nie przeżyli tego wszystkiego, co my, nie rozumieją tego,
co się tutaj działo. My oczywiście nie zapominamy tutaj o historii, ciągle do niej
wracamy, pomnik i tak dalej, to wszystko tutaj jest i funkcjonuje, bo nie wolno zapominać o historii. Ale chcieliśmy, żeby ci ludzie [starzy pracownicy, udziałowcy]
poczuli się kimś wyjątkowym, czy żeby oni mieli coś innego. I na razie, póki co, nie
widzimy potrzeby, żeby to zmieniać, co nie znaczy, że kiedyś takiej potrzeby nie
będzie. Być może będzie, bo ci ludzie odejdą, poumierają. Każdego z nas czeka
taki los, być może kiedyś tak. Natomiast na razie takiej potrzeby nie ma.
My uratowaliśmy kopalnię, kilkaset miejsc pracy! To były nasze miejsca pracy,
my wiedzieliśmy, ja jako szef działu geologicznego wiedziałem, że tu jest węgiel,
że można wydobywać, czuliśmy się – delikatnie mówiąc – okłamywani, wiedzieliśmy, że zamknięcie kopalni jest robione na siłę.
PLANY DALSZYCH DZIAŁAŃ
Plany mają charakter rozwojowy i sprowadzają się do przekształcenia kopalni
„Silesia” w wysoce rentowną firmę na rynku górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
Zakłada się roczne wydobycie na poziomie 3 mln ton. Związki zawodowe dążą do
zawarcia z pracodawcą układu zbiorowego pracy. Czekają ich też nowe doświadczenia w postaci udziału w pracach europejskiej rady pracowników.
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W tej chwili spółka zatrudnia ok. 1170 osób. Dodatkowo ok. 500 pracowników jest jeszcze z firm obcych, które świadczą usługi dla PG „Silesia”. W momencie przejęcia było 730 osób, więc wzrost zatrudnienia jest dość znaczący. Już jest
tak, że udział pracowników nowych do starych wynosi 60 do 40%. Do końca roku
jeszcze ok. 400 osób zostanie przyjętych do pracy. W docelowym modelu kopalni
zatrudnionych będzie 1750 osób.
Teraz skupiamy się przede wszystkim na pracy nad nowym układem zbiorowym pracy dla pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia”, przygotowujemy się również do wyborów do Rady Pracowników, do utworzenia Rady
Pracowników. Myślę, że to będzie pierwsza taka rada zakładowa, a potem europejska. Ponieważ jest to firma międzynarodowa, taka Europejska Rada Pracowników musi być utworzona.
Skala inwestycji jest ogromna. Tylko na zabezpieczenie świadczeń typowo
socjalnych, pracowniczych – na wypłaty ok. 5–6 mln musi iść miesiąc w miesiąc.
Do tego dochodzą inne rzeczy, które są z tym związane, i cały proces inwestycyjny, który jest na powierzchni. Kopalnia zmienia się również na powierzchni, choć
główne inwestycje są na dole. Z informacji, które posiadamy, wynika, że proces
zaangażowania inwestycyjnego jest już na poziomie ok. 200 mln zł, docelowo
EPH chce wydać na wszystkie inwestycje 150 mln euro.
Aktualnie kopalnia przynosi straty. W marcu rozpoczniemy wydobycie węgla
z pierwszej ściany. Natomiast następna ściana ma być gotowa w sierpniu. Eksploatacja tych dwóch ścian spowoduje, że wydobycie będzie na poziomie 3 mln
ton. To pozwoli nam już czerpać zyski, czyli spłacić zobowiązania wobec inwestora, który pożyczał nam pieniądze – firmy EPH jako spółki matki, i zainwestować już swoje własne środki.
Ważna jest odpowiedź na pytanie o to, skąd taki wzrost wydobycia, skąd te
możliwości? W starej kopalni bardzo duże wydobycie szacowano na 1,3 mln ton
węgla rocznie, a w nowej kopalni będą 3 mln. W zasadzie infrastruktura kopalni się nie zmienia. Ta różnica wynika po prostu z innej polityki nowego właściciela. Inwestor wprowadza na przykład wysoko wydajne kompleksy ścianowe.
W tej chwili wprowadzamy najnowszej generacji kompleks ścianowy za 70 mln zł.
Takiego nie ma żadna kopalnia w Polsce. To jest również nowa odstawa do szybu,
gdzie są odpowiedniej szerokości taśmy, które pozwalają na odbiór tak dużej ilości
węgla. Następna bardzo ważna rzecz: jest zbiornik wyrównawczy węgla na dole,
do tej pory 350 ton, w tej chwili jest budowany na 6 tys. ton (65 metrów wysokości), co oddaje skalę wydobycia. Następna rzecz, o której mówimy, to modernizacja szybu wydobywczego. Tutaj też jest zupełnie nowa maszyna wyciągowa, nowe
naczynie skipowe, które potrafi zamiast 7,5 tony wyciągnąć 15 ton. To samo dotyczy zakładu przeróbczego. To jest po prostu cały ciąg wydobywczy.
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Wiele inwestycji jest prowadzonych równocześnie. To nie jest tak, że tylko
idziemy na roboty przygotowawcze. To jest to, o czym mówiłem: to jest równocześnie modernizacja zbiornika, to jest modernizacja odstawy, modernizacja
skipu-przeróbki. Mało tego, jest zamontowany biurowiec od 15 listopada, rusza
budowa nowej łaźni dla górników. Różnych projektów pojawia się coraz więcej,
tych inwestycji jest realizowanych równolegle bardzo dużo: na powierzchni i na
dole. I to wszystko jest jak najbardziej pod kontrolą, to wszystko jest uporządkowane. Jeśli rozpoczynamy modernizację właśnie 15 listopada, to ona ruszy
15 listopada, jeżeli mamy zakończyć modernizację biurowca 30 listopada, to
ona będzie zakończona, bo dwa pozostałe piętra również zostały zakończone
w terminie. Więc te inwestycje biegną równolegle, jest to wszystko pod kontrolą,
to wszystko jest zaplanowane. Nic tutaj się nie dzieje z przypadku, nie ma jakichś
poślizgów.
Nasze maksymalne możliwości wydobywcze, kiedy byliśmy pod Kompanią
Węglową, wynosiły 1,3 mln wydobycia rocznie, ale żeby osiągnąć taki wynik,
wszystko się musiało udać, idealnie się zgrać. W tej chwili cały proces myślowy
nowego zarządu, nowej firmy, jest taki, że chcemy, aby kopalnia wydobywała
3 mln ton węgla rocznie. Więc to jest potrojenie dotychczasowego wydobycia.
Zmodernizowany zostanie szyb, dostarczone nowe naczynie skipowe, nowe maszyny, urządzenia – wszystko to, co jest potrzebne infrastrukturze powierzchniowej do tego, aby kopalnia mogła wydobywać. To oczywiście bezpośrednio wiąże
się również z tym, co się dzieje na dole, więc zostały zakupione cztery kombajny.
W tej chwili mamy trzy kombajny własne i jeden kombajn dzierżawiony do robót
udostępniających. Kolejny, piąty kombajn, przyjdzie teraz w październiku. Chcę
tu podkreślić, że są to kombajny z najwyższej półki – nie ma drugiej ani trzeciej
półki, jest pierwsza. Tylko to się liczy. Zostały zainwestowane ogromne środki,
jeżeli chodzi o całą infrastrukturę transportowo-materiałową, wszystko zostało
zmodernizowane: mamy nowe lokomotywy, które dowożą materiał, nowe kolejki podwieszane, które dowożą materiał do przodka, nowe taśmy. Właściwie
wszystko jest nowe. Nowe rurociągi, które zostały wymienione na plastikowe,
są właściwie nieosiągalne w polskim górnictwie, w państwowych kopalniach.
Wymieniliśmy już prawie 20 kilometrów tych rur. Więc to wszystko trwa na dole.
Ogrom inwestycyjny, przeskok technologiczny wygląda tak, jakby wyrwać się
z jaskini, dosłownie, i przejść do współczesnego świata. To jest ewenement!
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SPÓŁKA PRACOWNICZA KIELECKIE AUTOBUSY
STUDIUM PRZYPADKU
NOTA METODOLOGICZNA
Badanie zostało przeprowadzone we grudniu 2011 r. Główne wypowiedzi badanych pozyskano w ramach zogniskowanego wywiadu grupowego, które odbyły
się w siedzibie spółki. W wywiadzie tym uczestniczyli przedstawiciele firmy Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kielcach Sp. z o.o., w której kontrolny pakiet
udziałów ma spółka pracownicza Kieleckie Autobusy. Badanie objęło sześć osób:
członków zarządu, rady nadzorczej, przedstawicieli NSZZ „Solidarność” (organizacji
zakładowej oraz Regionu Świętokrzyskiego). Ponadto przeprowadzono indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielem rady nadzorczej.
KONTEKST SPOŁECZNY I POLITYCZNY POWSTANIA SP
Sytuacja spółki pracowniczej Kieleckie Autobusy jest nietypowa w tym sensie,
że spółka pracownicza nie powstała jako wynik określonych starań czy zabiegów
reprezentantów załogi. Idea powołania SP była pomysłem biskupa Kazimierza Ryczana (od 1993 r. biskup kielecki, prof. KUL, od 2008 r. Krajowy Duszpasterz Ludzi
Pracy; od 2011 r. członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski). Ks. biskup Kazimierz Ryczan wystąpił w roli mediatora pomiędzy strajkującą załogą MPK Kielce
a prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim (w 1999 r. powołany na stanowisko
wojewody kieleckiego przez AWS; od 2002 r. prezydent Kielc, popierany przez PiS).
MPK Kielce od 2002 roku były spółką miasta Kielce. W kolejnych latach kondycja firmy systematycznie ulegała pogorszeniu. Nie było inwestycji w tabor, ani koncepcji rozwoju. Prezydent Lubawski był zwolennikiem prywatyzacji firmy i w 2007
rozpoczęły się rozmowy z prywatną firmą „Veolia”, która deklarowała chęć zakupu
spółki MZK. Najsilniejszą organizacją związkową w MPK jest „Solidarność” ona też
doprowadziła do strajku, który rozpoczął się 14 sierpnia 2007 r. po nieudanych rozmowach z inwestorem dotyczących pakietu socjalnego.
Strajk miał dramatyczny przebieg. Władze miasta we współpracy z inwestorem
wprowadziły komunikację zastępczą. Jednak niski standard pojazdów oraz chaos
organizacyjny spowodował, że mieszkańcy Kielc sympatyzowali ze strajkującymi
pracownikami MPK. Po dwóch tygodniach strajku prezydent Lubawski zdecydował się na siłowe złamanie strajku. W nocy z 29 na 30 sierpnia ok. 100 ochroniarzy
wyposażonych w tarcze i pałki opanowało zajezdnię autobusów i wyprowadziło za
bramę okupujących zajezdnię pracowników. Nie zakończyło to jednak konfliktu.
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Wczesnym rankiem 30 sierpnia „Solidarność” zorganizowała kontrakcję i pracownicy MPK wyparli ochroniarzy z zajezdni.
Konflikt został nagłośniony przez media centralne i stał się wydarzeniem politycznym. Miało to istotne znaczenie w ze względu na uroczyście obchodzoną w tym
czasie rocznicą Porozumień Sierpniowych. W tej sytuacji biskup K. Ryczan zaprosił
na rozmowy prezydenta i przedstawicieli strajkujących. Jedynym rozwiązaniem zapobiegającym likwidacji firmy było przejęcie jej przez spółkę pracowniczą.
Liderzy „Solidarności” przedstawili to rozwiązanie na masówce. Uczestnicy przez
aklamację opowiedzieli się za powołaniem spółki pracowniczej, co pozwoliło na zakończenie strajku, podpisanie stosownego porozumienia oraz rozpoczęcie negocjacji dotyczących wykupu MPK przez SP Kieleckie Autobusy.
Prezes spółki MPK Krzysztof Chrabąszcz (w latach 90. likwidator Zakładów Drobiarskich), którego rola całym konflikcie nie została jasno określona przez badanych,
podał się do dymisji. W porozumieniu z przedstawicielami pracowników prezydent
Lubawski powołał na funkcję prezesa Marka Wołocha, byłego prezesa Elektrowni
Połaniec.
Wypowiedzi badanych wskazują, że główną przyczyną powstania spółki pracowniczej nie były biznesowe aspiracje pracowników, lecz obrona miejsc pracy. Był
to wybór pomiędzy perspektywą likwidacji firmy a przejęciem za nią odpowiedzialności. Trudno powiedzieć, czy i jakim stopniu kilkuset kierowców zdawało sobie
sprawę z ekonomicznych konsekwencji swych decyzji. Chodzi tu przede wszystkim
o akceptację formuły pracy bez szans na podwyżki płac. Przez kolejne cztery lata
po prywatyzacji pracowniczej spółka wszelkie nadwyżki przeznacza na inwestycje
w tabor, kosztem wynagrodzeń pracowników.
Niezwykle interesującym zjawiskiem jest wysoki poziom zaufania pracowników
do liderów zakładowej „Solidarności”. Wydaje się, że istotnym składnikiem tego
zaufania jest charyzmatyczna osobowość przywódcy związku, który po wygranym
strajku i wejściu do rady nadzorczej odgrywa rolę rzecznika społecznej kontroli
funkcjonowania spółki.
Z kolei politycznym fenomenem jest niezwykle silna pozycja prezydenta Lubawskiego, który mimo solidarnościowych korzeni zdecydował się na złamanie strajku
zorganizowanego przez NSZZ „Solidarność” przy użyciu wynajętych ochroniarzy.
Pod presją Kościoła doprowadził do zażegnania konfliktu. Ceną wyjścia z twarzą
była spółka pracownicza, której powstanie oznaczało koniec planów sprzedaży
MPK w prywatne ręce. Mimo autokratycznych zachowań (które musiały kojarzyć się
części obserwatorów z okresem PRL-u), Lubawski w roku 2010 po raz trzeci wygrał
w I turze wybory prezydenckie w Kielcach.
Traumatyczne narodziny spółki pracowniczej sprawiają, że udział w tych wydarzeniach, „wspólnota walki”, stała się ważnym elementem tożsamości pracowników
spółki oraz czynnikiem silnej więzi emocjonalnej między nimi.
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Jeśli chodzi o początki spółki, to były dość przypadkowe. To okoliczności
narzuciły organizacji związkowej i pracownikom sposób działania. Jaki to były
okoliczności? Mianowicie zapowiedziany przez właściciela – czyli przez samorząd – sposób prywatyzacji. Ta firma miała zostać sprywatyzowana, miała stać
się prywatna, ale nie prywatna w znaczeniu: w rękach pracowników, tylko kompletnie prywatna.
Sposób i treść ogłoszenia prywatyzacyjnego zbulwersował pracowników
i komisję zakładową, ponieważ ani przyszły inwestor (wiadomo było, że miała
to być Veolia), ani właściciel, czyli prezydent miasta, nie chcieli zagwarantować
pakietu socjalnego. A zatem nie chodziło o to, że pracownicy nie chcieli prywatyzacji jako takiej, chociaż oczywiście mieli wątpliwości, czy to jest najlepsze
rozwiązanie. Byli natomiast zszokowani postawą inwestora: „W ogóle niczego
wam nie zagwarantujemy, żadnych minimów, jak będzie sprzedane, to wtedy
nowy właściciel będzie z wami rozmawiał”. Na to nie było zgody.
Żądanie było jedno: pakiet socjalny. Związki stworzyły projekt pakietu
socjalnego. Ich żądania wcale nie były nadmierne, choć oczywiście – zgodnie
z zasadami negocjacyjnymi – te żądania były trochę wyższe niż te minimum,
które w gremiach związkowych zostało ustalone. Jednak nie było żadnego
przyzwolenia na negocjacje ze strony inwestora. Negocjacje odbyły się po
wstępnych strajkach, ale były pozorowane. Dlatego doszło wtedy do wielotygodniowego strajku w 2007 r.
Tak więc tu już spółka była. Z zakładu budżetowego stała się spółką i tu chodziło o to, żeby zawiązać spółkę, która będzie uczestniczyła w prywatyzacji MPK
(istniejącej spółki MPK), czyli kupi udziały MPK. Wydaje mi się, że wszystkim pomógł fakt, że podczas strajku prezydent zdecydował się dać zastępczą komunikację. To wszystkich skutecznie odstraszyło od przyszłego inwestora, bo to, co
w Kielcach zaczęło jeździć, to była po prostu tragedia. Ja to znam z autopsji, bo
korzystam wyłącznie z komunikacji miejskiej. Wszyscy byli wściekli na prezydenta. Wszyscy widzieli, że samochody stoją na placu, a w mieście zaczęły jeździć
stare samochody, które nie nadawały się do komunikacji miejskiej. Te samochody podstawił potencjalny inwestor.
Inwestor chwalił się, ile zainwestuje, mówił, że ileś tam autobusów już czeka
gotowych na prywatyzację. Okazało się, że to są samochody z demobilu. Ludzie
czasem się też cieszyli z zaistniałej sytuacji, bo okazało się, że nie jest możliwe,
żeby płacić za bilety komunikacji zastępczej. Zrobił się wielki bałagan, wszyscy
jeździli za darmo. Kierowcy pościągani do Kielc byli z innych miejscowości, byli
oderwani od swoich domów
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Trzeba dodać, że ja ostrożnie też podchodziłem do tego stworzenia spółki
pracowniczej, ale prezydent definitywnie i jednoznacznie powiedział, że dotychczasowa forma własnościowa firmy nie wchodzi w rachubę. Możliwe były trzy
rozwiązania: prywatyzacja poprzez kogoś, likwidacja albo spółka pracownicza.
Trzeba by ciągnąć po prostu dalej i to był ten kompromis.
To nie był kompromis, bo nie było alternatywy.
To była kara za strajk.
Prezydent liczył, że w sumie firma padnie. Pewne zapisy, jakiekolwiek zapisy
w takiej spółce pracowniczej, która na początku wydają się, że one bronią interesy pracowników wspólników, po jakimś czasie w przypadku spółek okazują się,
że działają na niekorzyść, bo wystarczy na przykład – to w przypadku różnych
rzeczy, i pakietów socjalnych, że się wydziela spółki córki, już wtedy jest nie pracownikiem, wspólnikiem wprawdzie jest, ale jak uprzywilejowane akcje są pracowników wspólników, to on przestaje być, i tak dalej.
Ja myślę, że prezydent myślał w trochę inny sposób. Spółka pracownicza po
pół roku działania była już na kolanach: nie było pieniędzy ani środków.
Przecież gdyby było wiadomo, że przychodzi inwestor, który dba o spółkę
i pracowników, to nie byłyby potrzebne pakiety socjalne. Ale inwestorzy najczęściej kosztem pracowników płacą do Skarbu Państwa, za te udziały czy akcje,
w tym przypadku tu jest gmina, dla gminy płacą pieniądze, bo przestałby obowiązywać układ zbiorowy pracy, obniżyłby wszystkim wynagrodzenie. To jest
w sumie kosztem po prostu pracowników. Poza tym prezydent liczył na to, że
spółka pracownicza, nie mając majątku, nie uzyska kredytu.
Strajk był bardzo burzliwy. O jego okolicznościach można by nawet film nagrać: film ze scenami odbijania zajezdni, najazdu wojsk obcych, czyli ze Śląska.
Tu przyjechała atamba ze Śląska (ja kiedyś siedziałem w więzieniu, więc wiem,
co to jest atamba: bicie), rozbiła strajkujących, wygoniła ich za bramę.
Te okoliczności zbulwersowały również mieszkańców. Nie przewidział tego
prezydent, który uważał, że strajk zakończy się bardzo szybko, bo, jak powiedział, „was wyniosą mieszkańcy, bo mieszkańcy będą nieprzychylni strajkowi.
To przecież MPK, a ludzie chcą jechać do szkoły, do pracy”. Okazało się, że było
na odwrót. Mieszkańcy poparli strajkujących, szczególnie po tych wydarzeniach,
o których mówiłem, a które przypominały sceny z filmu lub teatru. Puentując,
strajk zakończył się misją biskupa Ryczana. Biskup jest po to, żeby takie misje
prowadzić.
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Biskup Ryczan, biskup ordynariusz zadzwonił do nas po odbiciu zajezdni. Powiedział, że pan prezydent Lubawski chce z nami rozmawiać, a on daje mu miejsce: „Przyjdźcie do mnie, do mieszkania biskupiego, to porozmawiamy”. Tam się
odbyły rozmowy.
Pan prezydent powiedział jasno: „Ja się poddaję, mam porażkę, proponuję
wam spółkę pracowniczą”. I to wszystko. Ze strony regionu wszyscy tu siedzący
braliśmy udział w tych wszystkich rozmowach, od rozmów z księdzem biskupem
do szczegółowych rozmów dotyczących urządzenia spółki, bo to była konstrukcja dość ryzykowna i wymagała wielu ekspertyz. Więc tak, jak tu siedzimy, braliśmy udział w tych rozmowach: pani mecenas, ja, mój zastępca, ale też osoby
zaproszone z zewnątrz, a nawet firmy prawnicze.
Po dwóch dniach rozmów podpisano porozumienie.
Pomysłem prezydenta była likwidacja. Firma ma zostać zlikwidowana albo
sprzedana, albo coś z tym trzeba zrobić. Co z tym można było zrobić? Doszli do
wniosku, że jak już nie ma innego pomysłu, to „niech pracownicy to wezmą”.
Pomysł, żeby założyć spółkę pracowniczą, krążył wśród pracowników, ale
formalnie zaproponował to prezydent, czując pismo nosem. Wiedział, że jeśli się
z nami nie dogada, to zostanie odwołany. My mieliśmy 17 tys. podpisów pod
wnioskiem o odwołanie prezydenta.
Spółka, której właścicielem było miasto, znalazła się w takiej sytuacji, że przejadła połowę swoich kapitałów, czyli była na równi pochyłej. Nie wiadomo, czy
ktoś celowo doprowadził do tej sytuacji, czy spółka była po prostu źle zarządzana.
Po drodze miało miejsce obniżenie płac w ramach układu zbiorowego, czyli
dobrowolne zrzeczenie się przez pracowników części premii, które jednak nic nie
dawało. Moim zdaniem – i zdaniem załogi – u nas była taka polityka, że „im gorzej, tym lepiej”.
Bo przed tamtymi wydarzeniami załoga też ponosiła koszty – najpierw, przed
strajkiem cofnęła sobie wynagrodzenie, żeby ratować firmę. Czyli to nie jest tak,
że dopiero teraz są wyrzeczenia. W 2004–2005 r. załoga poniosła ogromne wyrzeczenia, przez trzy lata nie było podwyżek. Załoga zgodziła się na to dobrowolnie, na skutek rozmów, jakie z nią prowadziłem. Dlatego tak szokujący był
obraz naszych pracowników, jaki stworzyły media: że oni czegoś żądają. Opluwali ich w tych mediach, podczas gdy w 2004 r. każdy z pracowników, po namowie Komisji Zakładowej, dobrowolnie dał firmie ok. 200 zł, czyli cofnął sobie
wynagrodzenie. Tak było mimo zapisania układu zbiorowego. A jak tylko dopro203

wadziliśmy do obniżenia kosztów firmy, to dostaliśmy cios z drugiej strony. Na
tym właśnie polega ten podwójny absurd, że co by nie było, w Polsce organizacja
związkowa jest traktowana jak oszołomy. Bardzo przykre.
Czyli pracownicy zgadzając się na obniżki płac, nie widzieli perspektywy,
wręcz widzieli brak perspektyw dla firmy. A wtedy to była stabilna załoga, długoletni pracownicy. Znali się jak łyse konie, pracowali razem.
Spółka była zadłużona, to szło w takim kierunku, że za chwilę to wszystko
padnie. Pytanie, czy taka była taktyka.
Do tego w dużym stopniu przyczyniła się moim zdaniem częściowo zła –
mówię to również przeciwko sobie – działalność związków zawodowych, które
były rozdrobnione. Powstawały tak zwane związki dyrektorskie. Powstają takie
„kanapowe”, małe związki, które celowo prowadzą politykę wspólną z polityką
zarządu. Ośmieszają rolę związków zawodowych, utrudniają negocjacje i mają
pewien wpływ na opinie mieszkańców. Prowadzi to do sytuacji, w której nie
wiadomo, kto ma rację. U nas oprócz „Solidarności” były jeszcze dwie organizacje związkowe, i to paradoksem było, że strajkowała cała załoga poza dwoma
przewodniczącymi związków. Bo dwa małe związki zawodowe były przeciwko
strajkowi.
Spółka komunikacji miejskiej jest w mieście spółką strategiczną. Od lat problemem w naszej firmie był brak inwestycji. Przez osiem lat firma działająca
w mieście wojewódzkim nie kupiła ani jednego nowego samochodu.
Tak to odbieramy: firma latami była przygotowywana do tego momentu.
Nie było żadnych zakupów inwestycyjnych. Pieniądze były, ale pod koniec roku
z powrotem oddawano je do Urzędu Miasta. Firma miała swobodę działania
i możliwość pozyskiwania nowych autobusów, ale tego nie robiła. Negocjacje
z nowym inwestorem wyglądały tak, że przychodziliśmy na sześć–osiem godzin
i nie udawało nam się zrobić żadnego kroku naprzód, żeby uzyskać kompromis
w sprawie pakietu socjalnego, na którym nam zależało. W czasie spotkań gadaliśmy dosłownie o głupotach – prowadzący, inwestor, mówił o głupotach…
Po prostu nie chcieli porozumienia. Moje spostrzeżenie jest takie: jak nie udało się dyplomatycznie sprzedać spółki, to ze Śląska zostały ściągnięci ochroniarze.
Dowodów na istnienie układu między inwestorem a zarządem na pewno
nie będziemy mieli, no bo skąd? Jeśli już, to były dwie strony układu: prezydent
i przyszły inwestor, czyli Veolia. My w tym nie uczestniczyliśmy, więc nie możemy
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powiedzieć, czy był układ, czy go nie było, była umowa, czy nie… Nie wiem. Natomiast są przesłanki że taki układ był. Ja i mój zastępca rozmawialiśmy z prezydentem w sześć oczu. Pamiętasz?
Rozmawialiśmy wręcz prywatnie. Prywatnie zadzwoniłem do prezydenta,
mówiąc: „Słuchaj, spotkajmy się”. Strajk już trwał. Mówię: „Słuchaj, szkoda ludzi,
szkoda załogi, szkoda mieszkańców. Spotkajmy się i coś ustalmy po prostu”. Tak
bywa czasami w negocjacjach, że idzie się na stronę, żeby bez emocji rozmawiać. I rzeczywiście spotkaliśmy się, spotkanie odbyło się w parku, bo prezydent
nie chciał, żeby to było w jakimś gabinecie, i mówimy mu: „Wojtek, słuchaj, nie
kontynuuj tego, nie upieraj się na siłę. Albo spowoduj, żeby przyszły inwestor
negocjował rzetelnie pakiet socjalny (bo negocjacje można pozorować, jak to
miało miejsce w tym przypadku ze strony Veolii), albo odstąp od tego. Odstąp
od tego, bo będzie źle. Znamy załogę, znamy Bogdana, czyli przewodniczącego, na pewno strajk będzie długi i wyczerpujący. Nikomu to nie służy, ani tobie,
ani mieszkańcom, ani załodze. Odstąp od tego”. Odpowiedź Wojtka była jednoznaczna.
Nie chcę cytować tych słów nie dlatego, że się wstydzę, tylko dlatego, że one
były bardzo drastyczne, i nie chcę, żeby to się znalazło w tekście. Te słowa były
bardzo drastyczne i pokazywały, że w żadnym wypadku nie dojdzie do porozumienia, że tak ma być, jak on chce, i koniec.
Strajk został wtedy zaostrzony, bo mieliśmy świadomość, że „nie ma przeproś”. Albo polegniemy zupełnie, polegniemy nawet po prywatyzacji, bo oni nic
nie chcą dać (co oznaczałoby, że bardzo im zależy na tym, co tutaj ma powstać),
albo któraś ze stron zwycięży. To nie jest wojna, ale chodzi mi o to, że któraś strona pęknie – w tym wypadku właściciel – i zaczną się normalne rozmowy.
My początkowo w ogóle nie myśleliśmy o przejmowaniu firmy przez załogę,
chcieliśmy normalnych, cywilizowanych zasad prywatyzacji, ale widzieliśmy, że
wszystko jest przeciwko nam. Ale kiedy inwestor nie chce dać tego czy tamtego
– nie mówię, czego konkretnie, tylko nawet jakiegokolwiek pakietu socjalnego
– to rodzi się podejrzenie, że po takiej prywatyzacji sytuacja w firmie będzie niekorzystna dla pracowników, i w związku z tym na taką prywatyzację nie można
się zgodzić.
To było apogeum, my po prostu wiedzieliśmy, co z tego będzie, wiedzieliśmy,
że zostaną długi, że nikt się nie podda, strony się obwarują. Wiedzieliśmy, jakie
będą konsekwencje. To, że prezydent zajął takie stanowisko, upatrywaliśmy
w jego doradcach. On obracał się w świecie, który mu źle radził, on wyciągał złe
wnioski. Naprawdę nie trzeba było żadnego geniusza, żeby zobaczyć, po której
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stronie jest racja. Zwykły, przeciętny człowiek wiedział, kto wygra i że wygrana
jest tylko kwestią ofiar. Jednak prezydent – przecież niegłupi człowiek, wręcz
przeciwnie – miał zupełnie fałszywy obraz sytuacji.
Prezydent myślał tak: ja przejmę samochody, puszczę je na trasy, mieszkańcy
będą mi bić brawo, ja będę zwycięzcą.
Żeby była jasność, to działania przeciwko MPK zapoczątkowane były wcześniej. To nie ten prezydent je zapoczątkował, one były już wcześniej. W roku
2000–2001 zostały podjęte strategiczne decyzje przez ówczesnego prezydenta,
który przekształcił jednostkę budżetową w spółkę…
…ograbiając ją przy okazji.
Straty jednostki budżetowej musiała pokryć spółka, przepisy inne nie pozwalają, konto musi być wyzerowane, musieliśmy zapłacić tę stratę. Później kolejne
kontrole wykazały, że w jednostce budżetowej źle rozliczano ZUS. I myślę, że prezydent Lubawski, widząc to wszystko, kiedy obejmował władzę chyba wtedy postawił tak: „Po co ja się mam męczyć? Lepiej sprywatyzować MPK, to będę miał
święty spokój”. Moja opinia z perspektywy czasu jest taka, że prezydent zobaczył
wszystkie te działania, które już były podjęte przeciwko tej spółce, i po prostu postanowił ją sprzedać.
W każdym bądź razie koncepcja utworzenia spółki pracowniczej była dla
pracowników raczej zaskoczeniem. Bo prezydent powiedział w pewnym momencie: „Poddaję się, biała flaga, przegrałem, proponuję spółkę pracowniczą.
Przyjmujecie?”. Mówiąc szczerze, to było zaskakujące…
…po tej wojnie, po tym wszystkim…
Szef strajku miał tutaj głos decydujący. I on przyjął te warunki. Gdyby powiedział: „Panie prezydencie, spokojnie, zastanowimy się”, to warunki przejęcia tej
spółki – czy jej, czy kupienia od miasta, byłyby jeszcze lepsze, niż były. One nie
były wcale łatwe do spełnienia. Pracownicy musieli stworzyć spółkę pracowniczą.
Musieliśmy zdobyć pieniądze, gdyż tę spółkę trzeba było kupić. Musieliśmy
zaciągnąć zobowiązania, kredyty, bo ta spółka nie miała nic. Umowa prywatyzacyjna jest bardzo rygorystyczna. Nie było też samochodów. Był jedynie plac,
który, jak się okazało, też był ograbiony.
Wy jako pracownicy musieliście kupić akcje, udziały. Cena zakupu, plus inwestycje, do których spółka się zobowiązała.
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Ale my od początku wiedzieliśmy, że były tylko trzy możliwości: prywatyzacja, prywatyzacja w spółkę pracowniczą, likwidacja. Żadnej alternatywy nie
mieliśmy. Oczywiście mogliśmy po tych wszystkich wydarzeniach dalej kontynuować strajk. Ale myślę, że dokonało się przesilenie pod wpływem przeprowadzonych rozmów. Na zawarcie porozumienia miał zapewne wpływ mój katolicki
światopogląd.
STRATEGIA I TAKTYKA SP W SYTUACJI WYKUPU FIRMY
Koncepcja prywatyzacji pracowniczej opierała się na formule wykupu za gotówkę połączonej z obligatoryjnym programem inwestycyjnym. W wyniku długich
i trudnych negocjacji spółka pracownicza Kieleckie Autobusy nabyła 55% udziałów
spółki komunalnej MPK. Miasto zachowało dla siebie pakiet 32% udziałów. Pozostałe 13% objęli nieodpłatnie indywidualni pracownicy MPK, na mocy ogólnych zasad
ustawy prywatyzacyjnej.
Z wypowiedzi badanych wynika, że w normalnej sytuacji rada miasta nie powierzyłaby mienia komunalnego spółce pracowniczej. O ograniczonym zaufaniu radnych świadczy zatrzymanie 32% pakietu w rękach władz miejskich, co daje jedno
miejsce w radzie nadzorczej MPK i możliwość kontroli sytuacji w spółce.
Spółka pracownicza nabyła udziały za kwotę 5,4 mln zł, w tym 1 mln zł wpłacili pracownicy bezpośrednio, pozostałe 4 mln zł pochodziły z kredytu bankowego
udzielonego spółce pracowniczej przez Deutsche Bank. Umowa prywatyzacyjna
obejmowała również program inwestycyjny w wysokości 70 mln zł.
Z relacji prasowych wiadomo, że firma „Veolia” oferowała 14 mln zł za 85%
udziałów MPK oraz program inwestycyjny w wysokości 56 mln zł. Z porównania powyższych kwot można wnioskować, że spółka pracownicza nie była preferowanym
w jakikolwiek sposób inwestorem.
W tworzeniu spółki pracowniczej wzięło udział ok. 500 pracowników, tj. 85% załogi. Średni wkład pracownika wynosił 2 tys. zł. Zasadniczo obowiązywało ograniczenie do 5–10 udziałów. Część pracowników uzyskała środki z kasy zapomogowopożyczkowej, część wspomagała się poprzez kredyty bankowe.
Obok ewidentnego ryzyka biznesowego i organizacyjnego można wskazać również mocne strony całego przedsięwzięcia. Było nią niewątpliwie rozwiązanie sytuacji konfliktowej oraz zachowanie kilkuset miejsc pracy. Istotne znaczenie miał
z pewnością fakt wygrania przez MPK (przed prywatyzacją) dziesięcioletniego kontraktu na przewozy pasażerskie w mieście Kielce. To tłumaczy również determinację
„Veolii” w podejmowaniu starań o przejęcie MPK. Kolejnym czynnikiem o dużej wadze biznesowej był brak zadłużenia MPK. Firma była wprawdzie niedoinwestowana,
ale dysponowała nieruchomościami oraz rynkiem zbytu swoich usług, co musiało
się w końcu przełożyć na określoną zdolność kredytową.
Istotnym błędem udziałowców-pracowników było powołanie jednoosobowego
zarządu oraz rekomendowanie na to stanowisko menadżera o niejednoznacznej
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reputacji. Prezes Marek Wołoch grał w opinii badanych własną grę, co spowodowało znaczne opóźnienie w uzyskaniu kredytu. Mocno krytykowaną decyzją prezesa
był zakup ukraińskich autobusów pozbawionych zaplecza serwisowego. W efekcie
przez okres prawie roku spółka nie była właściwie zarządzana, nie był wykorzystywany jej potencjał rozwojowy.
MPK ma taką strukturę własnościową, że jej głównym udziałowcem jest
spółka pracownicza, która nazywa się Kieleckie Autobusy – Spółka Pracownicza,
w skrócie KASP. Około 15% mają pracownicy, którzy nabyli te udziały w drodze
komercjalizacji, nieodpłatnie, i ok. 30%, gdzieś 32%, ma nadal gmina Kielce. Czyli
MPK zostało w takim kształcie, jak było, zmieniła się tylko struktura własnościowa. Głównym udziałowcem spółki MPK jest spółka pracownicza. I tutaj zrobiono
taką konstrukcję, że nie ludzie bezpośrednio wykupywali udziały spółki MPK, tylko wykupywała je spółka. Jak rozumiem, zrobiono tak po to, żeby cały ten proces
prywatyzacji przebiegł sprawniej – żeby jeden podmiot wykupił udziały spółki
MPK, a nie, żeby to zrobiło 500 udziałowców, każdy osobno.
Pracownicy wykupili udziały: na 600 pracowników udziały wykupiło 500
osób, 85% załogi. Kapitał początkowy wynosił 1 mln zł. Regulaminy zostały ustalone, wszystko było napisane, ludzie przychodzili.
Był finansowy problem z kredytem, ale o tym powiem później.
Spółkę zawiązuje się w ten sposób, że notariusz przyjeżdża na Walne Zgromadzenie, na pierwsze, założycielskie zgromadzenie. Było tak: najpierw statut,
potem deklaracja przystąpienia.
Na 500 zł był wyceniony jeden udział. Były jakieś ograniczenia w wykupywaniu udziałów.
Bojąc się, żeby ktoś nie przejął całości spółki albo jej połowy, ustaliliśmy, że to
powinno być od jednego do dziesięciu udziałów, a przy zgodzie zarządu można
było ich kupić więcej.
A Kowalski ile ma udziałów? Chyba 100.
To był taki jeden przypadek. Miał pieniądze i po prostu chciał kupić. To był
szeregowy pracownik. Dlatego nie widzieliśmy z tej strony zagrożenia, ale ogólnie dopuszczano zakup do 10 udziałów. Żeby kupić więcej, trzeba było uzyskać
zgodę zarządu. Taki był regulamin. Tu obecny członek zarządu ma bodajże 20
udziałów.
Czyli parę osób ma trochę więcej niż 10 udziałów. Ale średnio wśród tych
500 osób większość ma od 1 do 10 udziałów, z tego prawie połowa ma 5–10
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udziałów. Ja sam doradzałem, że ta średnia ilość posiadanych przez pracownika udziałów powinna oscylować między 5 a 10. Oczywiście sytuacja materialna
niektórych pracowników nie pozwalała im na zakup większej ilości.
Niektórym umożliwiliśmy zakup, uruchamiając kasę zapomogowo-pożyczkową. Część załogi korzystała więc z dobrze rozwiniętej kasy zapomogowo-pożyczkowej, część brała jeszcze inne pożyczki. Pracownicy najpierw złożyli deklaracje udziału w spółce pracowniczej. My spodziewaliśmy się, że zainteresowanie
będzie ogromne, ale dla niektórych było to duże zaskoczenie. Ludzie masowo
wypełniali deklaracje – zrobiło to prawie 500 osób –później wpłacali pieniądze.
Mogliśmy być pewni, że uzbieramy 1 mln zł.
Wbrew temu, co może się wydawać, dla pracowników to była spora kwota.
Później odbyło się Walne Zgromadzenie.
Wydaje mi się, że założenie spółki ułatwił zły stan finansowy firmy. Ludzie widzieli, że poprzedni zarząd działa na niekorzyść spółki, że coś się z tą spółką dzieje nie tak. Potem był inwestor, którego na siłę się wpychało, który – jak się wydawało – z góry wiedział, że niezależnie od tego, czy podpisze pakiet, MPK będzie
jego. I ludzie czuli to wszystko, rozumieli, że jedynym wyjściem w tej sytuacji jest
wzięcie tej sprawy w swoje ręce. Wiedzieli, że inaczej będzie po prostu bardzo źle.
Może powiem tak: MPK było zakładem budżetowym, potem przekształciło
się w spółkę kapitałową, w spółkę z. o.o. I teraz utworzyła się spółka pracownicza, druga spółka, której zadaniem było… Bo spółka komunalna podlega również w przypadku zbywania udziałów pod ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji. Więc potrzebna była inna spółka, która mogła ją wykupić
Miasto nie chciało sprzedać całej spółki. Wie pan, jakie było w radzie miasta
przekonanie? Że pracownicy znowu będą jakiś socjalizm budować. Trzeba sprywatyzować spółkę, bo taki jest nastrój w Polsce. Więc tu chodziło o dwa elementy: po pierwsze o wycenę, i tu prezydent nie miał ruchu, bo tu wycena była, jaka
była, i drugi: miasto chciało mieć jakiś udział w spółce. My tylko walczyliśmy o to,
żeby miało mniej niż 50%. To dla nas było najważniejsze.
Komunikację miejską w Kielcach obsługuje MPK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po prywatyzacji struktura tej spółki jest taka, że 55% ma spółka
pracownicza, czyli spółka autobusowa, w związku z tym, że jak prywatyzuje się
spółkę gminną – bo to była jednoosobowa spółka gminna – pracownikom nieodpłatnie przysługuje 15% udziałów, dokładnie 13%. Pracownicy mają bezpośrednio te udziały z tytułu ustawowych 15%, są wspólnikami MPK
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Natomiast jako udziałowcy spółki pracowniczej są udziałowcami MPK pośrednio. Tutaj zarząd spółki pracowniczej reprezentuje pracowników na Walnym Zgromadzeniu MPK.
Tak była wymyślona ta formuła prywatyzacyjna.
Nie wiem, jak będzie w Zakładach Azotowych „Puławy”, ale myślę, że tam
też jest taka sytuacja, że oni zakładają spółkę po to, żeby wykupić akcje, bo to
na pewno spółka akcyjna. Tutaj była spółka z udziałem miasta i tak to wygląda.
My wszystko robiliśmy, żeby przy przejęciu spółki obniżyć koszty. Dlatego
utworzyliśmy dwie rady nadzorcze, dwa zarządy. Związek zawodowy przejął
nad tym rolę kontrolną. Chodziło o to, żeby obniżyć koszty, i dlatego osoby z rady
nadzorczej KASP-u, czyli głównego udziałowca, weszły w strukturę rady nadzorczej MPK, rezygnując z jednego wynagrodzenia.
Zarząd jednoosobowy działał społecznie i nadal tak działa, czyli tam jest
tylko umowa zlecenie tylko takie… wynagrodzenie. Cały ciężar zarządzania
spoczywa na zarządzie MPK. Czyli praktycznie kosztowo jest to samo. Ale umówiliśmy się, że gramy w otwarte karty. Czyli te same osoby tu i tu z rady nadzorczej miały obraz, jak ta struktura jest ułożona, i jak prowadzony jest ten kierunek
w trudnych czasach, i tutaj się okazało się, że ówczesny zarząd MPK (jednoosobowy wtedy) grał niekoniecznie zgodnie z interesem spółki. Były prezes powiedział
nawet w radiu, że grał „na Marka Wołocha”, czyli na siebie. Czyli został wybrany
przez udziałowców, przez załogę, a grał – i to było widać – przeciwko udziałowcom. Może nie przeciwko udziałowcom, to może za mocno powiedziane.
Prezesa Wołocha powołał oczywiście prezydent jako właściciel, 18 września.
Strajk się zakończył 30 sierpnia, właściwie 31 sierpnia, ale porozumienie było
podpisane 30 sierpnia, tu była komunikacja zastępcza. To są te daty.
My sami przedstawiliśmy go prezydentowi. Przedstawiliśmy go, bo szukaliśmy chętnego, bo poza tym porozumieniem były jeszcze rozmowy: „To znajdźcie sobie prezesa i szykujcie się do spółki pracowniczej”. Takie jak gdyby słowa
prezydenta były ogólnie dodatkowo. I my szukaliśmy, chcieliśmy znaleźć kogoś
poza tzw. układem. Wołocha znał przewodniczący regionu.
Jego decyzje były kontrowersyjne.
Tak, wiele zakupów, wiele rzeczy było kontrowersyjnych. Było wiele rzeczy,
które nie podobały się właścicielom.
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Błąd nasz polegał na tym, że zgodziliśmy się na zarząd jednoosobowy. Praktycznie straciliśmy jako właściciele kontrolę nad spółką.
To był błąd i później włożyliśmy do zarządu swojego wiceprezesa! To jest
przedstawiciel związków.
Były prezes jest obecnie prezesem w PKS-ie, gdzie wszystko obiecywał, tak jak
i u nas wiele miesięcy obiecywał, i PKS kielecki jest obecnie w likwidacji.
Przy poprzednim zarządzie głównym problemem i właśnie tą wpadką było
to, że zarząd był jednoosobowy. Gdy raz poszedłem do działu prawnego po
pewną uchwałę, odkryłem, że jej nie ma. Następnego dnia nagle się znalazła.
Prezes zarządu i jego pracownik wytłumaczyli to tak, że w momencie, w którym
jej szukałem, musiała się przykleić. Oczywiście, wiadomo, co można zrobić przy
jednoosobowym zarządzie... I dlatego został powołany drugi członek zarządu
i wtedy cała werwa prezesa opadła.
Ja trafiłam tutaj już po tych wszystkich wydarzeniach, więc to, co dzisiaj
słyszę, jest również dla mnie bardzo ciekawe. Ponieważ jestem finansistką, opowiem o sytuacji spółki z finansowego punktu widzenia. Początkowo myślałam,
że trafiłam tutaj tylko na chwilę, mówię o tym szczerze w obecności panów.
Wcześniej, kiedy rozgrywały się te wydarzenia, byłam dyrektorką oddziału ZUS-u
w Kielcach i cała ta nagonka medialna wyrobiła u mnie, jako mieszkanki Kielc,
przeświadczenie, że to jest jakaś strasznie zła spółka, straszny ferment, jakieś zamieszanie. Zastanawiałam się, o co tu wszystkim chodzi?
Najpierw sprawdziłam, czy oni są zadłużeni, i byłam mile zaskoczona, że nie
są. Pomyślałam, że chyba sytuacja wygląda inaczej, niż się o niej mówi, bo ze
spółką wszystko było w miarę w porządku. Ale kiedy już tutaj trafiłam – to jest już
historia – zobaczyłam, że rzeczywiście działo się dramatycznie, ponieważ połowa kapitału była przejedzona. Co do samej umowy prywatyzacyjnej: ta umowa
jest – pani mecenas pewnie się ze mną zgodzi – bardzo rygorystyczna dla spółki
pracowniczej. Przede wszystkim sama umowa, sama cena spółki była wysoka.
Co prawda pan prezydent musiał dać taką, a nie inną cenę, ale można było rozłożyć płatności w inny sposób.
Umowa prywatyzacyjna nie jest tajna. My zapłaciliśmy za 55% udziałów 5,4
mln zł, przy czym trzeba wziąć pod uwagę drugą część tej umowy. Warunek jest
taki, że spółka ma zainwestować w ciągu dziesięciu lat 70 mln zł. Czyli cena to
w rzeczywistości 5,4 mln plus 70 mln. Ale w pewnym sensie prawdą jest, że kupiliśmy za 5 mln połowę spółki. To jest po prostu ta demagogia dziennikarska, że
tak to się przedstawia, że za darmo przejęliśmy firmę.
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A biorąc pod uwagę stan dekapitalizacji majątku, średni stan wieku taboru,
nieruchomości, to wszystko wymaga ogromnych inwestycji i te 70 mln to jest
kwota, którą my już nieomalże zainwestowaliśmy, a jesteśmy dopiero na początku tej drogi. Bo to będzie kwota zbyt mała. Ale teraz proszę sobie wyobrazić
inwestora, który ma w perspektywie konieczność przejęcia załogi z pakietem socjalnym i zainwestowania 70 mln… Uważam, że kwota 5 mln jest kwotą mocno
wygórowaną. Dodatkowym rygorystycznym warunkiem było to, że te 5,4 mln
trzeba było wpłacić. Do tego dochodziły pewne związane z tym koszty, więc istniała pilna konieczność pozyskania kapitału na wpłatę, oprócz tego miliona,
który wnieśli pracownicy w formie zapłaty za udziały.
Dodatkowo dochodziły po drodze różne rodzaje kosztów, które się wydarzyły, wymagały kredytu 4,8 mln zł. Ja przyszłam tutaj do MPK jako główny
księgowy i właściwie moją rolą powinno być znalezienie tych pieniędzy, ale
nikt się do mnie nie zwrócił o znalezienie tych pieniędzy. I to był taki moment,
kiedy wiedziałam, że związki zawodowe już mają szampana w lodówce,
a ja zdawałam sobie sprawę, że nie mam pieniędzy na koncie, że nawet nie
złożyłam żadnego wniosku do banku. Czyli to była jakaś pozorowana gra,
prawda?
Prezes powiedział, że są środki dostępne choćby jutro. I mam podpisać umowę prywatyzacyjną. Choćby jutro, ale jutro nie, tylko w poniedziałek. Wpisaliśmy
datę poniedziałkową, że dojdzie do transakcji. Ówczesny prezes jest pod tym
protokołem oryginalnie podpisany. I co się później okazało? Lepiej nie mówić.
To była nasza wpadka.
Właśnie wtedy, kiedy jako główna księgowa nie złożyłam nawet żadnych
wniosków kredytowych, to skąd ten kredyt miał się wziąć? Więc nie wiem, o co
tutaj chodziło, czy to było gra pozorowana ani do czego to zmierzało. Trudno
jest nam w tej chwili bezpośrednio ustalić, co było przyczyną takiego stwierdzenia, że są środki. W każdym razie wnioski kredytowe złożyłam dopiero po tym
wydarzeniu. Myślę, że to wydarzenie przelało po prostu czarę goryczy.
Umowa została podpisana dopiero w momencie, w którym wpłaciliśmy pieniądze. Umowa musiała być przesunięta. Ale było porozumienie. Zakończyliśmy
rozmowy.
Była inna wersja, że będziemy płacić w ratach. Ale ówczesny prezes powiedział, że gotówką oddzielimy się od miasta, że już ma załatwione.
Czyli rzeczywiście tu była gra.
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Pojawiłam się w firmie po strajku. Strajk zaczął się w sierpniu 2007 r., ja się
pojawiłam w grudniu 2007 r. Krótko po wyborach wygranych przez Platformę
Obywatelską zostałam odwołana ze stanowiska dyrektorki oddziału ZUS-u i zostałam bez pracy. Tu pojawiłam się w grudniu, a stanowisko głównej księgowej
w MPK objęłam od 1 stycznia 2008 r.
Umowa prywatyzacyjna nie była jeszcze wtedy podpisana. Były negocjowane warunki umowy, ale ja w tych negocjacjach nie uczestniczyłam. Ja nie uczestniczyłam w tworzeniu tych umów, nikt mnie o to nie prosił. Jako główna księgowa zajmowałam się finansami
Ja spełniałem rolę związkową i byłem członkiem rady nadzorczej, choć zgodziłem się na to niechętnie, po namowach. Dziś w obu spółkach w radach nadzorczych pełnię funkcję społecznie, czyli łączę odpowiedzialność członka rady
i przewodniczącego związku. Więc ja się nie boję takich rzeczy i nie bałem się nigdy. Kiedy przychodziłem do prezesa, pytając, kiedy będzie kredyt, jak to będzie,
to dostawałem bardzo dziwne odpowiedzi, zwłaszcza w rozmowach w cztery
oczy. Oczywiście mówił, że tylko z nim rozmowy są możliwe, nie ma żadnych
rozmów w obecności innych osób z kierownictwa przedsiębiorstwa, tylko z nim,
na szczeblu prezesa. Miał nasze zaufanie. Mówił też: „Nie chcą dać kredytu, bo
mówią, że ty chcesz mnie wyrzucić, i dlatego kredytu nie ma”. I to było dla mnie
bardzo nieprzyjemne.
TYPY INTERESÓW I WARTOŚCI, KTÓRE MIAŁY ZNACZENIE DLA INICJATORÓW
Wartości, które deklarują badani, z którymi się identyfikują, są bliskie światopoglądowi konserwatywnemu. Wartość, jaka pojawia się kilkakrotnie i jest silnie podkreślana, to kapitał społeczny, rozumiany jako zasoby wzajemnego zaufania pomiędzy członkami załogi oraz pomiędzy załogą a jej przywódcami.
To zaufanie jest podstawą więzi spajającej społeczność zakładową. Wspólna
walka o przetrwanie firmy stała się elementem integrującym pracowników. Doświadczenie kilkunastodniowego strajku doprowadziło do powstania wspólnoty,
która ma wartość nadrzędną. Występują w wypowiedziach badanych również inne,
szczegółowe wartości, takie jak godność pracy, podmiotowość pracowników, poczucie odpowiedzialności za załogę, jedność załogi.
Wydaje się jednak, że wszystkie te wartości są podporządkowane kategorii
wspólnoty. Wypowiedzi: „pracownicy stali się jakby rodziną”; „totalne zaufanie do
siebie nawzajem”, wskazują na daleko idące utożsamianie się badanych ze wspólnotą pracy. Wypowiedź: „w świecie rozbicia i nagonek walka cementuje” wskazuje
na gotowość podejmowania walki o wspólnotę, jej prawa, potrzeby oraz interesy.
Kilkakrotnie akcentowano zasadę podporządkowania interesów indywidualnych
interesom wspólnoty, czego wyrazem jest akceptacja przez pracowników braku
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podwyżek płac. Postawa ta jest traktowana jako gotowość do wyrzeczeń mająca
zagwarantować materialne warunki przetrwania wspólnoty w warunkach konkurencyjnego rynku. Spektakularnym potwierdzeniem integralności wspólnoty pracowniczej był zwycięski strajk w roku 2007.
Warto zwrócić uwagę, że spółka pracownicza, czy też pojęcie własności pracowniczej, nie są przez badanych traktowane jako wartości autonomiczne, lecz raczej
jako wartości instrumentalne, służące realizacji wartości nadrzędnej, jaką jest trwanie wspólnoty pracowniczej. SP to organizacyjna formuła biznesowa, zapewniająca
podstawy bytu wspólnocie.
W wielu wypowiedziach pojawia się również akceptacja dla koncepcji spółki
pracowniczej jako rozwiązania biznesowego wyżej ocenianego od innych typów
spółek. Podkreślane jest działanie spółek pracowniczych poza korupcjogennym
układem lokalnych interesów. Wskazuje się w tym kontekście na uprzywilejowane
traktowanie prywatnych spółek transportowych przez administrację samorządową.
Istotną wartością, jaką wiążą badani z funkcjonowaniem spółki pracowniczej,
jest jej niezależność kapitałowa i zarządcza. Badani nie biorą pod uwagę budowania
koncepcji rozwoju spółki pracowniczej o oparciu o koncepcję pozyskania inwestora
strategicznego. Pojawia się tu obawa, że partner zewnętrzny byłby zorientowany
na maksymalizację zysku, co mogłoby stanowić zagrożenie dla wspólnoty pracowniczej.
Aby przekonać pracowników, zorganizowaliśmy masówkę, która odbyła się
zaraz po spotkaniu u biskupa. Wszyscy pracownicy przychodzą na wielką halę,
stajemy na jakichś podestach i opowiadamy o tym, co się wydarzyło podczas
spotkania u biskupa, mówimy o propozycji stworzenia spółki pracowniczej.
Proponujemy: „Będzie to wasze. Zgoda?”. I jest odpowiedź: „Zgoda!”. Aplauz po
prostu. W tym momencie ludzie, ufając przywództwu strajku i szerzej związkowi, myślą sobie tak: „Dobra, skoro oni mówią, że tak będzie dobrze, to idziemy
w spółkę pracowniczą”. Oczywiście na drodze do spółki pracowniczej czekają
różne trudności, których pracownicy jeszcze sobie do końca nie uświadamiali.
My natomiast mieliśmy świadomość, jakie trudności będą czekać, dlatego w naszych rozmowach bardziej na chłodno zastanawialiśmy się, jak postąpić. Nasze
wątpliwości były uzasadnione, bo w Kielcach istniało wtedy kilka spółek pracowniczych, z czego tylko jedna odniosła sukces.
Patrząc jako związkowiec i pracownik na zarządzanie tą firmą i działania podejmowane przeciwko niej, wiedziałem jedno: że jest to załoga zdolna do wyrzeczeń, bo już wcześniej ponosiła wyrzeczenia. Mówię o dobrowolnym oddawaniu pieniędzy. Ogromnym kapitałem było scalenie tej załogi. Skoro 100% załogi
strajkuje tyle dni, skoro mają miejsce takie pałowania, takie rzeczy, do których
dochodziło, to wiedziałem, że jedność będzie naszą siłą. W świecie rozbicia, nagonek, walka cementuje.
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Ważne było też zaufanie do przywódcy.
To, że dzisiaj możemy się tu spotkać w takiej formie, dowodzi tego, że nasze
rozwiązania się sprawdziły. Gdybym dzisiaj spojrzał wstecz na te wydarzenia,
chłodno, z dystansu – bo człowiek po 18 dniach strajku inaczej myśli – to powiedziałbym, że to był niesamowity krok ze strony załogi. Pracownicy znali sytuację
przedsiębiorstwa, znali podejście prezydenta do tego przedsiębiorstwa, czyli nieprzychylność, i mimo to podjęli się takiego kroku. I w dodatku zrobili to entuzjastycznie. Te trzy tygodnie przebywania razem sprawiło, że pracownicy stali się
jakby rodziną. To był ten kapitał, który może nam pozwala dzisiaj przezwyciężać
różne przeszkody.
Najważniejsze było doświadczenie i kapitał społeczny.
Tak! Totalne zaufanie do siebie nawzajem.
Naszym kapitałem było doświadczenie załóg.
Dla mnie było śmieszne, kiedy ktoś pytał: „A skąd weźmiecie pieniądze?”.
A skąd inwestorzy biorą pieniądze? Z banku! Potrzebny jest tylko dobry projekt,
dobre podejście. Ale brakuje otwartości na potrzeby spółek pracowniczych. Mnie
śmieszy w tej chwili, kiedy Minister Gospodarki mówi, że jest otwarty na spółki
pracownicze z kapitałem. Przecież w rzeczywistości prawo je niszczy. Jest absurdem, że banki stworzone po to, by wspierać firmy w rozwoju, nie dały nam kredytu, natomiast udzielił nam go bank niemiecki.
Ja patrzyłem na tę sytuację zarówno z zewnątrz, jak i od środka, bo byłem tu
prawie codziennie, i uważam, że najważniejszym czynnikiem był, tak jak pan powiedział, kapitał społeczny. Przez te lata, a ostatecznie w czasie strajku, powstało między
ludźmi bardzo duże zaufanie. Świadczą o tym konkretne zachowania pracowników
Chcę wspomnieć jeszcze o jednej, strasznej dla mnie rzeczy, która się wydarzyła. Choć przeżyłem tu wiele różnych rzeczy, nagonek przed prywatyzacją, to
w prasie ukazywał się artykuł przedstawiający tę całą sytuację nieprawdziwie,
artykuł tak wyssany z palca, że z jedną z gazet toczył się spór w sądzie. Domagaliśmy się sprostowań, artykuł krytykowała także Rada Etyki Mediów. Tekst był pisany pod zamówienie inwestora, były w nim same kłamstwa. W dzień rozmowy
tak zwanego inwestora z załogą, to mnie tak opluto, że po roku ta gazeta mnie
na pół strony przepraszała. Stąd są całe błędy, że przy prywatyzacji, jakichkolwiek przedsiębiorstw, czy państwowych, czy samorządowych, powinien być dialog. Prywatyzacja powinna być przeprowadzana nie siłą pieniądza czy układów,
tylko po prostu przez dialog.
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Propaganda kłamstwa lokalnych mediów to jest drugą moim zdaniem bolączką Polski w wolnym kraju. Nie ma wolnych lokalnych mediów.
Dokładnie. To jest po prostu straszne.
Wtedy, podczas strajku, ściągnięto media z całego kraju. Natomiast lokalne
media w pamiętną noc powyłączały wszystko. Nic nie było. Pierwsze Radio Kielce
o 6.00 rano podało komunikat, że doszło do pacyfikacji zajezdni. Wtedy centralne media już od wielu godzin o tym mówiły, nawet przewodniczący „Solidarności”, który był na zjeździe krajowym koło Wrocławia (bo to było 30 sierpnia),
jechał już do Kielc, bo w nocy dowiedział się o wydarzeniach, które miały miejsce.
On wracał do Kielc, a lokalne media milczały, milczały o takiej rzeczy! A teraz,
w skrócie, istniejemy jako spółka, ale wszyscy nam kłody kładą pod nogi. W Polce
jest brak zgody na działalność spółek pracowniczych, które są postrzegane jako
zagrożenie. Coś, co właśnie u nas jest blokowane, a w Stanach Zjednoczonych
i w wielu innych krajach się rozwija.
Układy polityczne doprowadzają do tego, że przedsiębiorstwa, a to z tytułu
położenia, czyli chodzi o coś, inne grunty i tak dalej, albo z tytułu tego, że załoga
protestuje, to macie, albo ktoś chce przejąć rynek, załóżmy w perspektywie mówię transportu. To, kto wydaje teraz zezwolenia na jazdę, i jak oni przestrzegają
później, autobus musi jechać o godzinie... i zezwolenie, bo zaraz kontrola i tak
dalej. Przewoźnicy prywatni mają osłonę ze strony administracji samorządowej
i to jest główny powód, dla którego w Świętokrzyskiem właściwie już prawie
wszystkie firmy są w likwidacji: połowa jest w likwidacji, a druga połowa ledwie ciągnie. My byliśmy w jeszcze gorszej sytuacji w 2007 r. W tej chwili
dostajemy drugi cios z powodu braku osłony państwa. To, co się dzieje
w związku z kryzysem, to, co się dzieje z paliwem, jest po prostu szokujące.
My bardzo dużo inwestujemy i teraz jako załoga musimy sobie poradzić z tak
zwanym kryzysem ogólnoświatowym.
Wiele lat siedzę w branży transportowej i to, co mówi ustawa, a to, co robią
urzędnicy, dając te zezwolenia, to są dwie różne sprawy. To jest po prostu chore.
Ja tam z dyrektorem rozmawiałem, to jest wina i tutaj w Kielcach najfatalniejsza
jest sytuacja z PKS-ami poprzez to, że nad urzędnikami jest jeszcze inny urzędnik, decyzje są polityczne. Mówię to o obecnym marszałku, o całej ekipie, która
świadomie doprowadziła – poprzez niekontrolowanie tych busów – do niszczenia PKS-u. Czyli to decyzje wyłącznie polityczne, doprowadzają… I tak samo te
przetargi, te projekty.
Zauważyłam, że spółka pracownicza nie może nikomu nic zaoferować. Nie
da żadnej łapówki, nie jest w żadnych układach, a wszystko, co się w Polsce
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dzieje, to co spółka pracownicza nie ma majątku. To są spółki na minimalnym
kapitale zakładowym, dostają kredyty, dostają… to jest wszystko tak w Polsce
powiązane, że to się po prostu w głowie nie mieści. Spółka pracownicza pod tym
względem odpada.
Jest poza układem interesów. Bo to jest układzik, układzik, ten chce to, ten
chce zrobić tamto. Wtedy wszystko można zrobić, wtedy można nie zapłacić do
Skarbu Państwa niczego, można z pakietu inwestycyjnego wcale się nie wywiązać, nie ma żadnych konsekwencji.
A bardzo często ci inwestorzy strategicznie jakby wysysają spółkę z pieniędzy, ze wszystkiego, co się da, zostawiają wydmuszkę, dają upadłość. Mamy taki
przykład, że jeden z prezesów spółki Skarbu Państwa wręcz…, bo tutaj właśnie
państwo mówiliście o tym, jak zarząd działał na niekorzyść tej spółki. Tak się najczęściej robi, żeby tę spółkę potem ktoś przejął za grosze…
Tak, obniża się jej wartość. Był produkt, byli odbiorcy, którzy prosili o ten
produkt, spółka tego nie produkowała. I jak już przewodniczący, wójt i starosta
pytali się prezesa: „Dlaczego pan to robi? Przecież ma pan odbiorców, nie produkuje pan, ma pan ludzi i tak dalej”, bo on po to przyszedł, żeby tę spółkę doprowadzić do upadłości i doprowadził. Wszyscy o tym wiedzieli, prasa wiedziała.
Przypomniał mi się rok 2007, kiedy [siedziałem] z załogą na świetlicy, a w artykule napisali, że ja o siebie walczę. Czyli przypomniał mi się rok 2007 i inwestor,
i ten, który mówi tak: „Ja wam kładę 30 mln, a wy nie chcecie? To dawajta tych
900 ludzi!”. Ja skomentowałem: „Wie pan co, tych 900 ludzi chce? Pracy!”. A nie,
że ochłap dostanie, bo 30 mln to podatki i tak dalej, to zostaje 20 mln, podzielić
na 900, to ja nie wiem, czy to wyjdzie czy 15, czy 20 tys. i bez zakładu jesteśmy.
I ktoś myśli… To jest podłe dla mnie, jako dla robotnika, że ludzie są doprowadzeni do tego, że: „Ja wam daję, a wy: entuzjazm”. I tu się pomylił troszkę.
Poza tym jest taka zasada ekonomiczna, że własny kapitał to jest bardzo
drogi kapitał. Tańszym kapitałem jest kapitał z zewnątrz, bo własny kapitał powinien pracować, a tutaj zewnętrzny kapitał włożony do spółki spowoduje, że
on będzie wypracowywał zysk. My tego własnego kapitału niestety nie mamy,
dlatego, że spółka zjadała swój własny ogon, była na równi pochyłej, my się staczaliśmy.
Przejmując spółkę, musieliśmy najpierw odrobić straty z ubiegłych lat. Od
roku 2007 corocznie mamy niewielki zysk, w granicach 0,5% (biorąc pod uwagę
poziom rentowności, to rentowność jest naprawdę niewysoka). Ale cały czas ta
zyskowność jest. Z roku na rok mamy te 200, te 400 tys. zyskowności. To nam
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daje z kolei wiarygodność u inwestorów zewnętrznych w postaci banków czy
firm leasingowych.
Z firmami leasingowymi natomiast nawet nie rozmawiamy, ponieważ ja
prywatnie wiele lat byłam główną księgową i dyrektorką ekonomiczną i wiem,
co jest oceniane, co jest rankingowane i jakie to ma znaczenie, u kogo się zaciąga dług, zobowiązanie.
Uważam, że zaciągnięcie zobowiązania poprzez sprowadzenie inwestora
prywatnego jest najgorszym rozwiązaniem. Chyba że inwestorem byłby na przykład jakiś bank, ale jego kapitał musiałby być polski, a nie zachodni, który byłby zainteresowany tym, żeby pozyskać ten rynek. W takim przypadku mogłoby
chodzić na przykład wyłącznie o zakup nieruchomości lub o rynek przewozów.
W tym kierunku to idzie. Przecież wiemy, że 70% kapitału banków to jest kapitał
zachodni. Banki polskie są perełkami w rękach zagranicznych bankierów, to są
ich portfele inwestycyjne.
AKTUALNE DOŚWIADCZENIA BIZNESOWE I ZARZĄDCZE
W pierwszym roku działalności liderom społeczności pracowniczej zabrakło doświadczeń z zakresu organizacji i zarządzania. Wyrazili zgodę na powołanie jednoosobowego zarządu, co spowodowało okresową utratę kontroli właścicielskiej nad
spółką. W tym czasie w firmie panował chaos, podjęto też decyzje o zakupie taboru,
które były niekorzystne dla spółki.
Po tym etapie trudnego dojrzewania struktur i kadr zarządzających spółka weszła w fazę stabilizacji i w ostatnim okresie w fazę konstruowania strategii rozwoju.
Przede wszystkim spółka spłaciła przed terminem kredyt w Deutsche Banku, który
pozwolił jej przetrwać trudną fazę rozruchu. Jest to niewątpliwie działanie służące budowaniu pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu instytucji finansowych.
Aktualnie firma nie ma kredytów bankowych, a jedynie zobowiązania leasingowe
związane z zakupami taboru.
Wielkość inwestycji wykonanych od roku 2007 wynosi 45 mln zł. Nakłady inwestycyjne opierają się na 20% wkładzie własnym oraz umowach leasingowych.
W 2009 r. firma wygrała przetarg komercyjny na przewozy pasażerskie ogłoszony
przez Miasto Kielce. Było to możliwe dzięki zaoferowaniu ceny kilkakrotnie niższej
od konkurentów. Realizacja tego kontraktu wymaga znaczących obniżek kosztów,
w tym kosztów z tytułu wynagrodzeń.
Polityka oszczędności i redukcji kosztów stała się możliwa dzięki aktywnej postawie pracowników w zakresie doskonalenia organizacji pracy w spółce. Przede
wszystkim ograniczono liczbę stanowisk kierowniczych do pięciu oraz zmniejszono zatrudnienie w dziale administracyjnym. Pracownicy zostali przekwalifikowani
i podjęli pracę jako kierowcy lub w komórkach usługowych. Prowadzone są działa218

nia w zakresie reklamy i marketingu (reklamy na autobusach), sprzedaż paliwa oraz
usługi diagnostyczne dla mieszkańców prowadzone przez warsztaty naprawcze
spółki.
Działaniom reorganizacyjnym towarzyszy aktywny mechanizm komunikacji pomiędzy kierownictwem spółki a pracownikami. Pracownicy są systematycznie informowani o sytuacji firmy oraz o oczekujących pracowników zadaniach. Pracownicy
ze swej strony przekazują kadrze zarządzającej propozycje usprawnień organizacyjnych, dotyczących takich kwestii, jak rozkłady jazdy i koordynacja prac pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi.
Na poziomie systemu motywacyjnego działania zarządu nie są zadowalające,
bo od 2007 r. w firmie nie było podwyżek. Wprowadzono natomiast 10% premię
motywacyjną.
W zakresie działań rozwojowych firma próbuje uzyskać kontrakty na przewozy
pasażerskie w ruchu międzymiastowym. W celu zbudowania pozycji w tym segmencie rynku spółka przystąpiła do prywatyzacji kieleckiego PKS, jednakże w niezbyt jasnych okolicznościach jej oferta nie została przyjęta,
W roku 2011 firma przystąpiła do klastra „Finansuj, buduj, projektuj”, finansowanego ze środków unijnych. W jego ramach uzyskała korzystną pożyczkę oraz kredyt
12 mln zł na zakup autobusów.
Ja mogę powiedzieć tylko tak: wybór pierwszego prezesa był błędem. Brak
doświadczenia. Zakładaliśmy, że będą to osoby spoza tzw. układu kieleckiego.
Czyli będą z nami współpracować. Pierwszy błąd, jaki był popełniony, to było
zarejestrowanie gruntów jako zastawu kredytu. Więc było to powiązane – działanie MPK oraz działanie spółki pracowniczej. Nie zostały właściwie określone
kompetencje rady nadzorczej. Wyglądało na to, że chciano nas ograć.
Kiedy próbowaliśmy odwołać prezesa, to okazało się, że ma poparcie prezydenta miasta. Ja chciałem, żeby rada nadzorcza jednogłośnie wniosła do porządku obrad punkt o odwołaniu prezesa, gdyż w takim przypadku można go
odwołać natychmiast. Oczywiście był sprzeciw. Był sprzeciw od jednej osoby, od
przedstawiciela prezydenta, i dano jeszcze prezesowi możliwość funkcjonowania około miesiąca.
Pierwszy rok działalności KASP-u to 800 tys. zł strat. Czyli zobowiązania, spółka powstała, ludzie wpłacili pieniądze, jeszcze była taka odpowiedź: „Obciążą
cię za to, jak nie ruszysz”.
Pan prezes w pewnym momencie zmienił zdanie i polecił mi załatwić kredyt
dla tej spółki pracowniczej, dla KASP-u, choć w rzeczywistości ja obsługiwałam
MPK.
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Patrząc z perspektywy czasu, wydaje się, że chodziło o coś innego. Chodziło o to, że spółka musiała zakupić autobusy i gdyby dalej była spółką miejską, to musiałby być przetarg, więc by się nie wyrobiła wprowadzić autobusy.
W ostatniej chwili, gdy wpłynęły pieniądze, to były pan prezes podpisał tą,
brzydko mówiąc, nie taką umowę na zakup tych autobusów z wolnej ręki
i w ostatniej chwili.
Ja rozmawiałam z bankiem, ale dopiero w drugiej połowie roku 2008. Wtedy zaczęłam składać wnioski kredytowe do banków i muszę panu profesorowi
powiedzieć, że spółka pracownicza była na przegranej pozycji, nie miała żadnej
historii, nie miała majątku: nie miała niczego, co stanowiłoby zachętę dla banków do przystąpienia do tej wspólnej inwestycji.
Ja argumentowałam, że pośrednio spółka będzie miała majątek, bo posiada udziały w spółce MPK. Tych wniosków kredytowych zostało złożonych dwa
czy trzy i w ostateczności Deutsche Bank zdecydował się [udzielić nam kredytu],
ale na bardzo rygorystycznych warunkach. To był jedyny bank, który się zdecydował. Do połowy 2008 r. działaliśmy bez umowy prywatyzacyjnej, na prowizorycznych zasadach.
Ja ze swojej strony, jako główna księgowa, zabezpieczyłam 1 mln zł, który
stanowił wkład własny; on stanowił zabezpieczenie do kredytu. Zrobiliśmy wtedy jeszcze kilka ruchów finansowych.
Deutsche Bank przyjął do wiadomości, że kupimy firmę i że będziemy w stanie obsługiwać kredyt i umowę prywatyzacyjną. Oni znali treść tej umowy i wiedzieli, że spółka będzie musiała zainwestować 70 mln.
KASP był już bliski upadłości, bo po prostu te pieniądze były włożone, i to było
przeciągane, a dla byłego prezesa była to ostatnia chwila, żeby z wolnej ręki
podpisać umowę na dostarczenie wtedy osiemnastu mazów i cztery liazy.
Ja miałam zaproponowaną przez prezesa zarządu (tamtego prezesa) prokurę, ale jej nie przyjęłam. Bałam się właśnie takich niejasnych sytuacji. Natomiast
kolega był w radzie nadzorczej, wtedy nie był jeszcze członkiem zarządu.
Później prezes został właściwie odwołany, a powołana została pani prezes.
Wcześniej próbował zabezpieczyć siebie, czyli chciał gwarancję zatrudnienia.
Zanim kredyt był udzielony, załatwił sobie pakiet socjalny dla siebie.
Umowy były podpisywane jako członek zarządu, jednoosobowo, że płatność
po trzech miesiącach.
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Ja coś wiedziałam, że jest coś nie tak, bo pan Bogdan z prezesem przychodzili
do regionu i przynosili na przykład regulamin obrad zgromadzenia wspólników
albo regulamin rady nadzorczej. I to wszystko było pisane „na kolanie”, nawet
w Internecie lepsze wzory się trafiają. To po prostu było coś niesamowitego.
Musieliśmy podjąć szybkie działania ze względu na konieczność wstąpienia
do przetargu na drugi kontrakt. Bo my obsługujemy dwa kontrakty. W roku 2009
gmina Kielce ogłaszała przetarg na autobusy zakupione ze środków unijnych,
które ponoć zgodnie z umową miały wejść na stan naszego taboru. Tak się jednak nie stało.
Jest to w porozumieniu, jest to w protokole. Też nas ograno. Musieliśmy przystąpić na warunkach rynkowych do obsługi tego drugiego kontraktu. I tutaj już
związki miały pewne informacje, myślę, że na ileś sprawdzone, że, brzydko mówiąc, mogliśmy zostać ograni w tym kontrakcie.
Pan prezes powiedział, że nie powinniśmy się interesować tym kontraktem.
Wymienialiśmy porozumienie, że jesteśmy jedynym przewoźnikiem w mieście, właśnie jako spółka, że wyrzeczenia, pracownicy to przyjmują, ale mają
jakąś osłonę na start. No to jest widać po latach, zresztą to są przyjemne też
w tej chwili niektóre wypowiedzi prezydenta, że niesamowicie, że się to udaje, że
w takich trudnych czasach tak diametralnie się zmieniła sytuacja w MPK, w tej
chwili mieszkańcy widzą te zmiany.
Punkt widzenia prezydentowi się zmienił.
Żeby spełnić zapisy umowy prywatyzacyjnej i zapisy, które wynikały z pierwszego kontraktu, który został podpisany w takich dramatycznych warunkach,
trzeba było zakupić taki tabor, którego do teraz – do końca 2011 r. – średnia
wieku nie może przekraczać dziesięciu lat, a teraz, od roku 2012, średnia wieku taboru nie może przekraczać dziewięciu lat. To wymagało inwestycji: oprócz
inwestycji w udziały spółki, to jeszcze inwestycji w tabor. Więc to były ogromne
wyrzeczenia.
Średni wiek taboru dotyczy kontraktu, który był podpisany w 2007 r. przy prywatyzacji. Natomiast drugi kontrakt wynika z tego, że był rozpisany w roku 2009
przetarg i tam przystąpiliśmy do kontraktu na warunkach rynkowych, tak jak
inne podmioty. Do tego kontraktu przystąpił też pan prezes Marek Wołoch już
jako nasz konkurent. Ale co najśmieszniejsze – w dwóch konsorcjach.

221

W dwóch konsorcjach. Najpierw zrobił konsorcjum przez jedną firmę, a potem
sam zrobił jeszcze drugie konsorcjum. Właściwie mieliśmy w tym przetargu trzech
konkurentów. Stawkę daliśmy bardzo niską i zarzuca się nam, że była zbyt niska.
Ja wiedziałam, że ta stawka jest niska, na poziomie tylko i wyłącznie pokrycia kosztów. Mniej więcej pięciokrotnie niżej w porównaniu do pozostałych ofert.
Zrobiliśmy tak, bo po pierwsze baliśmy się, że nasi konkurenci pójdą nisko
ze stawką, po drugie jako zarządzająca już tą firmą wiedziałam, że nie jesteśmy
w stanie konkurować z firmami, które mają za sobą kapitał, zasoby, są przygotowane do tego, żeby wejść na ten rynek i przejąć go. Dla nas to było „być albo
nie być”.
Jeżeli w 2008 r., kiedy byliśmy młodą firmą, dopiero na starcie, po tych
wszystkich przekształceniach, z obciążeniami i ogromnym balastem wynikającym z umowy prywatyzacyjnej, wszedłby tu nowy podmiot, to mogłoby się to dla
nas po prostu źle skończyć. Dlatego za wszelką cenę postanowiliśmy wygrać ten
kontrakt i wygraliśmy go, aczkolwiek znaleźliśmy się w arbitrażu z firmą Mobilis,
która zarzucała nam, że daliśmy cenę dumpingową. A dlaczego mogliśmy taką
cenę dać? Dlatego, że poziom kosztów stałych był taki sam. Bo ten sam kontrakt
obsługujemy tą samą bazą, tą samą dyspozytornią, tą samą zajezdnią, stacją
obsługi. Trochę się zwiększyła liczba kierowców, ale i tak zatrudniamy ich głównie na umowę zlecenie, po najniższych stawkach.
Dostaliśmy tabor, który jest nam wypożyczony do świadczenia usług w tym
kontrakcie, a my swój tabor cały czas kupujemy. Czyli mamy cały czas obciążenia. Spłaciliśmy kredyt w Deutsche Banku przed wyznaczonym czasem. W tej
chwili nie mamy żadnych kredytów, natomiast mamy zobowiązania leasingowe wynikające z podpisanych umów na zakup taboru.
Aktualnie prowadzimy inwestycje wyłącznie w tabor. One wymagają od nas
miesięcznych nakładów finansowych rzędu 0,5 mln zł. Jak to jest w ogóle możliwe? Po pierwsze, na pewno nie podjęłabym się zarządzania tą firmą, gdybym nie
wiedziała, że mam za sobą związki zawodowe i współpracę z komisją zakładową. Bo w tej chwili są tutaj podejmowane bardzo niepopularne decyzje. Gdyby
nie panowie przewodniczący, którzy stają przed załogą i biorą wiele ciosów na
siebie… To, co do mnie dociera, jest już informacją przefiltrowaną, a pierwszy
styk, pierwsze zderzenie z pracownikami, przyjmują na siebie panowie przewodniczący. Pomimo tego, że brak podwyżek był zapisany w umowie prywatyzacyjnej.
Następnym naszym dobrym pomysłem był plan przystąpienia do prywatyzacji PKS-u kieleckiego, zanim nastąpił proces jego likwidacji. Ponieważ wygra222

liśmy nowy przetarg, wiedzieliśmy, że będziemy zatrudniać nowych kierowców.
Bylibyśmy więc w stanie przejąć część grupy kierowców z PKS-u kieleckiego do
obsługi linii miejskich, pozostałych chcieliśmy zatrudnić w liniach podmiejskich.
W ten sposób chcieliśmy dywersyfikować swoją działalność, rozszerzając ją
w kierunkach gmin czy komunikacji międzymiastowej, którą obsługiwał PKS.
Część ludzi na pewno trzeba byłoby przekwalifikować, część z nich nawet zwolnić, bo była tam duża grupa osób, które miały świadczenia emerytalne i mogły
przejść na emeryturę. Nie byliśmy zainteresowani nieruchomościami PKS-u, nie
mieliśmy środków na odbudowę dworca PKS, która wymagała dużych inwestycji, nie byliśmy też zainteresowani utrzymywaniem gruntów, bo nie mieliśmy
na to wolnego kapitału. Byliśmy natomiast zainteresowani działalnością PKS-u
i jego pracownikami. Prowadziliśmy rozmowy w trzech kierunkach. Pan przewodniczący Bartosz pośredniczył w rozmowie z panem prezydentem Lubawskim, któremu proponowaliśmy, żeby ewentualnie przejął grunty i nieruchomości, a nam zostawił ludzi. Rozmawialiśmy też o możliwości utworzenia
dodatkowej spółki. Zgłosił się do nas, czyli spółka giełdowa, która chciała przejąć grunty PKS-u. Rozmowy Echo Investement były zaawansowane, przy czym
postawiłam im warunek, żeby dali nam pieniądze na odprawy dla zwalnianych
pracowników i na sprzęt, który zostawał z PKS-u. Wyliczyłam konkretną sumę,
którą mieliby zapłacić. Sobie wzięliby grunty, nam napisali umowę, z której wynikałoby prawo korzystania przez 30 lat z PKS-u, z dworca i z 15 przystanków. Ale
Echo Investement chciało zrobić z nami tę transakcję za zero złotych, nie chcieli
dać żadnych pieniędzy. To było dla nas nie do przyjęcia, bo my musieliśmy ponieść pewne koszty. Więc sami próbowaliśmy złożyć wniosek do ministerstwa,
ale nie dotarł na czas, miał sześć minut opóźnienia. Wniosek wrócił. I koniec,
skończyło się, to też kolejna decyzja polityczna.
Uruchomiliśmy swoje linie komercyjne poza PKS-em, ale mamy kłody rzucane pod nogi, ponieważ jako duże przedsiębiorstwo nie możemy sobie pozwolić na łamanie przepisów, na omijanie rozkładów, tymczasem próbuje się nas
załatwić w ten sam sposób, jak załatwiono PKS-y kieleckie, to znaczy, że poza
rozkładami jazdy… ja tu mam nawet zdjęcia…
Mamy zdjęcia, plany, wszystko… tworzy się… my składamy wniosek o linie,
o kursy i to leży miesiącami, ja mogę nazwiskami strzelać, bo to kiedyś będę robił
niedługo i nagle firma składa, dostaje w tydzień czasu i dostaje takie absurdy, że
musi być różnica około dziesięciu minut odjazdu, ale nagle na drugim przystanki
nas dogania, bo jest czas przejazdu zero. Nie ma rozkładu albo rozkłady są nieaktualne, a ustawa mówi, że można cofnąć…
Taka nieuczciwa konkurencja.
Trzecią ważną decyzją strategiczną była decyzja o przystąpieniu do klastra,
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do Quality Development, który zrobił dla nas Wydział Transportowy. To jest klaster „Finansuj, buduj, projektuj” i z tego klastra mamy podpisaną umowę na pożyczkę i dofinansowanie odsetek. Tę pożyczkę dostaliśmy na bardzo korzystnych
warunkach, dofinansowanie odsetek na poziomie 3 milionów złotych przez
okres dziesięciu lat i z tego podpisaliśmy umowę na zakup dwudziestu dwóch
autobusów Solaris, które wejdą z nowym rokiem,
Klaster mieści się w Warszawie, ma siedzibę w hotelu Mariott. To jest instytucja, w której skład wchodzą fundacje i banki i oni mają w swojej działalności,
tak jak powiedziałam, „Finansuj, buduj, projektuj”, czy oni mają i finansowanie,
i budowanie, i projektowanie. To są unijne pieniądze.
My się tam po prostu zgłosiliśmy, przeszliśmy odpowiednią procedurę i przystąpiliśmy do klastra. Pieniądze powinny wpłynąć 5 stycznia 2012 r., będziemy
wtedy szampana otwierać
Wyszliśmy z „piekiełka kieleckiego”, bo uznaliśmy, że pan prezydent jest ten
sam i my… Myślę, że ze strony pana prezydenta nie ma jakiejś specjalnie złej
woli w naszym kierunku, natomiast niestety nie zmieniło się jego otoczenie. Ma
takich samych doradców, a ich poglądy nie wyewoluowały w takim kierunku
jak nasze. Jest też nieprawdą, kiedy ktoś nam mówi, że [mamy teraz problemy
finansowe] „Boście się nie przygotowali”, „Bo nie zrobiliście jakiejś rezerwy”. My
przy wszelkiego rodzaju kalkulacjach zakładaliśmy podwyżki cen paliwa na poziomie 20%, więc nie można nam zarzucić, że nie braliśmy tych podwyżek pod
uwagę. Zawsze w budżetach konstruowanych na lata następne, które przygotowujemy na zebranie rady nadzorczej, zakładamy wskaźnik cen powyżej cen inflacji, czyli w granicach 5%, natomiast ceny paliwa w granicach 20%, bo wiemy,
że podwyżki są nieuchronne. Natomiast nikt nie przewidział kryzysu światowego
ani tego, że będzie akcyza. Istniała taka możliwość, że wejdzie – to było wiadomo, ale nikt nie wiedział o jej skutkach, o jej rozmiarach. I w związku z tym trudno to było przewidzieć. I były też takie działania, jak działania Orlenu, który jest
dyktatorem, jeśli chodzi o ceny spotowe paliw, a który przytrzymał ceny przed
wyborami, żeby to ładnie wyglądało i inflacja poszła w dół. To spowodowało,
że mamy teraz za trzeci kwartał – ponieważ jesteśmy rozliczani ze stawki wozokilometra w oparciu o inflację – oddać 120 tys. zł do miasta, bo paliwo staniało.
Bo właśnie, jak to komuś mówię, to wszyscy się uśmiechają, a niestety paliwo
staniało –0,7% według wskaźników GUS-owskich, proszę to sprawdzić. Kwartał
do kwartału, –0,7%. Czyli jakie to są decyzje? To są decyzje typowo polityczne.
Jeśli chodzi o inwestycje, to od roku 2007 wyniosły ponad 45 mln zł, nie licząc tych inwestycji, które będą w styczniu. 20% udziału własnego, reszta to są
leasingi. Ale 20% udziału własnego oznacza, że pracownicy nie mieli podwyżek.
Patrząc na realną wartość wynagrodzeń, to te wynagrodzenia spadły. Bo ceny
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rosną, a wynagrodzenia zostają na tym samym poziomie, co oznacza realny
spadek.
Wielkość zatrudnienia spada, ponieważ poza tą grupą kierowców, którą musieliśmy przyjąć do obsługi nowego kontraktu, wszystkie miejsca są zwalniane.
Są to tylko miejsca ludzi przechodzących na emeryturę, bo mamy pakiet prywatyzacyjny, a w nim pakiet socjalny, który zakłada, że w firmie nie będzie redukcji
zatrudnienia przez pięć lat. Nie robimy więc żadnych zwolnień poza zwolnieniami z artykułu 52. U nas wciąż jest zatrudnionych tylko 640 osób mimo drugiego
kontraktu.
Firma jako spółka pracownicza diametralnie się zmieniła. W artykule opublikowanym przez lokalne media „Ze związkowców na menadżerów” jest wypowiedź jednego z byłych prezesów spółki, który powiedział, że gdyby on wprowadzał te zmiany, to by go już wywieźli na taczkach. Jest to nieprawdziwe o tyle,
że nikt by nikogo na taczkach nie wywoził za wprowadzanie tych zmian. Tylko
nie było dobrej woli. Czyli to jest moje hasło, że gdzieś była gra, że nawet między
prezydentem a zarządzaniem byli pośrednicy, którzy doradzali co innego prezydentowi, co innego tutaj.
Na czym my się skupiliśmy? Wiedzieliśmy, że ważna jest siła, determinacja
załogi, fachowość. Myślę, że to było we wszystkich zakładach w 1989 r. U nas
się to nie zmieniało, bo kierowcy nie odchodzili już w tamtych czasach, firma się
kurczyła, czyli ilość kilometrów spadała i tak dalej, więc pracownicy odchodzili
na emeryturę, nie było tu dużych zwolnień.
Średnia kadra to pięć osób. Są kierownicy, którzy czasem mają zastępców,
jest grupa ponad 400 doświadczonych osób, która jeszcze została z dawnych lat,
ludzi, którzy mają pomysły. To pozwoliło tak diametralnie zmienić firmę. Przejęliśmy drugi kontrakt, powinno był ponad 700 pracowników, a jest 640. A mimo to
sobie radzimy, dokonywane są nawet ogromne zmniejszenia w innych grupach
pracowniczych, poprzez odejścia pracowników, przejścia na kierowców, przekwalifikowania i rozwiązania z dołu. My je zgłaszaliśmy wcześniejszym zarządom. Te rozwiązania pozwoliły niesamowicie obniżyć koszty.
Właśnie tak było przy rozdzieleniu dwóch spółek. Pierwsza wersja byłego prezesa oddzieliła zakład naprawczy od zakłądu kierowców, czyli podstawę. To od
początku było błędem, ja o tym mówiłem, tylko nie miałem na to dużego wpływu. Zaraz po tym wszystkim, to nam się udało rok temu złączyć te dwa zakłady
z powrotem, ograniczać koszt, nawiązać współpracę. W tej chwili nie słyszy się
o żadnych problemach we współpracy mechaników i kierowców.
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Początkowo w MPK były jakby dwie spółki. Była ta spółka, która naprawiała tabor, i spółka kierowców. My to połączyliśmy. Po pierwsze, operacje między
spółkami generują duże koszty. Przy takiej ilości autobusów, gdy nawet żeby żarówkę wymienić, to trzeba to zlecić, można sobie wyobrazić, jak to zwiększało
koszty. Ja przed tym przestrzegałem. Całkiem co innego, jeżeli wóz się oddaje do
naprawy i on stoi miesiąc, ma robiony jakiś poważny remont. Ale tu były sprawy drobne, absurdalne: zawór, olej wymienić. Więc połączenie tych spółek córek
diametralnie obniżyło koszty. Walczymy też z cenami paliw, przy tej mizernej
stawce potrafiliśmy niesamowicie obniżyć koszty, mówię to z podziwem, z ukłonem do pracowników – to oni to robią, my tylko… ja próbuję przenosić właśnie,
patrząc w radzie nadzorczej w jednej spółce, w drugiej spółce i pomysły pracowników, i rozwiązania…
Pracownicy się w to angażują, bo w większości to jest ich zakład.
Moim zdaniem ich podejście wynika z tego, że czują się właścicielami i co
najważniejsze wierzą w to, że wiele ich pomysłów jest realizowanych. Czyli, że
jest chęć zarządu, żeby zmniejszać koszty. A że to się nie udaje w odpowiednim czasie, że trzeba inwestować w tabor, żeby w ogóle była praca, to oni to
akceptują, chociaż rzeczywiście nie wolno przekroczyć granicy, przesadzić. Ja to
nazywam tak, że pracownicy potrafią się zdobyć na wyrzeczenia, ale tylko wtedy, kiedy widzą przyszłość. Jeżeli dojdzie do takiego momentu, że już nie widzą
tej przyszłości, to następuje u nich zobojętnienie. A zobojętnienie przeradza się
w taką atmosferę, że „wszystko mi jedno”. Wtedy wybuchają strajki, ewentualnie
są zwolnienia, bo za takie pieniądze to on już wszędzie pracę znajdzie.
Tak było w 2007 r. Obniżka pensji, kupowanie starych dwudrzwiowych samochodów z Niemiec, potem postawienie ich w krzaki, bo nagle okazało się,
że po Kielcach te samochody nie mogą jeździć. Wydawało się, że co byśmy nie
zrobili, to jest źle. Ta nagonka medialna, że związkowcy są wszystkiemu winni
i tak dalej. Więc przerodziło się w to postawę: „A teraz to nam wszystko jedno”.
Ja byłem wtedy pewny – prosząc o rozmowę, reagując – że prawie w 100% załoga zastrajkuje. Nie wierzyłem, że 100% załogi stanie, ale wiedziałem, że prawie
100%. Druga strona jednak w to nie uwierzyła.
Pracownicy mają pomysły, które są realizowane. Jak to się dzieje? Po przekształceniu mówiłem na wyborach – bo akurat były wtedy wybory w związku
– że rola związku w spółce pracowniczej musi być trochę inna niż normalnie.
W normalnym przedsiębiorstwie rolę ekonomiczną spełnia zarząd, bo właściciel,
a związki spełniają rolę obrony, bo tam jest tzw. wyciskanie pracownika, niekoniecznie zgodnie z przepisami BHP. A w spółce pracowniczej, gdzie właścicielem
są pracownicy i jednocześnie związkowcy, związek ma rolę pośredniczenia mię226

dzy zarządem i pracownikami i pośredniczenia we wdrażaniu pomysłów. Żeby
nie dochodziło do ostrych sytuacji, jest prowadzony dialog, że: „to dajcie pomysł
na coś innego”, załóżmy, w sytuacji, w której by nie czegoś zaakceptowali. Tak
pracownicy rozumieją tu rolę związkową.
Chociaż doszedł teraz problem łamania kodeksu pracy, wobec którego jesteśmy w tej chwili bezradni. Chodzi o to, że kierowcy na mieście z powodu korków i z powodu potężnych inwestycji nie mają przerw. Zgłaszamy to, ale nic nie
możemy poradzić, w grupie kierowców nagminnie łamany jest kodeks pracy
z tytułu przerwy śniadaniowej. Wszyscy nam mówią, że za pół roku się inwestycje skończą.
Przykładem takich pomysłów pracowników jest wprowadzenie rozliczenia
pośredniego między spółkami. To nam zmniejszyło koszty. Zarządy nie kosztowały, bo w jednej spółce i rada nadzorcza i zarząd działają społecznie, ale zaniechanie bezsensownego obrotu papierami naprawdę pozwoliło po pierwsze
zaoszczędzić wiele etatów, po drugie zwiększyło szybkość naprawy.
I to jest wdrażane również w naprawdach szczegółowych, na przykład
w naprawach silnika. Pracownicy mają pomysły chociażby dotyczące wyjazdów, przerw, rozkładów jazdy. Współpracujemy z ZTM, wcześniej tak nie było.
Niektóre, nieekonomiczne linie, kursy autobosów zostały zmienione, co ma pozytywny wpływ na przedsiębiorstwo i na wygodę mieszkańców. Przykładowo,
lepiej jest kierować zwiększone autobusy na przepełnione linie i zwiększać częstotliwość ich przyjazdów, niż wymyślać jakieś rozwiązania okrężne.
My mamy płacone za wozokilometr. Dojazdy na stacje początkowe nie są
ekonomiczne. Można jednak wyznaczyć inną, krótszą trasę niż tę, którą wybrała
ZTM. Są też oszczędności na formie zarządzania. Kiedyś istniała przeogromna
kadra zarządzająca, funkcjonowało wiele różnych działów. Teraz wszystko się
zmniejszyło.
Kierownicy średniego szczebla po przeszkoleniu pracuja jako kierowcy. W tej
grupie mamy dwa kontrakty, to była ta rzecz, którą chcieliśmy pozyskać, żeby
dać pracę kierowcom zwalnianym z PKS-u. Następnie tutaj z tego kontraktu na
warsztacie został – mimo tego dodatkowego kontraktu, mimo dodatkowych
40 autobusów, które są tylko obsługi, wystarczy obsługi, które są dokonywane,
wymiany olejów, nie zostało zwiększone zatrudnienie na stacji obsługi, tylko
zmniejszone, czyli tam widać jest efektywność czasu pracy. Są czasami stosowane przez przełożonych takie metody… wiele rozwiązań Kiedyś, za czasów komunistycznych, był w zakładzie tzw. postęp techniczny. I teraz też takie pomysły
wychodzą od pracowników: ulepszenia w narzędziach czy w sposobie naprawy
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konkretnej rzeczy. Mamy rozwiniętą dość dobrze bazę, przykładowo, nie kupujemy danej części, tylko robimy ją według pomysłu pracownika.
Całość zatrudnienia to 640 osób, z tego jest 400 kierowców. Czyli 240 osób to
są inne służby, w tym zarabiające na siebie CPN, to jest 11 osób, które zajmują
się sprzedażą na zewnątrz, w tym diagnostyka. Bo oprócz tego w spółce pracowniczej wysoko rozwinęliśmy dodatkowe służby. Wyspecjalizowany mamy marketing, który pozwolił pozyskać dodatkowe środki na reklamach autobusów. Te
służby mają wprowadzoną tzw. prowizję od pozyskania jakichś środków z zewnątrz, jak reklama, sprzedaż paliwa, diagnostyka. Kiedyś to funkcjonowało, ale
było jakby uśpione. Teraz pracownik, kiedy dostanie premię, to bardziej się w to
angażuje. Takie rozwiazania są wprowadzane.
I m.in. wśród tych 240 pracowników jest 11 pracowników CPN-u, którzy
oprócz tankowania naszych samochodów na swoją pensję i na utrzymanie CPN
-u zarabiają poprzez sprzedaż na zewnątrz. Reklamy przynoszą niesamowity
dochód, tam zatrudniamy trzech pracowników, diagnostyka pięciu.
Oprócz tego jest stacja obsługi, lakiernia, malowanie też samochodów, niekoniecznie naszych, myjnia, mycie naszych samochodów, są też naprawy zewnętrzne. Ochronę też mamy swoją. Czyli wszystkie służby robimy we własnym
zakresie.
A mechaników jest ok. 90. Pracują przy obsłudze w mieście na trzy zmiany,
w soboty i niedziele też.
Systemu wynagrodzeń akurat nie zmienialiśmy, tak jest od wielu lat, zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy. Wynagrodzenie kierowców jest
trochę wyższe od wynagrodzeń innych grup, chociażby z powodu godzin nadliczbowych, które z tytułu rozkładu jazdy muszą występować. Wyższe pensje
kierowców wiążą się też z uciążliwością ich pracy. Mamy też rozwinięty dodatek
niedzielny, a kierowców w niedzielę więcej pracuje.
Wejście spółki pracowniczej spowodowało wprowadzenie premii motywacyjnej, która stanowi 10% wynagrodzenia brutto, to jest premia motywacyjna.
W niektórych grupach zajmujących się sprzedażą na zewnątrz, pozyskiwaniem
tzw. środków, jest premia uznaniowa. Są dwie rzeczy, które wprowadzone zostały dodatkowo po powstaniu spółki pracowniczej: premia motywacyjna, czyli od
dobrej pracy. Wcześniej była tylko regulaminowa.
W spółce pracowniczej dość pozytywnym efektem jest to, że jeden pracownik drugiego pracownika dopinguje i pilnuje. Czyli mamy taką zasadę, że jak
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masz… za grubo, to powiem…: „Spie…yć, to lepiej nie rób wcale”. Czyli większe
koszty są wtedy, kiedy coś popsujesz lub udasz, że naprawiasz, większe są koszty
tego samochodu i zjazdu samochodu i tak dalej niż na tym…
Nie ma tu takich sytuacji, że pracownicy na siebie donoszą. To się odbywa
w rozmowach pracowników między sobą. Zmieniła się też ich postawa, zwracają
na przykład uwagę na to, żeby przy wychodzeniu z pomieszczenia zgasić światło.
Zwolnienia dyscyplinarne zawsze się zdarzały i zdarzają się nadal. Jedynie
tutaj rola związku może jest większa, czasami jest porozumienie stron, zamieniony artykuł 52. Zwolniony ma nieraz otwartą drogę powrotu, jeżeli zastanowi
się nad tym, co się stało, i wyciagnie z tego wnioski. Chociaż takie rozwiązanie
było stosowane również wcześniej. W tym zakresie akurat różnic nie ma, bo istnieje żaden sposób, aby pracownika chronić bez względu na to, co zrobi, choć
media nieraz twierdzą, że związek zawsze pracownika wybroni, nawet w sytuacji, gdy jego postępowanie było naganne. Nigdy tak nie było, w tym zakresie
zawsze zarząd podejmuje suwerenną decyzję. Tak było wtedy, i tak jest teraz.
Może pracownik czuje większy żal, że jest w spółce pracowniczej i że mimo to został zwolniony. To jest czasami widoczne, żal, że „ja jestem udziałowcem i mnie
zwolniliście”. Był ostatnio był taki przypadek. Ale po przemyśleniu całej sprawy
po jakimś czasie ten pracownik przyszedł, przeprosił.
Spotkania zarządu i rady nadzorczej z załogą odbywają się kilka razy w roku.
Najrzadziej dwa, a najczęściej cztery, oczywiście oprócz Walnego Zgromadzenia.
A najczęściej odbywają się cztery razy w roku. Spotkanie odbywa się też zawsze
wtedy, kiedy pojawia się potrzeba przedyskutowania jakiejś poważnej sprawy.
Chociażby jutro i w poniedziałek będą spotkania z załogą. Konieczne są dwa
spotkania, bo tu jest zmiana zmian – jutro ci, którzy mają drugą zmianę, przyjdą do pracy na godzinę dziesiątą. Ci, którzy mają pierwszą zmianę, jeżdżą, i tak
dalej. A za tydzień, kiedy następuje zmiana, to znowu przychodzą ci, którzy teraz
mają pierwszą zmianę.
Zarząd i związek zawodowy przekazują informacje, uwagi, pracownicy
z kolei przekazują nam swoje uwagi i oprócz tego takie są dodatkowe informacje, każdy dostaje odpowiedź. Jedyna wada spółki pracowniczej – choć może to
wcale nie jest wada – polega na tym, że każdy może sobie mówić, co chce, bez
żadengo uszczerbku, bez ryzyka, że ktoś „weźmie go na język”, jak to było wcześniej.
Kiedyś pracownik bał się cokolwiek powiedzieć, bo nie wiedział, jaka będzie
reakcja. A teraz wie, że nawet jeśli jego pytanie zostanie przez kogoś uznane
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za głupie, to nie ma to dla niego żadnych konsekwencji. Myślę, że dzięki temu
właśnie pracownicy zgłaszają i wdrażają teraz więcej pomysłów ograniczenia
kosztów.
Spotkanie z załogą trwa średnio od godziny do półtorej godziny.
Ja w ogóle jako człowiek nie lubię komunikacji przez Internet. Mam adres
mejlowy, ale używam go tak rzadko, że czasami go zapominam. Teraz, przed
wyborami, nalegano, żebym z powrotem zaczął z niego korzystać. Ale na ogół
skupiam się na rozmowie bezpośredniej.
Dla mnie bezpośrednia rozmowa to coś wspaniałego, niezależnie czy to jest
rozmowa z pracownikiem, czy z jakimkolwiek innym człowiekiem. Zresztą u nas
większość ludzi tak to odbiera. Uważamy, że bezpośrednie rozmowy są lepsze
niż te przez Internet. Chociaż są też inne głosy. Najbardziej śmieszy mnie to, że
niektórzy dzielili wcześniej załogę pod względem politycznym, czyli na osoby
z „Solidarności” i z OPZZ, i tak dalej.
Przykładowo, startowałem teraz w wyborach do sejmu i mój znajomy popierający SLD powiedział: „Boguś, ale na ciebie to ja na bank zagłosuję”. To są
takie przyjemne chwile. Ale nieraz dobry przyjaciel krytykuje moje poglądy i nie
zostawia na mnie suchej nitki. Ale wie, że ja się nigdy nie obrażam. Po prostu
staram się jakoś pomóc.
Niektórzy oczekują podwyżki wynagrodzenia, jednak muszą zrozumieć, że
choć zostało już podpisane porozumienie i od 1 października miała być podwyżka o 100 zł, to nie mogliśmy jej wypłacić, bo ceny paliwa poszły niesamowicie
w górę. To nie jest nic nadzwyczajnego, podkreślam tu akurat… bo niektórzy zadają pytanie: „A jakby tak nie była spółka pracownicza?”. A to nieprawda. Nasze
podejście zawsze było ekonomiczne i możemy to udowodnić.
Teraz są dwa kontrakty i jest dwuosobowy zarząd. Prezes zarabia caly czas
tyle samo: 13 tys. złh, dwóch członków zarządów zarabia po 8 tys., a jeden zarabia 6 tys. już od kilku lat i nie dostaje podwyżki. Ale to jest człowiek, który się uczy,
współpracuje z panią prezes, to były członek rady nadzorczej, to jest takie uzupełnienie pani prezes. Ona jest bardzo dobrą ekonomistką, a on zajmuje się sprawami czysto technicznymi, czyli transportem, całym odcinkiem transportowym.
Cały zarząd ma wsparcie związku zawodowego, ale jak zwykle, z punktu widzenia związkowego, jest między nimi dystans. Związek ma dystans do zarządu. Podkreślam, między zarządem a związkiem nie ma żadnych konfliktów, ale
mimo wszystko rolą związku jest patrzenie na sprawy pracownicze. Chociażby
łamanie kodeksu pracy, z którym nie możemy sobie poradzić. Wiemy, że kodeks
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jest łamany, ale nie wiemy, jak tę sytuację moglibyśmy zmienić. Kierowca nie zostawi przecież pasażerów i nie wyjmie śniadania. To jest ta bolączka, która występuje w większości miast.
PLANY DALSZYCH DZIAŁAŃ
Podobnie jak w innych spółkach pracowniczych, które powstały w wyniku dramatycznej walki o przetrwanie, występuje syndrom „kombatancki”, tj. niechęć do
udostępniania udziałów nowym pracownikom. Powoduje to stopniowo zarysowujący się podział na pracowników-właścicieli oraz pracowników najemnych, co nie
jest tendencją pozytywną. Niemniej wszelkie propozycje rozwiązań idące w kierunku otwarcia struktury właścicielskiej dla nowo przyjętych pracowników budzą opór
w gronie liderów związkowych.
Sytuacja rynkowa spółki budzi zaniepokojenie badanych. Wiąże się to m.in. z rosnącymi cenami paliwa oraz innymi przejawami kryzysu gospodarczego. Głównym
pomysłem na ekspansję firmy jest wejście na rynek komunikacji międzymiastowej,
na którym występuje silna walka konkurencyjna. Badani widzą tu pole gry politycznej pomiędzy lokalnymi grupami interesów, w której nie radzą sobie zbyt dobrze.
Badani z dużą ostrożnością wypowiadają się na temat ewentualnego inwestora
strategicznego. Ten kierunek finansowania rozwoju budzi znaczną nieufność.
W 2009 r. podwyższaliśmy kapitał. Parę osób dodatkowo zapisało się do
spółki, a od tamtego czasu nie.
Ja nie wiem, dlaczego nie chcemy podwyższyć kapitału.
Nie zastanawialiśmy się nad tym konkretnie, bo nie było sygnałów, że jest
taka potrzeba.
Myślę, że obniżone koszty i zastój wynagrodzenia spowodował, że to ucichło.
Młody pracownik jest w zupełnie innej sytuacji niż stary, bo on pracuje dwa
miesiące czy pół roku i jego z firmą za bardzo nic nie wiąże.
On się nie identyfikuje z firmą. Bardzo dużym atutem tej firmy jest kapitał
społeczny. Bo tu tak: nasze Koło Emerytów i Rencistów, które tutaj działa przy
MPK, to są ludzie, którzy się identyfikują z tą załogą, wspierają ją, oni mają m.in.
udziały spółki, których się nie pozbywają. My ich w zamian za to też wspieramy,
jak możemy. Ponadto jest ta długoletnia, zżyta ze sobą załoga. To są ludzie, którzy całe lata, dziesiątki lat razem przepracowali, w różnych sytuacjach się znajdowali i prywatnie, i służbowo, i oni są po prostu zintegrowani. Tu jeżeli się coś
powie, jakieś hasło w jednej stronie, to zaraz wszyscy wszystko wiedzą, dlatego,
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że są ze sobą zżyci, mają wzajemne relacje. Są też związki, na których czele stoją
osoby, do których pracownicy mają zaufanie. To wszystko stanowi dla nas, dla
zarządu, wygodę w zarządzaniu.
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, żeby wziąć wspólnika, to trzeba naprawdę dużo soli zjeść. Bo to są spółki takie trochę…
Podkreślam, że gdyby były sygnały, że nowi pracownicy chcą wejść do spółki,
to byśmy to rozważali, ale takich sygnałów na razie nie ma. Dlaczego? Po pierwsze entuzjazm ucichł, bo te głośne wydarzenia miały miejsce już cztery lata temu.
Zaraz po tych wydarzeniach przychodzili ludzie, którym imponowało, że to jest
spółka po takich przejściach. Teraz przychodzą ludzie, którzy szukają pracy, bo
nie chcą pracy w busach, gdzie jest najniższa krajowa. Ale oni szukają też drogi przejścia. Część z nich to osoby bardzo pozytywnie nastawione do pracy i do
spółki. Ale część osób traktuje pracę jako chwilową odskocznię i myśli o wyjeździe za granicę.
Ja określam to tak: światełko nam przygasa w tunelu. Myślę, że w tej chwili
nie jest czas na takie coś. Dlaczego? Ten kryzys sprawia, że choć robimy ogromne
wyrzeczenia, nikt nie widzi ich efektów. A teraz znowu płacimy za kryzys innych.
Przejęliśmy firmę w katastrofalnym momencie, ponieśliśmy ogromne wyrzeczenia, inwestujemy, podpisujemy umowy wcześniej, kolejne 22 autobusy przychodzą w styczniu, a tu nagle od sierpnia do dzisiaj paliwo drożeje niemiłosiernie.
W mediach słucha się o jakichś tam tematach zastępczych, a to, że krzyż trzeba
zdjąć, a to coś innego, a tu gospodarka niby się wali, ktoś jedzie i w Niemczech
mówi… Jak naprawdę rozmawiam z ludźmi, to oni mnie pytają: „Co będzie?”.
A ja sam nie wiem.
Obecny zastój jest taki: spółka podpisała umowę, nie wiadomo, jak się to
skończy. Bo ktoś mówi: ”Cofnąć”. Jak cofnąć? Co cofnąć? Po pierwsze spółka się
rozwija i idzie, szła jak po lodzie z tymi inwestycjami, a tu nagle zostaje, że tak:
jak my będziemy to finansować? Stawkę nam obniżają, podwyżek nie ma od
dwóch lat, a kolejne kredyty.
Przy tylu ludziach to kiedyś będzie musiało tak być, bo pieniędzy będzie mało.
Po drugie, część nawet z zewnątrz od właściciela mogłoby kupić udziały, bo
część pracowników się zwalnia, część odchodzi, część wyjeżdża i niektórzy z nich
pytają się, czy mogliby sprzedać swoje udziały.
Zgodnie z regulaminem nie możemy upłynnić udziałów przez pięć lat.
Dywidenda jest wpisana, że zero.
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Tutaj to jest „dziadowizna” nie dywidenda, więc niekoniecznie ktoś by się
chciał uwłaszczyć,
Ale w spółkach pracowniczych dywidenda to jest najdroższy pieniądz, jaki
dostaje wspólnik. W spółkach pracowniczych powinno iść się na jakieś nagrody,
premie, wynagrodzenia, bo to nie jest opodatkowane, a w przeciwnym razie zapłacimy podatek i zostanie nam ze złotówki pięćdziesiąt groszy.
Skupiam się na Jędrzejowie, bo w nocy przyszła mi do głowy taka myśl, że
może by tam kolegom pomóc, i słyszę burmistrza Jędrzejowa, który się wypowiada, że ona spełnia też rolę komunikacji miejskiej, czy ewentualnie nie przystąpić do przetargu, dać miejsca pracy, bo my mamy pewne rezerwy taborowe. Ta myśl… jeszcze nawet pani prezes nie wie o tej myśli…
Mówię o Jędrzejowie… do przetargu… nasze autobusy będą wycofywane.
W Jędrzejowie tam burmistrz ostatnio mówił: decyzją ministerstwa PKS ulegnie likwidacji.
Ale o jakiej decyzji pan przewodniczący mówi?
O decyzji wejścia na rynek Jędrzejowa. Skoro mówimy o przyszłości spółki…
Jedną ze strategii był PKS.
Bardzo się zraziliśmy do opcji komercyjnych z uwagi na praktykę nieuczciwej
konkurencji. My nie jesteśmy regulatorami rynku, żeby móc tę sprawę załatwić.
…albo z nią walczyć.
My nie chcemy się antagonizować z rynkiem prywatnych przewoźników, natomiast uważam, że z ustawy wynika, że ma być jakiś organizator, ma być jakaś
regulacja w zakresie przewozów pasażerskich. Dlaczego tu jest tak ciasno? Dlatego, że my się nie możemy równać się z Zakładami Azotowymi „Puławy”, ponieważ poziom zyskowności w transporcie – zwłaszcza w transporcie pasażerskim,
tam, gdzie się go uprawia w sposób zdyscyplinowany i zgodny ze wszystkimi
przepisami – jest na bardzo niskim poziomie, na poziomie około 5%.
Ja mówię o Jędrzejowie. Jest delikatną sprawą wchodzić komuś w buty
związkowca. Tam przecież też są koledzy związkowcy, którzy obsługują tamtejszy rynek. Ale jeżeli doprowadza się [firmę] do upadłości, tak jak w Jędrzejowie,
to możemy się zastanawiać, czy nie pomóc tam w uratowaniu miejsc pracy i nie
wejść na tamtejszy rynek. Działamy w tej samej branży, w komunikacji miejskiej,
mamy tabor, możemy rozmawiać o Jędrzejowie…
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Nie możemy wejść na rynek, który jest obsługiwany przez operatora wewnętrznego, jakim są spółki, których właścicielem jest miasto czy dana gmina.
Na takim rynku nie możemy zaistnieć, bo wtedy swojemu operatorowi daje się
zlecenie poza ustawą o zamówieniach publicznych. To jest po prostu organizacja przewozów na…
Jedyny kierunek, w którym możemy się rozwijać, to jest komunikacja pasażerska, komunikacja międzymiastowa. W tej chwili moglibyśmy pójść w takim
kierunku pod warunkiem, że ten rynek zostałby uporządkowany przez tych, którzy są odpowiedzialni za organizację.
To jest oczywiście bardzo dobry rynek, natomiast nie może być takiego chaosu, jak jest w tej chwili.
Jest już teraz ustawa o transporcie zbiorowym, która wymusi na gminach
i powiatach. To oni są organizatorami i oni być może w jakichś przypadkach
będą ogłaszać przetargi. Niektórzy korzystają z własnych operatorów, którzy
mają, czyli to będzie jakiś MPK, jeżeli to jest spółka gminna. Ale w wielu przypadkach mogą ogłosić przetarg i wtedy my mamy szansę.
Nie bierzemy pod uwagę inwestora zewnętrznego, dlatego że boimy się, że
mogłoby się to dla nas źle skończyć. Uważam, że my rządzimy się sami na tyle
dobrze, że musimy zrobić wszystko, żeby pozyskiwać środki, ale niekoniecznie
poprzez inwestora. Uważam, że tańszym kapitałem jest pozyskanie środków
z zewnątrz od banków, w formie kredytu, aniżeli ryzyko współpracy z inwestorem, którego zamiarów nie znamy. Dzisiaj rynek jest niepewny. Na przykład
w tej chwili [inwestor] chce nas kupić jako nieruchomość. Bylibyśmy nawet
skłonni przejść na inną działkę, ale jeżeli mamy robić zamieszanie, przewrócić
do góry nogami cały system logistyczny, to musimy mieć pewność, że coś na tym
zarobimy. Okazuje się, że w rozmowie potencjalny inwestor, mówi, że – parafrazując – „wy to jesteście tacy malutcy i nie macie nic do gadania i siedźcie cicho,
a plac kupujemy. A nie, to ja już nie będę z wami o tym rozmawiał, koniec. Bo wy
będziecie grabarzami swojej firmy. A pani personalnie jest odpowiedzialna za
utratę miejsc pracy”. Dosłownie tak było, oboje z przewodniczącym uczestniczyliśmy w tej rozmowie – on wstał, zabiera teczkę…
W spółkach pracowniczych z tym inwestorem to jest trudno. Inwestor daje
pieniądze i w zamian czegoś żąda. Więc albo żąda wpływu na zarządzanie, czyli
zaczyna powoli ogrywać wszystko, albo żąda dywidendy. O jakiej możemy mówić w tej chwili dywidendzie przy tym poziomie zyskowności firmy? Przy tych inwestycjach, przy tak trudnej sytuacji?
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Jeśli chodzi o naszą zdolność kredytową, to nie mnie ją oceniać, natomiast ją
oceniają banki i oceniają ją bardzo wysoko. Jeśli chodzi o pozyskiwanie tutaj jakichś obcych źródeł finansowania, czy w postaci kredytów, czy w postaci leasingu, to ja, jeżeli daję jakieś zapytanie, mam każdorazowo po trzy, pięć, dziesięć
ofert, ponieważ wyniki spółki i w ogóle sama spółka jako taka (niemająca innych
obciążeń poza leasingami) są przez banki oceniane bardzo wysoko. Mamy w tej
chwili czyste hipoteki. Z tego wynika strategia taka: rozwój w oparciu o własny
potencjał.
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CZĘŚĆ IV
ZAŁĄCZNIKI

USTAWA O SPÓŁKACH PRACOWNICZYCH
PROJEKT OBYWATELSKI
Zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych

Opracowanie eksperckie:
Prof. dr hab. Hubert Izdebski
Prof. UKSW dr hab. Paweł Ruszkowski

Warszawa – Bydgoszcz, luty 2013 r.
Projekt 4.02.2013 I&Z
USTAWA
z dnia ……………
o spółkach pracowniczych
Art. 1. Ustawa ma na celu stworzenie instrumentów organizacyjnych i finansowych umożliwiających zainteresowanym pracownikom, w tym kadrze zarządzającej
(menadżerom), uzyskanie udziału w kapitałowej spółce handlowej, przy czym:
1) w odniesieniu do przedsiębiorstw stanowiących własność państwową i komunalną, ustawa ma na celu stworzenie organizacyjnych i finansowych warunków
do rzeczywistego udziału ich pracowników w prywatyzacji tych przedsiębiorstw;
2) w odniesieniu do przedsiębiorstw stanowiących własność prywatną, ustawa ma
na celu stymulowanie ich pracowników do udziału kapitałowego w, prowadzącym przedsiębiorstwo, podmiocie będącym przedsiębiorcą.
Art. 2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa:
1) o spółce pracowniczej - należy przez to rozumieć spółkę kapitałową o udziale
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie prowadzonym przez tę spółkę, jak i prowadzonym przez jakiegokolwiek innego przedsiębiorcę;
2) o spółce o znaczącym udziale pracowniczym – należy przez to rozumieć spółkę
pracowniczą, w której udział kapitałowy pracowników przekracza 10%, w tym
udział pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, o którym mowa w art.
1 ust. 2 pkt 1 lub 2 przekracza 30% ogółu pracowników, a co najmniej 1/3 członków rady nadzorczej jest wybierana przez pracowników;
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3) o spółce akcjonariatu pracowniczego – należy przez to rozumieć spółkę pracowniczą niebędącą spółką o znaczącym udziale pracowniczym.
Art. 3. 1. Tworzy się, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 4, Fundusz Rozwoju Własności
Menedżerskiej i Pracowniczej, zwany dalej „Funduszem”.
2. Fundusz jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się do niego przepisy dotyczące tych
spółek.
3. Siedzibą Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa.
Art. 4. 1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi [50 mln zł], który to kapitał jest
wniesiony w formie pieniężnej przez Skarb Państwa reprezentowany
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zwanego dalej
„ministrem”.
2. Minister reprezentuje w stosunku do Funduszu Skarb Państwa i posiada w tym zakresie uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 czerwca
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 1224) jako uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
Art. 5. 1. Zarząd Funduszu jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie
Wspólników Funduszu na wniosek lub za zgodą Rady Funduszu.
2. Rada Nadzorcza Funduszu składa się z, po jednej osobie, powoływanej na dwuletnią kadencję i odwoływanej w trakcie tej kadencji przez
każdą z reprezentatywnych organizacji związkowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu przepisów o Trójstronnej
Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach
dialogu społecznego.
Art. 6. 1. Zadaniem Funduszu jest:
1) udzielanie gwarancji kredytowych spółkom pracowniczym występującym
w celu udziału w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych albo komunalnych
lub wykupu przedsiębiorstw stanowiących własność prywatną;
2) udzielanie spółkom pracowniczym kredytów, na warunkach preferencyjnych
określonych przez Radę Nadzorczą Funduszu, przeznaczonych na sfinansowanie działań przygotowawczych do udziału w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych bądź komunalnych lub wykupu przedsiębiorstw stanowiących własność prywatną, w szczególności usług doradczych świadczonych na ich rzecz
w tym zakresie –
- z tym że Rada Nadzorcza Funduszu może określić szczególny zakres realizacji
tych zadań w stosunku do spółek akcjonariatu pracowniczego.
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2. Fundusz przeznacza na udzielanie gwarancji i kredytów, o których
mowa w ust. 1, co najmniej 1.000.000.000 złotych w roku kalendarzowym, przy czym kwota ta podlega zmianom odpowiednio do zmian
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim,
ustalanego przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie przepisów
odrębnych.
3. Środki Funduszu, o których mowa w ust. 2, pochodzą z kapitału zakładowego oraz z nieoprocentowanych pożyczek Skarbu Państwa; zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego.
4. Rada Nadzorcza Funduszu uzyskuje informacje o realizacji zamierzeń, w związku z którymi Fundusz udzielił gwarancji, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.
Art. 7. 1. Kredytu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, udziela się w kwocie
nieprzekraczającej 200.000 zł, przy czym kwota ta podlega zmianom
odpowiednio do zmian wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim, ustalanego przez Główny Urząd Statystyczny
na podstawie przepisów odrębnych.
2. W razie akceptacji przez Fundusz koncepcji wypracowanej w ramach
działań przygotowawczych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, Fundusz może, na jej wniosek, udzielić spółce pracowniczej promesy gwarancji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1.
3. Kredyt, o którym mowa w ust. 1, jest spłacany w terminie trzech lat
od jego uzyskania, a w razie akceptacji, o której mowa w ust. 2, od tej
akceptacji, przy tym w takim przypadku Fundusz może zobowiązania
z tytułu kredytu umorzyć w całości albo w części.
Art. 8. Jeżeli Fundusz udzieli spółce pracowniczej gwarancji, o której mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1, udziały (akcje) w tej spółce w ciągu pięciu lat od udzielenia spółce kredytu zabezpieczonego tą gwarancją mogą być zbywane wyłącznie innym wspólnikom
(akcjonariuszom) spółki, przy czym żaden ze wspólników (akcjonariuszy) nie może
mieć więcej niż 5% udziałów (akcji).
Art. 9. W razie złożenia przez spółkę o znaczącym udziale pracowniczym, która
uzyskała promesę gwarancji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, oferty nabycia, na
podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, akcji w ramach prywatyzacji
pośredniej albo nabycia przedsiębiorstwa, właściwy organ reprezentujący odpowiednio Skarb Państwa albo jednostkę samorządu pracowniczego dokonuje zbycia
po cenie odpowiadającej wartości przedsiębiorstwa oszacowanej zgodnie z przepisami o komercjalizacji i prywatyzacji.
Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ……..
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Uzasadnienie
1. Cel ustawy
Ustawa ma na celu stworzenie instrumentów organizacyjnych i finansowych
umożliwiających zainteresowanym pracownikom, w tym kadrze menadżerskiej,
tworzenie spółek pracowniczych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 1 jako spółka kapitałowa o udziale pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie prowadzonym
przez tę spółkę, jak i prowadzonym przez jakiegokolwiek innego przedsiębiorcę –
przy czym spółki pracownicze są podzielone na dwie kategorie: spółek o znaczącym
udziale pracowniczym (art. 2 pkt 2), dla których to spółek przewiduje się szczególne
unormowania (co najmniej 1/3 członków rady nadzorczej wybierana przez pracowników, a ponadto unormowanie zawarte w art. 9) oraz spółek akcjonariatu pracowniczego (art. 2 pkt 3 oraz unormowanie zawarte w art. 6 ust. 1 in fine). Cel ten byłby
realizowany przez powołaną w tym celu państwową osobę prawną – Fundusz Rozwoju Własności Menedżerskiej i Pracowniczej (art. 3 i nast.).
2. Celowość i konieczność przyjęcia ustawy
W środowiskach pracowniczych stwierdzono występowanie wysokiego stopnia
poparcia dla koncepcji rozwoju spółek pracowniczych, co wynika m.in. z następujących potrzeb oczekiwań:
• spółki pracownicze są skutecznym narzędziem adaptacji zawodowej pracowników i menadżerów do warunków gospodarki rynkowej;
• rozwój sektora spółek pracowniczych przyspieszy upowszechnienie własności prywatnej, a tym samym proces powstawania klasy średniej;
• spółki pracownicze wykazują tendencję do tworzenia nowych miejsc pracy,
co wpływa na zmniejszenie bezrobocia;
• spółki pracownicze mogą stać się istotnym stymulatorem rozwoju regionalnego.
Mocne strony spółek pracowniczych pokazują badania prof. Josepha Lampela,
przeprowadzone w roku 2010 w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że spółki pracownicze
lepiej radzą sobie na rynku niż inne formy spółek. Efektywność ekonomiczna spółek
pracowniczych, mierzona poziomem zysku brutto była w okresie 2005-2008 nieco
niższa niż w zwykłych spółkach. Charakterystyczny jest fakt, że w latach kryzysowych
2008-9 ta różnica wyraźnie się zmniejszyła. Główny element przewagi konkurencyjnej spółek pracowniczych wiąże się z ich elastycznym reagowaniem na wymogi
rynku i dynamiczną strategią ekspansji biznesowej. W latach 2008-2009 nakłady na
podnoszenie wartości siły roboczej i kapitału ludzkiego, mierzone wartością dodaną
na pracownika, wzrosły w spółkach pracowniczych o 33%, natomiast w pozostałych
spółkach o 17%. Istotne znaczenie ma również fakt, że spółki pracownicze szybciej
tworzą nowe miejsca pracy. W latach 2005-2008 średni roczny wzrost zatrudnienia
w spółkach pracowniczych wyniósł 7.5% natomiast w pozostałych spółkach 3.9%.
Co ciekawe, w warunkach kryzysu, w latach 2008-2009 ta aktywność w obszarze
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tworzenia miejsc pracy w przypadku spółek pracowniczych uległa zwiększeniu do
12.9% a pozostałych spółkach spadła do 2.7%.
Z art. 6 wynika, że cel ustawy realizowany jest, w szczególności, przez:
• udzielanie spółkom pracowniczym gwarancji kredytowych, w celu udziału
w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych czy komunalnych lub wykupu
przedsiębiorstw stanowiących własność prywatną;
• udzielanie spółkom pracowniczym, na warunkach preferencyjnych, kredytów są finansowanie działań przygotowawczych do udziału w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych czy komunalnych lub wykupu przedsiębiorstw stanowiących własność prywatną.
Dotychczasowy brak odpowiednich instrumentów umożliwiających powstawanie i rozwój spółek pracowniczych powoduje niski stopień udziału spółek pracowniczych (poza leasingiem pracowniczym) w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych. Sytuacje wykupu przez pracowników firm prywatnych
w zasadzie nie występują w praktyce biznesowej.
W latach 2000-2007 powstało w Polsce 185 spółek pracowniczych, przy zastosowaniu procedury leasingu pracowniczego. Co roku podejmowanych jest kilkadziesiąt inicjatyw tworzenia spółek pracowniczych poza procedurą leasingową. Zasadniczo dotyczy to firm zagrożonych upadłością. Jednakże w praktyce działalność
gospodarczą podejmuje zaledwie kilkanaście spółek pracowniczych w skali roku.
Stwierdza się w szczególności występowanie barier o charakterze finansowym
i organizacyjnym, które ograniczają możliwości tworzenia spółek pracowniczych.
Główna bariera rozwojowa to niska zdolność kredytowa nowotworzonych przez
pracowników spółek. Regulacja ustawowa jest zatem konieczna dla stworzenia finansowanych przez państwo mechanizmów kredytowania.
3. Proponowane rozwiązania instytucjonalne
Projekt ustawy wprowadza instrument instytucjonalny, umożliwiający efektywne
kredytowanie spółek pracowniczych w postaci Funduszu Rozwoju Własności Menedżerskiej i Pracowniczej. Jest to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, finansowana,
poza kapitałem zakładowym, w formie nieoprocentowanej pożyczki ze środków budżetowych, której środkami przeznaczonymi na udzielanie spółkom pracowniczym
gwarancji i kredytów zgodnie z przepisami ustawy zarządza. Radę Nadzorczą Funduszu tworzą przedstawiciele reprezentatywnych central związkowych i związków
pracodawców. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do Funduszu stosuje się
przepisy dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 3 ust. 2), a wobec
tego szczegółowe kwestie organizacji i działania Funduszu zostaną unormowane
w jego akcie założycielskim; odpowiednie oświadczenia woli w tym zakresie złoży
w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw gospodarki (art. 4).
Fundusz udziela gwarancji kredytowych spółkom pracowniczym ubiegającym
się o określone kontrakty prywatyzacyjne oraz o kontrakty wykupu firm prywatnych
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przez spółki pracownicze. Kontrakty te mogą obejmować również finansowanie inwestycji rozwojowych, zawartych w biznesplanach spółek pracowniczych.
Fundusz udziela również niewielkich, niskooprocentowanych kredytów na sfinansowanie biznesplanu oraz innych działań przygotowujących wejście spółek pracowniczych na rynek.
W przypadku spółek o znaczącym udziale pracowniczym, uczestniczących
w transakcjach prywatyzacyjnych (prywatyzacja pośrednia, nabycie przedsiębiorstwa) proponuje się wprowadzenie zasady o charakterze pierwokupu - w przypadku złożenia przez spółkę oferty nabycia akcji lub przedsiębiorstwa, właściwy organ
reprezentujący odpowiednio Skarb Państwa albo jednostkę samorządu pracowniczego dokonuje zbycia po cenie odpowiadającej wartości przedsiębiorstwa oszacowanej zgodnie z przepisami o komercjalizacji i prywatyzacji.
4. Przewidywana skala finansowania spółek pracowniczych
Na podstawie badań naukowych oraz konsultacji przeprowadzonych w środowisku związków zawodowych oraz organizacji pracodawców szacuje się zapotrzebowanie na kredytowanie powstających spółek pracowniczych na ok. 80 projektów
rocznie, o łącznej wartości ok 1mld zł. Symulacja struktury kapitałowej projektów
kredytowania spółek pracowniczych przedstawia się następująco:
• 30 spółek pracowniczych po ok. 5 mln zł = 150 mln zł
• 30 spółek pracowniczych po ok. 10 mln zł = 300 mln zł
• 10 spółek pracowniczych po ok. 20 mln zł = 200 mln zł
• 5 spółek pracowniczych po ok. 30 mln zł = 150 mln zł
• 5 spółek pracowniczych po ok. 40 mln zł = 200 mln zł
Fundusz dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 50 mln zł. Działalność
bieżąca funduszu jest finansowana z 5% odpisu z kapitału podstawowego, którego
wielkość - 1 mld zł określa ustawa (art.6 ust. 2). Koszty bieżącej działalności obejmują:
• Kredyty na sfinansowanie biznes planów – 160 projektów X 200 tys. zł = 32
mln zł (zakłada się, że do efektywnej realizacji wchodzi 80 projektów rocznie).
• Koszt zarządu, rady nadzorczej, koszt monitoringu projektów w okresie 12
miesięcy przez pełnomocników Rady Funduszu, koszty analiz i badań – 18
mln zł
Środki z Funduszu, administrowane przez BGK są przeznaczone na gwarancje
kredytów zaciąganych przez spółki pracownicze w bankach komercyjnych. Oprócz
udzielania gwarancji kredytowych Fundusz dokonuje bieżących operacji w zakresie:
• Pokrywania strat wynikających z upadłości średnio rocznie 5% spółek pracowniczych – ok. 50 mln zł
• Uzyskiwania wpływów wynikających z opłaty za uzyskanie gwarancji kredytowych (2%) w wysokości ok. 20 mln zł.
Ogólna suma środków wydatkowanych przez Fundusz wynosi więc 80 mln zł
(50+50-20=80). Przy 80 projektach rocznie daje to średni koszt uruchomienia dzia242

łalności biznesowej spółki pracowniczej w wysokości ok. 1,0 mln zł.
Dla określenia długofalowej efektywności ekonomicznej wydatkowanych środków budżetowych, należy uwzględnić:
• wpływy z podatków działalności gospodarczej 80 podmiotów
• efekt stymulacji rozwojowej dla rynku pracy
• stabilizujący wpływ na lokalne otoczenie biznesowe.
Należy podkreślić, że proponowana wysokość kapitału zakładowego (50 mln zł)
ma pozwolić jedynie na uruchomienie Funduszu. Jego dalsza działalność finansowana będzie z pożyczek Skarbu Państwa. Wobec tego, po fazie uruchomienia procesu tworzenia sektora spółek pracowniczych, w okresie 3 - 5 lat nastąpi faza spłaty
kredytów oraz stopniowa minimalizacja zewnętrznego finansowania Funduszu .
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Paweł Ruszkowski
Paweł Matuszewski
Maciej Chudkiewicz
SPÓŁKI PRACOWNICZE SZANSĄ PRZYSZŁOŚCI
Niniejszy tekst zawiera obszerne streszczenia raportów z badań socjologicznych
dotyczących opinii związkowców, samorządowców i pracodawców na temat prywatyzacji pracowniczej.
PRYWATYZACJA PRACOWNICZA W OPINII CZŁONKÓW FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH
Nota metodologiczna
Poddana analizie próba badawcza objęła 1078 respondentów, członków Forum
Związków Zawodowych. Zbadano pracowników pięciu strategicznych branż z całej
Polski: elektroenergetycznej, górniczej, chemicznej, kolejowej i pocztowej
Struktura próby
Wiek
Najwięcej badanych mieściło się w przedziale wiekowym 48-52 lata (19,6%) oraz
38-42 lata (19,4%), trzecią grupę stanowili pracownicy w wieku 43-47 lat (16,9%).
Najsilniejszą grupą wiekową była więc grupa badanych w wieku 38-52 lata. Badani
ci stanowili aż 55,9% wszystkich respondentów. Wśród ankietowanych znaleźli się
także ludzie w wieku przedemerytalnym oraz młodzi dorośli.
Płeć
W badaniu wzięła udział większa ilość mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 69,7%
i 30,3%).
Wielkość miejscowości zamieszkania
Najwięcej respondentów zadeklarowało się jako mieszkańcy miast od 50 000 do
99 999 mieszkańców. Stanowią oni 28,7% całej próby. W miastach liczących od 20
000 do 49 999 mieszkańców żyje 20,1% respondentów, a w tych od 100 000 do
499 999 16,7%. 9,4% mieszka w miastach do 19 999 mieszkańców. Podobna ilość
(9,2%) mieszka na wsiach.
W największych polskich miastach, liczących ponad 500 tys. mieszkańców, żyje
15,9% respondentów.
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Wykształcenie
Wykształceniem podstawowym legitymuje się zaledwie 1,8% ankietowanych.
Kolejne 20,8% zakończyło swoją edukację na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej. Osób z wykształceniem średnim jest najwięcej i stanowią one 51,6% wszystkich
badanych. Zwraca uwagę spora liczba osób z wykształceniem wyższym. Jest ich
25,8% (a więc więcej niż wynosi średnia dla całego kraju).
Branża
W badaniu wzięli udział pracownicy pięciu branż. Respondenci z branży chemicznej stanowili 19,5% próby, z branży elektroenergetycznej - 22,8%, z branży
górniczej (górnictwo węgla kamiennego) - 15,6%, z Poczty Polskiej – 18,1%, zaś
z branży kolejarskiej – 24% ogółu badanych.
Ocena prywatyzacji
Nie ma jednoznacznie pozytywnej bądź negatywnej opinii badanych o prywatyzacji polskiej gospodarki. Zdecydowana mniejszość (15,7%) wyraziła zdanie, że
prywatyzacja jest korzystna dla polskiej gospodarki, a nieco ponad 1/3 badanych
(36%) była przeciwnego zdania. Warto jednak zwrócić uwagę, że najczęściej wybieraną odpowiedzią była odpowiedź ambiwalentna (38%), a 10% respondentów nie
zdecydowało się wprost wyrazić swojego zdania (kategoria „trudno powiedzieć”).
Dane te wskazują, że badani dość ostrożnie wypowiadają się na temat konsekwencji prywatyzacji dla polskiej gospodarki.
Rys. 1. Ocena skutków prywatyzacji dla polskiej gospodarki
Czy Pana(i) zdaniem prywatyzacja jest dla polskiej gospodarki
korzystna, czy też niekorzystna?
9,9%
15,7%

Korzystna
W takim samym stopniu
korzystna, co niekorzystna
Niekorzystna

36,0%
38,4%
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Trudno powiedzieć

Szerszej wiedzy na temat oceny prywatyzacji dostarcza pytanie, w którym badani zostali poproszeni o wskazanie, z czym przede wszystkim prywatyzacja im się
kojarzy. Najczęściej pojawiały się asocjacje negatywne, związane z różnego rodzaju dysfunkcjami. Zaczynając od najczęściej wybieranych odpowiedzi, prywatyzacja
gospodarki kojarzy się z likwidacją miejsc pracy, bezrobociem (67,2%), z wyprzedażą majątku narodowego (66,7%), z nieprawidłowościami, ze złodziejstwem,
z korupcją (56,1%), z wyzyskiem pracowników (54,6%) i z uwłaszczeniem nomenklatury (20,8%). Można te tendencje tłumaczyć osobistymi lub zapośredniczonymi doświadczeniami prywatyzacyjnymi, w których z prywatyzacją związana była redukcja
i optymalizacja zatrudnienia, intensyfikacja pracy, brak świadomości strategicznych
celów przeprowadzania prywatyzacji oraz zdarzające się nieprawidłowości prawne.
Wszystkie te odpowiedzi można też traktować jako elementy świadomości badanych, które mogą wzmacniać opór wobec zmian prywatyzacyjnych.
Znacznie rzadziej pojawiały się skojarzenia neutralne. Prywatyzacja gospodarki
kojarzyła się z napływem zagranicznego kapitału do Polski 29,9% respondentów,
z wolnym rynkiem, normalną gospodarką rynkową 23,6% respondentów, ze zmianą
ustroju 22,6% respondentów a z powszechnym uwłaszczeniem 5,2% respondentów.
Najmniej liczne z kolei były asocjacje pozytywne. Najczęściej pozytywnie prywatyzacja gospodarki kojarzyła się z rozwojem gospodarczym (15,6%), w dalszej
kolejności z efektywnością gospodarczą (13,1%), a najrzadziej z dobrobytem (1,7%).
Rys. 2. Skojarzenia z prywatyzacją gospodarki
Z czym przede wszystkim kojarzy się Panu(i) prywatyzacja gospodarki?
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

67,2% 66,7%

56,1% 54,6%
29,9%

23,6% 22,6% 20,8%

15,6% 13,1%

5,2%

1,7%

Sumując wszystkie wypowiedzi w ramach trzech kategorii – skojarzenia pozytywne, skojarzenia neutralne, skojarzenia negatywne – uzyskujemy następujący
wykres.
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Rys. 3. Udziały pozytywnych, neutralnych i negatywnych skojarzeń z prywatyzacją
gospodarki
Z czym przede wszystkim kojarzy się Panu(i) prywatyzacja gospodarki
8%

22%

Skojarzenia pozytywne
Skojarzenia neutralne
Skojarzenia negatywne

70%

Ze zrekodowanych w ten sposób danych wynika, że w puli wszystkich oddanych
odpowiedzi 70% dotyczyło asocjacji negatywnych, 22% asocjacji neutralnych i 8%
asocjacji pozytywnych. O ile zatem sama ocena korzyści prywatyzacji dla gospodarki polski nie jest zdecydowanie negatywna, o tyle już skojarzenia, które mają respondenci z prywatyzacją, są najczęściej negatywne.
Stosunek do prywatyzacji pracowniczej
Blisko połowa respondentów (49,1%: zsumowane wypowiedzi „zdecydowanie tak” – 10,5% i „raczej tak” – 38,6%) przychylnie odnosi się do pomysłu prywatyzacji pracowniczej jako formy przekształceń własnościowych firm państwowych
w ich branży. Przeciwnicy tej koncepcji stanowią jednak około 1/3 ogółu badanych
(33,9%: zsumowane wypowiedzi „zdecydowanie nie” – 11% i „raczej nie” – 22,1%),
co jest także dość znaczącym odsetkiem. Znaczną część (17%) stanowią także respondenci, którzy zaznaczyli odpowiedź „trudno powiedzieć”.

248

Tab. 1. Poparcie dla idei prywatyzacji pracowniczej w zależności od samooceny posiadanej wiedzy o spółkach pracowniczych
Czy Pana(i) zdaniem
koncepcja prywatyzacji
pracowniczej jest dobrym
pomysłem na przeprowadzenie przekształceń własnościowych firm państwowych w Waszej branży?

Jak ocenia Pan(i) swoją wiedzę na temat zasad działania
spółek pracowniczych?
Bardzo
dobrze
i dobrze

Przeciętnie
i słabo

Nic nie
wiem na ten Trudno
temat
powiedzieć

Zdecydowanie
tak

Liczebność

38

67

5

2

%

17,7%

9,3%

4,7%

8,3%

Raczej tak

Liczebność

111

280

15

4

%

51,6%

39,1%

14,2%

16,7%

Liczebność

31

188

20

4

Raczej nie

%

14,4%

26,2%

18,9%

16,7%

Zdecydowanie
nie

Liczebność

27

73

17

0

%

12,6%

10,2%

16,0%

,0%

Trudno
powiedzieć

Liczebność

8

109

49
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%
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Rys. 4. Poparcie dla koncepcji prywatyzacji pracowniczej jako pomysłu na przeprowadzenie przekształceń własnościowych firm państwowych
Czy Pana(i) zdaniem koncepcja prywatyzacji pracowniczej jest dobrym pomysłem
na przeprowadzenie przekształceń własnościowych firm państwowych w Waszej branży?

17,0%

10,5%

Zdecydowanie tak
Raczej tak

11,0%

Raczej nie
38,6%

22,9%

Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

249

Poparcie dla koncepcji prywatyzacji pracowniczej jako pomysłu na przeprowadzenie przekształceń własnościowych firm państwowych w branży respondenta
wyraźnie różnicuje się w zależności od wiedzy respondentów na temat zasad działania spółek pracowniczych. Ogólnie mówiąc, im większa wiedza o zasadach działania
spółek pracowniczych, tym większe poparcie dla koncepcji prywatyzacji pracowniczej. Wśród osób, które bardzo dobrze i dobrze oceniało swoją wiedzę 69,3% popierało ideę prywatyzacji pracowniczej, wśród osób, które przeciętnie i słabo oceniało
swoją wiedzę, popierało ją 48,4%, a wśród respondentów, którzy twierdzili, że nic
nie wiedzą na ten temat, popierało ją 18,9%.
Chociaż tylko około połowa respondentów przychylnie odnosi się do pomysłu
prywatyzacji pracowniczej jako formy przekształceń własnościowych firm państwowych w swojej branży, to jednak zauważalnie większy odsetek optymistyczniej patrzy na możliwość efektywnego funkcjonowania spółek pracowniczych.
74% respondentów uważa, że spółki pracownicze z ich branży mogą efektywnie
funkcjonować w działalności dodatkowej, jak np. transport wewnętrzny, ochrona
czy wydzielone prace pomocnicze. Odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 9,3% respondentów, a „zdecydowanie nie” – 6,1% ogółu badanych.
Rys. 5. Opinia o możliwości efektywnego funkcjonowania spółek pracowniczych
w działalności dodatkowej
Czy uważa Pan (i), że spółki pracownicze w Waszej branży mogą
efektywnie funkcjonować w działalności dodatkowej typu transport
wewnętrzny, ochrona, wydzielone prace pomocnicze?

10,5%
6,1%
35,4%
9,3%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

38,7%

Odsetek respondentów, którzy twierdzą, że spółki pracownicze mogłyby efektywnie funkcjonować w działalności podstawowej zmniejsza się w stosunku do po250

przedniego przypadku, ale jest nadal relatywnie wysoki. Opinię tę podziela 62,2% badanych, z czego 26,8% udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a 35,4% „raczej tak”.
W stosunku do poprzedniego rozwiązania wzrosła jednak liczba sceptyków. 14,5%
respondentów udzieliło odpowiedzi „raczej nie”, a 11,8% „zdecydowanie nie”.
Warto zwrócić uwagę, że poparcie dla koncepcji prywatyzacji pracowniczej jako
pomysłu na przeprowadzenie zmian własnościowych w branży jest istotnie niższe
niż przekonanie, że spółki pracownicze mogłyby efektywnie funkcjonować, i to zarówno w działalności podstawowej, jak i dodatkowej. Skonfrontowanie tych pytań
pozwala na ostrożne przyjęcie hipotezy, że o poparciu dla koncepcji prywatyzacji
pracowniczej decyduje nie tylko przewidywany sukces ekonomiczny takiego przedsięwzięcia. Pewną rolę odgrywają także inne czynniki, jak np. odpowiednia wiedza
o zasadach działania spółek pracowniczych. Różnice w odsetkach odpowiedzi
wskazują, że czynniki te mają wyraźnie większe znaczenie w przypadku, gdyby miało dojść do utworzenia spółki pracowniczej w obszarze działalności podstawowej.
Rys. 6. Opinia o możliwości efektywnego funkcjonowania spółek pracowniczych
w działalności podstawowej
Czy uważa Pan (i), że spółki pracownicze w Waszej branży mogą
efektywnie funkcjonować w działalności podstawowej - produkcyjnej,
usługowej typowej dla danej branży?

11,5%
26,8%
11,8%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie

14,5%

Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
35,4%

Ze względu na cele projektu istotne są rozwiązania, które pozytywnie wpłyną
na postawy pracowników wobec idei prywatyzacji pracowniczej. Respondenci mieli ocenić różne propozycje rozwiązań organizacyjnych, które mogą się przyczynić
do wzrostu aktywności pracowników w zakresie tworzenia spółek pracowniczych.
Rysunek nr 13 ilustruje zestawienie wszystkich rozwiązań od mającego największy
wpływ do mającego wpływ najmniejszy.
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Rozwiązania, które mają według badanych największy wpływ na zwiększoną aktywność pracowników w zakresie tworzenia spółek pracowniczych to: przyznanie
spółkom pracowniczym prawa pierwokupu prywatyzowanych firm (86,1% - zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), wprowadzenie ulg podatkowych dla dywidend uzyskiwanych przez udziałowców spółek pracowniczych
(82,5% - zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), stworzenie
branżowych instytucji finansowych udzielających spółkom pracowniczym gwarancji kredytowych (82,2% - zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”),
stworzenie branżowych instytucji finansowych udzielających pracownikom niskooprocentowanych kredytów na zakup akcji spółek pracowniczych (81,5% - zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), zorganizowanie przy pomocy struktur związkowych sieci regionalnych grup informacyjno-konsultacyjnych
udzielających wsparcia powstającym spółkom pracowniczym (79,4% - zsumowane
odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), uruchomienie systemu szkoleń dla liderów prywatyzacji pracowniczej (78,2% - zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie
tak” i „raczej tak”), stworzenie portalu internetowego stanowiącego forum wymiany
doświadczeń pomiędzy istniejącymi i powstającymi spółkami pracowniczymi (78%
- zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), wydanie w dużym
nakładzie poradnika na temat zasad i procedur zakładania spółek pracowniczych
(71,7% - zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”).
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Rys. 7. Ocena wpływu wybranych rozwiązań organizacyjnych na zwiększenie aktywności pracowników w zakresie tworzenia spółek pracowniczych
Proszę ocenić, czy wymienione poniżej propozycje nowych rozwiązań
organizacyjnych mogą wpłynąć na większą aktywność pracowników
w zakresie tworzenia spółek pracowniczych
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34,3%
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34,3%

30,7%
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7,0% 8,3% 6,8%
6,1% 5,7% 6,5%
3,7%
3,0%
4,6%
3,5% 3,2%
2,7% 3,8% 3,4% 3,2%
13,1%
12,2%
6,6% 7,6% 8,7% 8,8% 10,2% 10,3%

Wszystkie podane rozwiązania zostały ocenione przez znaczącą większość respondentów jako takie, które mogą wpłynąć na wzrost aktywności pracowników
w zakresie tworzenia spółek. Jako najbardziej skuteczne uznano rozwiązania dotyczące różnego rodzaju przywilejów ekonomicznych (cztery pierwsze pozycje).
W dalszej kolejności znalazły się natomiast rozwiązania uwzględniające szkolenia
i szeroko rozumiane procesy informacyjne. Można zaryzykować hipotezę, że wprowadzenie takich rozwiązań, gwarancji i szkoleń zwiększyłoby odsetek respondentów popierających prywatyzację pracowniczą jako pomysł na przeprowadzenie
przekształceń własnościowych firm państwowych w ich branży.
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Tab. 2. Deklaracja zakupu akcji spółki pracowniczej w zależności od posiadanej wiedzy na temat zasad działania spółek pracowniczych
Jak ocenia Pan(i) swoją wiedzę na temat
Czy w przypadku powstania
zasad działania spółek pracowniczych?
w Waszej firmie spółki
pracowniczej, dążącej do
wykupu całej firmy lub
jej części, był(a)by Pan(i)
Bardzo
Nic nie
Trudno
skłonny(a) zakupić akcje tej dobrze
Przeciętnie wiem na powiespółki?
i dobrze i słabo
ten temat dzieć

Ogółem

Zdecydowanie
tak
Raczej tak
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4

177

%
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16,7%

16,7%

Liczebność

104

291

24

7
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%

48,6%

40,5%

22,6%
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%

10,7%
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16,7%

20,2%
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nie
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%
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18,9%
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10,0%

Trudno
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7
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9
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%

3,3%
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28,3%

37,5%
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Ogółem

Liczebność

214
100,0%

719
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106
100,0%

24
100,0%

1063
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%

Pytania zawarte w ankiecie pozwoliły sprawdzić, czy wiedza, jaką posiadają respondenci na temat zasad działania spółek pracowniczych, wiąże się z ich skłonnościami do partycypacji w tego rodzaju przedsięwzięciu. Biorąc pod uwagę sumę odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” w pytaniu „Czy w przypadku powstania
w Waszej firmie spółki pracowniczej, dążącej do wykupu całej firmy lub jej części,
był(a)by Pan(i) skłonny(a) zakupić akcje tej spółki?” rozkład odpowiedzi wygląda
następująco: 81,3% osób, które bardzo dobrze i dobrze oceniają swoją wiedzę na
temat zasad działania spółek pracowniczych, byłoby skłonnych zakupić akcje takiej
spółki; zrobiłoby to także 53,6% osób, które oceniają swoją wiedzę jako przeciętną
lub słabą oraz 31,1% tych, którzy twierdzą, że nic nie wiedzą na ten temat. Jedynie
w tym ostatnim przypadku liczba odpowiedzi negatywnych przeważa nad pozytywnymi (różnica wynosi -9,5 pkt. proc.).
Dane te pokazują, że w znacznym stopniu postawy wobec aktywnego uczestnictwa w spółce pracowniczej zależą od ogólnej wiedzy na temat zasad działania
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takich spółek. Im ta wiedza jest większa, tym większa przychylność wobec spółek
pracowniczych. Natomiast postawy nieprzychylne wynikają w znacznej mierze
z niewiedzy, a nie negatywnego stosunku do idei prywatyzacji pracowniczej.
Formy partycypacji pracowniczej i pożądany wpływ związków zawodowych
Związki zawodowe pozostają ważnym aktorem na scenie gospodarczej, choć
ich rola maleje. Respondenci wskazywali w swoich odpowiedziach, że oczekują, iż
związki będą dalej pełnić swoją tradycyjną rolę, tj. współdecydować o sprawach socjalnych i bronić pracowników przed zwolnieniami. Nieco mniej wskazań miały takie
zadania dla związków zawodowych jak wpływ na zarządzanie firmy czy współudział
w wyborze kadry zarządzającej. Może się to wiązać z tradycyjnym obrazem związków zawodowych, które stoją po przeciwnej stronie niż zarząd przedsiębiorstwa.
Na poziomie Unii Europejskiej funkcjonuje wiele form partycypacji pracowniczej. Są to np. rady zakładowe czy pracownicze. Badani zostali poproszeni o wskazanie korzystniejszego sposobu współudziału w zarządzaniu (Rys. 14).
Najwięcej respondentów – 37,9% − uznało, że współudział w zarządzaniu powinien być wypełniany przez rady pracownicze wybierane bezpośrednio przez
pracowników firmy. 29,9% respondentów jest zdania, że korzystniejsze będzie, jeśli współudział w zarządzaniu będzie wypełniany bezpośrednio i wyłącznie przez
związki zawodowe. Połowa mniej (15,3%) uznała, że współudział w zarządzaniu
powinien być domeną rad zakładowych powoływanych przez związki zawodowe.
Może się to wiązać z niechęcią do tworzenia niesamodzielnych instytucji. Skoro
instytucją odpowiedzialną za współzarządzanie miałaby być rada zależna od innej
pracowniczej organizacji, to ankietowani mogli wskazać od razu instytucję nadrzędną.
17% badanych nie było w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi, wybierając
opcję „trudno powiedzieć”. Można założyć, że znaczna część z nich to osoby niedoinformowane co do możliwości i zasad współudziału pracowników w zarządzaniu.
Być może odpowiednie kampanie informacyjne byłyby w stanie zmniejszyć odsetek
osób, które wybrały taką odpowiedź.
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Rys. 8. Preferencje dotyczące form partycypacji pracowniczej w zarządzaniu
W krajach Unii Europejskiej funkcjonują różne formy partycypacji
pracowniczej w zarządzaniu, takie jak rady zakładowe, czy rady
pracownicze. Czy Pana(i) zdaniem korzystniejsze jest, aby
współudział w zarządzaniu był wypełniany

przez rady pracownicze
wybierane przez pracowników
firmy

17,0%

37,9%

przez rady zakładowe
powoływane przez związki
zawodowe
bezpośrednio i wyłącznie przez
związki zawodowe

29,9%

15,3%

trudno powiedzieć

Respondenci są zdania, że związki zawodowe powinny mieć wpływ na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące prywatyzacji (Rys. 15). Zsumowane odpowiedzi, które potwierdzają tę tezę („zdecydowanie tak” – 52,3%, oraz „raczej tak” – 32,8%), stanowią aż 86,1% wszystkich odpowiedzi. Badani pracownicy
w większości zatrudnieni są w branżach, które jako jedne z nielicznych do tej pory
oparły się prywatyzacji. Ten fakt jest jednym z powodów, dla których prywatyzacja
wzbudza wśród nich obawy i dla których chcieliby mieć możliwość kontrolowania
procesu prywatyzacji, choćby na poziomie zakładowym. Odpowiedzi, które wskazują, że związki zawodowe nie powinny mieć wpływu na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące prywatyzacji, stanowią zaledwie 9,5% („raczej nie”
– 6,2%, „zdecydowanie nie – 3,3%”). Niezdecydowani (kategoria „trudno powiedzieć”) to 5,4% respondentów.
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Rys. 9. Opinia na temat wpływu związków zawodowych na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące prywatyzacji
Czy Pana(i) zdaniem związki zawodowe powinny mieć wpływ na
podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące prywatyzacji?
5,4%
3,3%
6,2%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
52,3%

32,8%

Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

Podobnie jak w pytaniu o wpływ związków zawodowych na decyzje prywatyzacyjne większość pytanych pracowników uznała, iż związki zawodowe powinny
mieć wpływ na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące struktury organizacyjnej (Rys. 16). Uznało tak 70,7% badanych (zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 30,2%, oraz „raczej tak” – 40,5%). Takiej roli związków zawodowych sprzeciwiło się 20,9% osób (zsumowane odpowiedzi „raczej nie” – 14% oraz
„zdecydowanie nie” 6,9%). 8,4% respondentów nie była przekonana i wybrała opcję
„trudno powiedzieć”.
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Rys. 10. Opinia na temat wpływu związków zawodowych na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące struktury organizacyjnej
Czy Pana(i) zdaniem związki zawodowe powinny mieć wpływ na
podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące struktury organizacyjnej?
8,4%
6,9%

30,2%

Zdecydowanie tak
Raczej tak

14,0%

Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
40,5%

Związki zawodowe bywają postrzegane jako bufor chroniący przed zwolnieniami (Rys. 17). Stąd aż 81,9% respondentów (zsumowane odpowiedzi „zdecydowanie
tak” – 63,4 proc oraz „raczej tak” 18,5%) uznało, że związki zawodowe powinny mieć
wpływ na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące zwolnień pracowników. Przeciwnego zdania było 14,7% badanych (zsumowane „raczej nie” – 6,9%,
oraz „zdecydowanie nie” – 7,8%). 3,4% respondentów wskazało „trudno powiedzieć”.
Obsadzanie stanowisk kierowniczych nie należy do tradycyjnych kompetencji
związków zawodowych (Rys. 18). Może także kłócić się z obrazem związku, który
stoi na przeciwnym biegunie niż osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Mimo
to ponad połowa (53,6%) osób uznała, że związki zawodowe powinny mieć wpływ
na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące obsadzania stanowisk
kierowniczych (skumulowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 25,2%, oraz „raczej
tak” 28,4%).
Innego zdania było 36,8% badanych. Ci uznali, że związki zawodowe nie powinny mieć takiego wpływu. 15,7% respondentów stwierdziło, że zdecydowanie nie
powinny go mieć, a 21,1%, że raczej nie powinny. 9,7% badanych wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.
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Rys. 11. Opinia na temat wpływu związków zawodowych na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące zwolnień pracowników
Czy Pana(i) zdaniem związki zawodowe powinny mieć wpływ na
podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące zwolnień pracowników?
7,8%

3,4%

6,9%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie

18,5%
63,4%

Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

Rys. 12. Opinia na temat wpływu związków zawodowych na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące obsadzania stanowisk kierowniczych
Czy Pana(i) zdaniem związki zawodowe powinny mieć wpływ na
podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące obsadzania
stanowisk kierowniczych?

9,7%
25,2%
15,7%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

21,1%
28,4%
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92,4% badanych uznało, że związki zawodowe powinny mieć wpływ na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące spraw płacowych, przy czym
aż 72,2% respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 20,2% „raczej tak”
(Rys. 19).
Taką rolę związków zawodowych, która polegałaby na wpływie na podejmowanie decyzji dotyczących spraw płacowych, zanegowało łącznie 5,3% badanych
(2,8% uznało, że zdecydowanie nie powinny mieć wpływu, a 2,5%, że raczej nie powinny). 2,2% osób udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.
Rys. 13. Opinia na temat wpływu związków zawodowych na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące spraw płacowych
Czy Pana(i) zdaniem związki zawodowe powinny mieć wpływ na
podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące spraw płacowych?
2,5%
2,8% 2,2%

Zdecydowanie tak

20,2%

Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
72,2%

Trudno powiedzieć

Sprawy socjalne to kolejny element tradycyjnie pozostający w sferze wpływów
związków zawodowych (Rys. 20). Negocjacje spraw socjalnych to jedne z ich najważniejszych zadań. Ankietowani uznali, że związki zawodowe powinny mieć wpływ
na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące spraw socjalnych. Uznało
tak 95,1% respondentów (zsumowane odpowiedzi zdecydowanie tak – 76,2%, oraz
raczej tak – 18,9%). Tylko 2,7% respondentów uznało, że związki zawodowe nie powinny mieć takiego wpływu. 2,2% badanych nie potrafiło określić swojego zdania
w tej kwestii.
Związki zawodowe nie mają bezpośrednich możliwości wpływania na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące sposobu zarządzania nim (Rys. 21).
Jednak 61,8% badanych uznało, że związki zawodowe taki wpływ powinny mieć,
przy czym 25,9% z nich uważa zdecydowanie, że związki mają wpływ na decyzje
w przedsiębiorstwie, a 35,9% uważa, że związki raczej mają wpływ na te decyzje.
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Oznacza to, że dla wielu respondentów taka rola związków zawodowych nie wydaje
się oczywista.
Przeciwnego zdania było 28,1% badanych (zsumowane odpowiedzi „raczej nie”
– 19,5%, oraz „zdecydowanie nie” – 8,6%).
Co dziesiąty badany nie był zdecydowany, czy związki zawodowe powinny czy
nie powinny mieć wpływu na podejmowanie w przedsiębiorstwie decyzji dotyczących sposobu zarządzania przedsiębiorstwem (10,1%).
Rys. 14. Opinia na temat wpływu związków zawodowych na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące spraw socjalnych
Czy Pana(i) zdaniem związki zawodowe powinny mieć wpływ na
podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące spraw socjalnych?
1,2%
1,5%
18,9%

2,2%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
76,2%

Trudno powiedzieć

W pytaniu o wpływ związków zawodowych na decyzje dotyczące kierunku rozwoju przedsiębiorstwa więcej badanych opowiedziało się za takim wpływem niż
przy pytaniu o zarządzanie bieżące (Rys. 22). 67,2% badanych uznało, że związki
zawodowe powinny mieć wpływ na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje
dotyczące kierunku rozwoju przedsiębiorstwa (zdecydowanie tak – 30,4%, raczej
tak 36,8%).
22,6% badanych uznało, że związki zawodowe nie powinny mieć wpływu na
decyzje dotyczące kierunku rozwoju przedsiębiorstwa (przy czym jest to czteroprocentowy spadek przy odpowiedzi „raczej nie” – 15,3 w stosunku do poprzedniego
pytania i jednoprocentowy przy „zdecydowanie nie” – 7,3%).
Prawie nie zmieniła się liczba osób, którym trudno było wyrazić swoje zdanie
(trudno powiedzieć – 10,2%).
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Rys. 15. Opinia na temat wpływu związków zawodowych na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące sposobu zarządzania przedsiębiorstwem
Czy Pana(i) zdaniem związki zawodowe powinny mieć wpływ na
podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące sposobu
zarządzania przedsiębiorstwem?
10,1%
25,9%

8,6%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie

19,5%

Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
35,9%

Rys. 16. Opinia na temat wpływu związków zawodowych na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące kierunku rozwoju przedsiębiorstwa
Czy Pana(i) zdaniem związki zawodowe powinny mieć wpływ na
podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje dotyczące kierunku rozwoju
przedsiębiorstwa?
10,2%
7,3%

30,4%

Zdecydowanie tak
Raczej tak

15,3%

Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
36,8%
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Zdecydowana większość ankietowanych (71,2%) jest zdania, że udział związków
zawodowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem powinien być zagwarantowany
ustawowo (skumulowane odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 32,6%, oraz „raczej
tak” – 38,6%). Co ciekawe, uznało tak o 10% ankietowanych więcej niż w pytaniu,
czy związki zawodowe w ogóle powinny mieć wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem.
Innego zdania jest 20,9% ankietowanych, zdaniem których ustawowe rozwiązanie nie powinno mieć miejsca („raczej nie” – 14,7%, „zdecydowanie” – 6,2%).
7,9% badanych pracowników zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Rys. 17. Opinia o ustawowym zagwarantowaniu udziału związków zawodowych
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Czy Pana(i) zdaniem udział związków zawodowych w zarządzaniu
przedsiębiorstwem powinien być zagwarantowany ustawowo?
7,9%
6,2%
32,6%

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie

14,7%

Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
38,6%

Poziom wiedzy o tworzeniu i działaniu spółek pracowniczych
Wyniki jednoznacznie wskazują, że badani mają bardzo słabą wiedzę na temat
zasad działania spółek pracowniczych. Tylko nieco ponad 4% zadeklarowało, że jest
ona bardzo dobra, zaś kolejne 16,2% uznało, że ich wiedza jest dobra.
Najwięcej badanych uznało, że ich wiedza na temat zasad działania spółek pracowniczych jest przeciętna (37,3%). 30,4% oceniło ją jako słabą, zaś 9.9% zadeklarowało, że nie wie nic na ten temat.
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Rys. 18. Ocena własnej wiedzy na temat zasad działania spółek pracowniczych
Jak ocenia Pan(i) swoją wiedzą na temat zasad działania spółek
pracowniczych?
9,9%

4,1%
2,2%

16,2%

Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie

30,4%

Słabo
Nic nie wiem na ten temat
37,3%

Trudno powiedzieć

Deklaracja udziału w spółce pracowniczej
Badani zostali poproszeni o deklarację zakupu akcji spółki pracowniczej, która
byłaby zainteresowana wykupem udziałów (lub całości) spółki macierzystej.
Prawie dwukrotnie więcej ankietowanych wyraziło wolę zakupu akcji spółki
pracowniczej niż niekupowania ich. Chęć zakupu akcji zadeklarowało 56,7% badanych (zsumowana liczba odpowiedzi „zdecydowanie tak” – 16,7%, oraz „raczej
tak” – 40%). Nieco ponad 30% ankietowanych nie wyraziło chęci zakupu akcji spółki
pracowniczej, przy czym 20,2% stwierdziło, że raczej ich nie kupi, a 10%, że zdecydowanie nie kupi udziałów w spółce pracowniczej. 13,1% badanych wybrało opcję
„trudno powiedzieć”.
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Rys. 19. Deklarowana skłonność do zakupienia akcji spółki pracowniczej
Czy w przypadku powstania w Waszej firmie spółki pracowniczej,
dążącej do wykupu całej firmy lub jej części, był(a)by Pan(i) skłonny(a)
zakupić akcje tej spółki?
13,1%

16,7%

Zdecydowanie tak

10,0%

Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie

20,2%
40,0%

Trudno powiedzieć

Osoby, które zadeklarowały chęć kupna akcji poproszono o wskazanie kwoty,
którą mogłyby na te udziały wydać.
Ankietowani, którzy zadeklarowali zakup akcji spółki pracowniczej, byli gotowi wydać na ten cel średnio 4363 zł, ale należy wziąć pod uwagę, że rozkład tej
zmiennej znacząco odbiegał od normalnego: dominanta wyniosła 1000 zł, mediana
2500 zł, skośność 1,909 a odchylenie standardowe 4506,27. Uzyskany został zatem
rozkład prawoskośny, co oznacza, że większość respondentów deklarowała kwoty
poniżej średniej.
Najwięcej respondentów (20,7%) było w stanie wydać na udziały 1000 zł. Na drugim miejscu znalazła się kwota 5000 zł (wskazało ją 15% ankietowanych) oraz 10000
zł, którą wskazało 13,6% badanych.
Kwotę poniżej 2500 zł zadeklarowało 50,1%, a poniżej 5000 zł 75,1% ankietowanych. Od 5000 zł do 10000 zł gotowych było wydać 20,4% badanych pracowników,
zaś powyżej 10 tys. zł mogło wydać 4,5% respondentów.
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Rys. 20. Deklarowana kwota na ewentualny zakup akcji spółki pracowniczej
Jeśli tak, to jaką kwotę był(a)by Pan(i) gotów(-owa) przeznaczyć na
zakup tych akcji?
4,5%
15,9%

powyżej 10000 zł
4,5%

50,1%

7501-10000 zł
5001-7500 zł
2501-5000 zł

25,0%

poniżej 2500 zł

Badani, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami na kupno udziałów
w spółce pracowniczej, mogliby mieć możliwość skorzystania z niskoprocentowego
kredytu pod zastaw akcji. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie kwoty, którą
gotowi byliby pożyczyć.
17,4% badanych z góry odrzuciło możliwość pożyczki i zadeklarowało, że nie
zdecydowałoby się na wzięcie kredytu. Najwięcej respondentów (27%) zadeklarowało, że byłoby skłonne pożyczyć między 5 a 10 tys. zł. Niemal po równo – niecałe
17% badanych chciałoby pożyczyć mniej niż 5 tys. oraz więcej niż 10 tys. zł (kolejno
16,6% oraz 16,9%).
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Rys. 21. Deklarowana kwota ewentualnego kredytu wziętego pod zastaw akcji spółki pracowniczej
A gdyby istniała możliwość uzyskania niskoprocentowego kredytu pod
zastaw akcji, to na jaką kwotę wziąłby (wzięłaby) Pan (i) kredyt

16,6%

22,2%

Powyżej 10 000 zł
Pomiędzy 5 000 a 10 000 zł
Poniżej 5 000 zł
27,0%

17,4%

Nie zdecydował(a)bym się na
wzięcie kredytu
Trudno powiedzieć

16,9%

Zróżnicowanie wybranych wyników w poszczególnych branżach
Wiedza na temat działania spółek pracowniczych według branż
Wyniki badań pokazują, że respondenci dość nisko oceniają swoją wiedzę na
temat zasad działania spółek pracowniczych. Niemniej można zauważyć pod tym
względem dość wyraźne zróżnicowanie w przypadku dwóch branż. W sektorze górnictwa węgla kamiennego 29% badanych wskazała, że dobrze ocenia swoją wiedzę,
a 3% oceniło ją bardzo dobrze. Odsetek tych pozytywnych odpowiedzi jest wyraźnie wyższy w porównaniu do całej próby. Jednocześnie najsłabiej oceniali swoją
wiedzę związkowcy z Poczty Polskiej. Zaledwie 6,2% wskazało odpowiedź „dobrze”
i 0,5% „bardzo dobrze”. Test χ2 wykazał istotną zależność między przynależnością
branżową a wiedzą respondentów na temat działania spółek pracowniczych1:
χ2(8)=62,196, p<0,001.

Zmienna „Wiedza na temat działania spółek pracowniczych” została zrekodowana, ze względu na występowanie komórek z liczebnością poniżej 5, co w znacznym stopniu obniżało wiarygodność testu χ2. Po
zrekodowaniu zmienna przyjmowała następujące wartości: „Bardzo dobrze i dobrze”, „Przeciętnie i słabo”,
„Nic nie wiem na ten temat”.

1
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Tab. 3. Wiedza na temat działania spółek pracowniczych wg branż

5

1

22

Ogółem

Polskie
Koleje
Państwowe

Poczta
Polska

Liczebność
% z Branża

7,2 %

,4%

3,0%

,5%

8,5%

4,1%

Dobrze

Liczebność

36

27

49

12

49

173

% z Branża

17,2%

11,1%

29,3%

6,2%

19,0%

16,2%

Przeciętnie

Liczebność

67

104

65

59

105

400

% z Branża

32,1%

42,6%

38,9%

30,6%

40,7%

37,3%

Nic nie wiem
na ten temat

1

Górnictwo
węgla kamiennego

Chemiczna

Bardzo dobrze

Słabo

15

Elektroenergetyczna

Branża
Jak ocenia Pan(i)
swoją wiedzą na temat
zasad działania spółek
pracowniczych?

44

Liczebność

65

73

38

88

60

324

% z Branża

31,1%

29,9%

22,8%

45,6%

23,3%

30,3%

Liczebność

19

29

10

29

19

106

% z Branża

9,1%

11,9%

6,0%

15,0%

7,4%

9,9%

Trudno
powiedzieć

Liczebność

7

10

0

4

3

24

% z Branża

3,3%

4,1%

,0%

2,1%

1,2%

2,2%

Ogółem

Liczebność

209

244

167

193

258

1071

% z Branża

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Dość wyraźnie różnicują się względem branży odpowiedzi dotyczące najkorzystniejszych form partycypacji pracowniczej w zarządzaniu χ2(12)=163,512; p<0,001.
W branży elektroenergetycznej i w branży pocztowej wyraźnie częściej niż w innych
sektorach wskazywane były rady pracownicze wybierane przez pracowników firmy. Z kolei ankietowani z Polskich Kolei Państwowych wyraźnie częściej w stosunku do całości próby wybierali bezpośredni i wyłączny współudział w zarządzaniu
związków zawodowych. Uzyskane dane są dość trudne do interpretacji, gdyż takie
zróżnicowanie może być podyktowane wieloma czynnikami, takimi jak postrzegana działalność związków zawodowych, postrzegane wartości liderów związkowych,
zaufanie do związków zawodowych itp. Częściowo tę k westię rozwiązuje pytanie
o to, czyim interesem kierują się związki zawodowe, sprzeciwiając się planom prywatyzacyjnym rządu. Wysoki odsetek związkowców PKP, którzy wybierali bezpośredni i wyłączny współudział w zarządzaniu związków zawodowych, wiązał się
z odpowiedzią, że związki kierują się przede wszystkim interesem przedsiębiorstwa
(a nie interesem własnym, co było drugą możliwą opcją; χ2(8)=42,238; p<0,05).
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Tab. 4. Najkorzystniejsze formy partycypacji wg branż

przez rady pracownicze wybierane przez
pracowników
firmy
przez rady
zakładowe
powoływane
przez związki
zawodowe
bezpośrednio
i wyłącznie
przez związki
zawodowe

Ogółem

Polskie Koleje
Państwowe

Poczta Polska

Górnictwo węgla
kamiennego

Chemiczna

Elektroenergetyczna

Branża

W krajach Unii Europejskiej
funkcjonują różne formy
partycypacji pracowniczej
w zarządzaniu, takie jak
rady zakładowe, czy rady
pracownicze. Czy Pana(i)
zdaniem korzystniejsze jest,
aby współudział
w zarządzaniu był
wypełniany
Liczebność

76

124

68

96

41

405

% z Branża

36,5%

51,0%

40,7%

49,5%

15,9%

37,9%

Liczebność

25

26

31

12

69

163

% z Branża

12,0%

10,7%

18,6%

6,2%

26,7%

15,2%

Liczebność

55

41

50

48

126

320

% z Branża

26,4%

16,9%

29,9%

24,7%

48,8%

29,9%

trudno
powiedzieć

Liczebność

55

52

18

38

22

182

% z Branża

25,0%

21,4%

10,8%

19,6%

8,5%

17,0%

Ogółem

Liczebność

208

243

167

194

258

1070

% z Branża

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Tab. 5. Motywy podejmowania przez związki zawodowe protestów przeciwko planom rządu wg branż

Związki zawodowe kierują
się przede
wszystkim
interesem
własnym (...)
Związki
zawodowe
kierują się
przede
wszystkim
interesem
przedsiębiorstwa (...)
Trudno
powiedzieć
Ogółem

Ogółem

Polskie Koleje
Państwowe

Poczta Polska

Górnictwo
węgla kamiennego

Chemiczna

Elektroenergetyczna

Branża

W niektórych
przedsiębiorstwach
przeznaczonych do
prywatyzacji związki
zawodowe protestują
przeciw planom rządu. Czy
Pana(i) zdaniem w takich
sytuacjach:
Liczebność

37

69

29

40

25

200

% z Branża

18,7%

28,5%

17,5%

21,1%

10,0%

19,1%

Liczebność

119

93

119

92

191

614

% z Branża

60,1%

38,4%

71,7%

48,4%

76,7%

58,8%

Liczebność

42

80

18

58

33

231

% z Branża

21,2%

33,1%

10,8%

30,5%

13,3%

22,1%

Liczebność
% z Branża

198
100,0%

242
100,0%

166
100,0%

190
100,0%

249
100,0%

1045
100,0%

Stosunek do prywatyzacji według branż
Wyniki badań pozwalają określić stosunek badanych do prywatyzacji. Na tym
tle wyróżniają się dwie branże. W górnictwie węgla kamiennego występuje najwyższy odsetek osób wskazujących, że prywatyzacja jest dla polskiej gospodarki
korzystna – 25,1% (w próbie – 15,6%). Natomiast w branży chemicznej blisko połowa (48,3%) ankietowanych wskazała, że prywatyzacja jest niekorzystna dla polskiej
gospodarki (w próbie – 36,1%). Zaobserwowane różnice są istotne statystycznie
(χ2(12)=64,156;p<0,05). Prawdopodobnie mają one swoje źródło w specyfice i doświadczeniach restrukturyzacyjnych badanych branż.
Warto również zwrócić uwagę, że w porównaniu do badań CBOS na próbie ogólnopolskiej mniej ankietowanych uważa, że prywatyzacja jest korzystna dla polskiej
gospodarki, natomiast większy odsetek uważa, że jest niekorzystna. Są to wyniki,
które istotnie wyróżniają pracowników badanych branż od ogółu Polaków.
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Tab. 6. Ocena korzystności prywatyzacji dla polskiej gospodarki wg branż

17

29

Liczebność
% z Branża

14,5%

19,8%

25,1%

8,8%

11,3%

15,6%

W takim
samym
stopniu korzystna, co
niekorzystna

Liczebność

60

91

70

71

118

410

% z Branża

29,0%

37,6%

41,9%

36,8%

46,1%

38,5%

Niekorzystna

Liczebność

100

72

41

75

96

384

% z Branża

48,3%

29,8%

24,6%

38,9%

37,5%

36,1%

Trudno
powiedzieć

Liczebność

17

31

14

30

13

105

% z Branża

8,2%

12,8%

8,4%

15,5%

5,1%

9,9%

Próba CBOS 2009

Ogółem

Polskie Koleje
Państwowe

42

Poczta Polska

Górnictwo węgla
kamiennego

48

Korzystna

Ogółem

30

Elektroenergetyczna

Czy Pana(i) zdaniem
prywatyzacja
jest dla polskiej gospodarki
korzystna, czy też
niekorzystna?

Chemiczna

Branża

166
30%

41%
20%
9%

Liczebność 207
242
167
193
256
% z Branża 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

• Różnice odsetków odpowiedzi, że prywatyzacja jest dla polskiej gospodarki
„korzystna” i „niekorzystna”:
Branża chemiczna: -33,8 pkt. proc.
Branża elektroenergetyczna: -10,0 pkt. proc.
Górnictwo węgla kamiennego: 0,5 pkt. proc.
Poczta Polska: - 30,1 pkt. proc.
Polskie Koleje Państwowe: -26,2 pkt. proc.
CBOS: 10 pkt. proc.
Powyższe dane wskazują, że poza górnictwem węgla kamiennego (choć nie
jest to przesądzone, biorąc pod uwagę błąd statystyczny) w każdej badanej branży
prywatyzacja jest negatywnie oceniana z punktu widzenia interesów polskiej gospodarki. Wydaje się, że może to być istotnym elementem postawy wobec zmian
prywatyzacyjnych i sygnał, że w dotychczasowej formie będą się wiązały z oporem
pracowników.
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Skojarzenia z prywatyzacją według branż
Pomimo tego, że wśród ankietowanych przeważały asocjacje negatywne z prywatyzacją, to jednak wyniki dość znacznie różnią się w poszczególnych branżach.
Istotnie większy w stosunku do całej próby odsetek skojarzeń negatywnych jest
skumulowany w branży pocztowej i kolejarskiej. Dotyczy to przede wszystkim takich skojarzeń jak wyprzedaż majątku narodowego, likwidacja miejsc pracy, bezrobocie i wyzysk pracowników. Dodatkowo w PKP silne były skojarzenia z niesprawiedliwościami, złodziejstwem, korupcją i uwłaszczeniem nomenklatury. W przypadku
obu branż zauważalny był też dużo niższy od przeciętnego odsetek asocjacji pozytywnych. Odwrotne wyniki można natomiast zaobserwować w branży elektroenergetycznej. W tym przypadku znacznie częściej niż w innych branżach prywatyzacja
kojarzyła się z wolnym rynkiem i normalną gospodarką rynkową, z napływem zagranicznego kapitału do Polski, z rozwojem oraz z efektywnością gospodarczą. Stosunkowo mniej negatywnych skojarzeń niż ogół badanych mieli także pracownicy górnictwa węgla kamiennego (wyprzedaż majątku narodowego, niesprawiedliwość,
złodziejstwo, korupcja) i branży chemicznej (likwidacja miejsc pracy, bezrobocie,
wyzysk pracowników). Wydaje się, że tendencje te związane są z sytuacją organizacyjno-własnościową w branży. W sektorach, w których sytuacja ta jest względnie stabilna, pozytywne skojarzenia występują częściej, a negatywne rzadziej niż
w sektorach, w których sytuacja ta nie jest jasna. Należy jednak podkreślić, że nawet w branży elektroenergetycznej, w której związkowcy mieli najwięcej asocjacji
pozytywnych, liczba tych skojarzeń jest nadal mniejsza niż skojarzeń negatywnych.
Warto uzyskane wyniki porównać z badaniami CBOS na próbie ogólnopolskiej.
Uogólniając, pracownicy wybranych branż w porównaniu do ogółu Polaków częściej kojarzą prywatyzację ze zjawiskami negatywnymi, a rzadziej z pozytywnymi.
Taki rozkład odpowiedzi może wskazywać, że decydenci mogą napotkać na opór
wobec zmian w sytuacji restrukturyzacji badanych branż. Szczególnie dotyczy to
branż, które w znacznej mierze mają jeszcze procesy restrukturyzacji przed sobą
(poczta, PKP).
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Tab. 7. Skojarzenia z prywatyzacją wg branż2

Próba CBOS
2009

Ogółem

Z dobrobytem

PKP

Z nieprawidłowościami,
złodziejstwem, korupcją
Z likwidacją miejsc pracy,
bezrobociem
Z wyzyskiem pracowników
Z uwłaszczeniem nomenklatury
Ze zmianą ustroju
Z wolnym rynkiem,
normalną gospodarką
rynkową
Z powszechnym
uwłaszczeniem
Z napływem zagranicznego
kapitału do Polski
Z rozwojem gospodarczym
Z efektywnością
gospodarczą

Poczta
Polska

Z wyprzedażą majątku
narodowego

Elektroenergetyczna
Górnic-two
węgla kamiennego

Z czym przede wszystkim
kojarzy się Panu(i) prywatyzacja gospodarki?

Chemiczna

Branża

67,6%

57,4%

58,1%

73,7%

75,2%

66,7%

41%

54,1%

49,6%

49,7%

55,7%

68,2%

56,1%

35%

57,9%

56,1%

67,1%

73,1%

81,0%

67,2%

34%

44,0%

35,5%

51,5%

74,1%

68,6%

54,6%

29%

18,7%

9,0%

18,0%

24,7%

32,7%

20,8%

9%

22,5%

21,6%

25,1%

15,5%

27,1%

22,6%

19%

22,0%

37,6%

22,8%

20,7%

14,0%

23,5%

34%

6,2%

1,2%

2,4%

14,4%

3,1%

5,2%

4%

30,6%

40,8%

24,0%

34,2%

19,5%

29,9%

28%

15,8%

24,1%

19,2%

9,3%

9,3%

15,3%

26%

13,9%

19,6%

19,8%

5,7%

7,0%

13,0%

20%

4,3%

0,8%

0,6%

2,1%

0,8%

1,7%

4%

Legenda:
Poniżej średniej
Powyżej średniej
We wszystkich przypadkach poza zmienną „z dobrobytem” i „ze zmianą ustroju” istnieją statystyczne zależności między skojarzeniami z prywatyzacją a przynależnością branżową. Wyniki dla zmiennej
„z dobrobytem” zostały uznane za nieistotne ze względu na niskie liczebności, które mogły zaważyć na
rezultacie testu. Dla pozostałych zmiennych wyniki były następujące: z wyprzedażą majątku narodowego – χ2(4)=27,897, p<0,01; z nieprawidłowościami, złodziejstwem, korupcją – χ2(4)=22,717, p<0,01; z likwidacją miejsc pracy, bezrobociem – χ2(4)=47,074, p<0,01; z wyzyskiem pracowników – χ2(4)=96,094,
p<0,01; z uwłaszczeniem nomenklatury – χ2(4)=46,028, p<0,01; ze zmianą ustroju – χ2(4)=9,282; p>0,05;
z wolnym rynkiem, normalną gospodarką rynkową – χ2(4)= 41,113, p<0,01; z powszechnym uwłaszczeniem – χ2(4)=46,577, p<0,01; z napływem zagranicznego kapitału do polski – χ2(4)=31,889, p<0,01;
z rozwojem gospodarczym– χ2(4)=28,565, p<0,01; z efektywnością gospodarczą – χ2(4)=33,615, p<0,01;
z dobrobytem – χ2(4)=12,456, p<0,05.
2
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Ocena skutków zmian w kraju dla siebie i swojej rodziny według branż
Ważnym czynnikiem określającym postawy badanych jest ocena skutków, jakie
miały dla nich i ich rodzin zmiany w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że właściwie tylko
w branży górnictwa kamiennego odsetek respondentów, którzy odpowiedzieli, że
zyskali na zmianach jest większy od odsetka osób, które na zmianach straciły i jest
zbliżony do rozkładu odpowiedzi na próbie reprezentatywnej dla całej Polski. W pozostałych branżach ankietowani istotnie częściej uważali, że oni sami i ich rodziny
stracili na zmianach w kraju (χ2(12)=94,607, p<0,001). Taki rozkład odpowiedzi może
wskazywać, że w tych sektorach gospodarki istnieje dość duży opór wobec zmian.
Tab. 8. Ocena skutków zmian w kraju dla siebie i swojej rodziny wg branż

Zyskali na
zmianach
Ani nie
zyskali, ani
nie stracili
Stracili na
zmianach

Liczebność 32
% z Branża

16,4%

Liczebność 79
% z Branża

40,5%

Liczebność 41
% z Branża

21,0%

36

41

13

18

140

14,9%

25,0%

6,8%

7,1%

13,4%

102

81

73

98

433

42,1%

49,4%

38,2%

38,6%

41,4%

49

15

72

103

280

20,2%

9,1%

37,7%

40,6%

26,8%

Trudno
powiedzieć

Liczebność 43

55

27

33

35

193

% z Branża

22,7%

16,5%

17,3%

13,8%

18,5%

Ogółem

Liczebność 195

242

164

191

254

1046

22,1%

Próba CBOS 2010

Ogółem

Polskie Koleje
Państwowe

Poczta Polska

Górnictwo węgla
kamiennego

Elektroenergetyczna

Branża

Chemiczna

Słyszy się opinie o skutkach
zmian w naszym kraju.
Gdyby miał(a) Pan(i)
określić sytuację swoją
i swojej rodziny, to czy
zaliczył(a)by Pan(i) siebie
do tych, którzy:

23,4%

49,7%
16,7%
10,1%

% z Branża 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Aspiracje prywatyzacyjne według branż
Zebrany materiał badawczy ukazuje istotne różnice między branżami w stosunku do ewentualnej prywatyzacji pracowniczej (χ2(16)=81,350, p<0,01). Odpowiedzi
pozytywnych (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) udzieliło 60,8%
ankietowanych z górnictwa węgla kamiennego, ale tylko 34% w branży energetycznej. Wyniki pozostałych branż nie odbiegały znacząco od wyników ogólnych.
Można postawić hipotezę, że wysoki odsetek ankietowanych w branży górnictwa
kamiennego, którzy uważają, że prywatyzacja jest dobrym pomysłem na przeprowadzenie przekształceń własnościowych, jest związany z zaawansowaniem procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie oraz stabilną sytuacją organizacyjno274

własnościową. Hipotezy w przypadku sektora elektroenergetycznego, którego opór
wobec prywatyzacji pracowniczej jest najsilniejszy, również wiążą się z przebytymi
procesami konsolidacji. W ich wyniku powstały cztery duże grupy kapitałowe, których właścicielem jest Skarb Państwa. Być może czynnikami ograniczającymi poparcie dla idei prywatyzacji pracowniczej w tej branży jest obawa przed utratą statusu
spółek państwowych.
Tab. 9. Poparcie dla prywatyzacji pracowniczej wg branż

Zdecydowanie
tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie
nie

Ogółem

Polskie Koleje
Państwowe

Poczta Polska

Górnictwo węgla
kamiennego

Chemiczna

Elektroenergetyczna

Branża

Czy Pana(i) zdaniem
koncepcja prywatyzacji
pracowniczej jest
dobrym pomysłem
na przeprowadzenie
przekształceń
własnościowych firm
państwowych w Waszej
branży?
Liczebność

34

21

10

19

27

111

% z Branża

16,8%

8,7%

6,0%

9,9%

10,5%

10,5%

Liczebność

75

61

91

80

102

409

% z Branża

37,1%

25,3%

54,8%

41,7%

39,7%

38,7%

Liczebność

48

62

31

46

55

242

% z Branża

23,8%

25,7%

18,7%

24,0%

21,4%

22,9%

Liczebność

19

31

6

15

45

116

% z Branża

9,4%

12,9%

3,6%

7,8%

17,5%

11,0%

Liczebność

26

66

28

32

28

180

Trudno
powiedzieć

% z Branża

12,9%

27,4%

16,9%

16,7%

10,9%

17,0%

Ogółem

Liczebność

202

241

166

192

257

1058

% z Branża

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Ważnym pytaniem badającym aspiracje prywatyzacyjne było pytanie o możliwość efektywnego funkcjonowania spółek pracowniczych w działalności dodatkowej
i podstawowej firmy. W przypadku działalności dodatkowej jedynie w branży chemicznej były zauważalne istotne statystyczne różnice. Wśród związkowców z tej branży 81,6% stwierdziło, że spółka pracownicza mogłaby działać efektywnie. W pozostałych branżach odsetek ten też jest znaczący i bliski odsetkowi w całej próbie – 74%.
Sytuacja nieco zmienia się w przypadku działalności podstawowej. Również
w całej próbie większość osób (62,2% - połączone odpowiedzi „zdecydowanie tak”
i „raczej tak”) uważa, że spółki pracownicze mogłyby efektywnie funkcjonować.
Takiego zdania jest 77,2% związkowców w branży chemicznej i 74,5% w Poczcie
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Polskiej. Istotnie mniejszy jest odsetek badanych, którzy tak odpowiedzieli w sektorze elektroenergetycznym. Wynosi on 36,3%. 24,2% uważa, że spółki pracownicze
raczej nie mogą efektywnie funkcjonować w branży podstawowej, a kolejne 24,6%
jest zdania, że spółki pracownicze zdecydowanie nie mogą efektywnie funkcjonować w branży podstawowej. Wysokie statystyki dla branży chemicznej można tłumaczyć ich niedawnym doświadczeniem, kiedy to pracownicy próbowali kupić ZA
Puławy. Takiemu wytłumaczeniu wymykają się jednak odsetki odpowiedzi w branży
pocztowej, których wysokość trudno zinterpretować w oparciu o posiadane dane.
Stosunkowo najniższe wskaźniki dla branży energetycznej mogą się natomiast wiązać ze strukturą sektora, w którym dominują cztery grupy energetyczne o bardzo
dużej wartości.
Tab. 10. Możliwość efektywnego funkcjonowania spółek pracowniczych w działalności dodatkowej wg branż

Zdecydowanie
tak

Liczebność

57

43

74

111

Ogółem

Polskie Koleje
Państwowe

Poczta
Polska

Górnictwo
węgla kamiennego

Chemiczna
89

Elektroenergetyczna

Branża

Czy uważa Pan (i), że spółki
pracownicze
w Waszej branży mogą
efektywnie funkcjonować
w działalności dodatkowej
typu transport wewnętrzny,
ochrona, wydzielone prace
pomocnicze

374

% z Branża

43,0%

23,8%

25,7%

38,5%

44,0%

35,3%

Raczej tak

Liczebność

80

103

90

77

59

409

% z Branża

38,6%

42,9%

53,9%

40,1%

23,4%

38,7%

Raczej nie

Liczebność

9

29

13

19

29

99

% z Branża

4,3%

12,1%

7,8%

9,9%

11,5%

9,4%

Zdecydowanie
nie

Liczebność

7

19

3

6

30

65

% z Branża

3,4%

7,9%

1,8%

3,1%

11,9%

6,1%

Trudno
powiedzieć

Liczebność

22

32

18

16

23

111

% z Branża

10,6%

13,3%

10,8%

8,3%

9,1%

10,5%

Ogółem

Liczebność

207

240

167

192

252

1058

% z Branża

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

χ2(16)=87,031; p<0,05
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Tab. 11. Możliwość efektywnego funkcjonowania spółek pracowniczych w działalności podstawowej wg branż

Zdecydowanie
tak

Liczebność

28

24

55

100

Ogółem

Polskie
Koleje
Państwowe

Poczta
Polska

Górnictwo
węgla kamiennego

Chemiczna
75

Elektroenergetyczna

Branża

Czy uważa Pan (i), że
spółki pracownicze
w Waszej branży mogą
efektywnie funkcjonować
w działalności podstawowej
- produkcyjnej, usługowej
typowej dla danej branży?

282

% z Branża

36,4%

11,7%

14,4%

29,3%

39,2%

26,7%

Raczej tak

Liczebność

84

59

81

85

66

375

% z Branża

40,8%

24,6%

48,5%

45,2%

25,9%

35,5%

Raczej nie

Liczebność

15

58

35

24

21

153

% z Branża

7,3%

24,2%

21,0%

12,8%

8,2%

14,5%

Zdecydowanie
nie

Liczebność

9

59

11

4

42

125

% z Branża

4,4%

24,6%

6,6%

2,1%

16,5%

11,8%

Trudno
powiedzieć

Liczebność

23

36

16

20

26

121

% z Branża

11,2%

15,0%

9,6%

10,6%

10,2%

11,5%

Liczebność
% z Branża

206
100,0%

240
100,0%

167
100,0%

188
100,0%

255
100,0%

1056
100,0%

Ogółem

χ2(16)=186,507; p<0,05
Ważnym pytaniem sprawdzającym aspiracje prywatyzacyjne związków zawodowych było pytanie hipotetyczne, badające, czy w przypadku powstania w firmie respondenta spółki pracowniczej dążącej do wykupu całej firmy lub jej części, badany
byłby skłonny do zakupienia akcji tej spółki? W przypadku odpowiedzi twierdzących
(suma odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak”) istotne statystycznie różnice
wystąpiły w przypadku branży chemicznej (68,7%) i górnictwie węgla kamiennego
(72,9%). Na tle wyników dla całej próby wyraźnie wyróżnia się także sektor kolejarski. W tym przypadku jednak najmniej, bo 41,9% ankietowanych uznało, że kupiłoby
akcje spółki pracowniczej. Również wśród kolejarzy było najwięcej odpowiedzi negatywnych: „raczej nie” – 27,5% i „zdecydowanie nie” – 14,0%.
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Tab. 12. Deklaracje wykupu akcji spółki pracowniczej wg branży

Zdecydowanie
tak

Ogółem

Polskie
Koleje
Państwowe

Poczta
Polska

Górnictwo
węgla kamiennego

Chemiczna

Elektroenergetyczna

Branża

Czy w przypadku powstania
w Waszej firmie spółki
pracowniczej, dążącej do
wykupu całej firmy lub
jej części, był(a)by Pan(i)
skłonny(a) zakupić akcje tej
spółki?
Liczebność

54

41

28

21

32

176

% z Branża

26,9%

16,9%

16,9%

10,9%

12,4%

16,6%

Raczej tak

Liczebność

84

98

93

74

76

425

% z Branża

41,8%

40,5%

56,0%

38,5%

29,5%

40,1%

Raczej nie

Liczebność

29

51

20

43

71

214

% z Branża

14,4%

21,1%

12,0%

22,4%

27,5%

20,2%

Zdecydowanie
nie
Trudno
powiedzieć
Ogółem

Liczebność

22

20

17

11

36

106

% z Branża

10,9%

8,3%

10,2%

5,7%

14,0%

10,0%

Liczebność

12

32

8

43

43

138

% z Branża

6,0%

13,2%

4,8%

22,4%

16,7%

13,0%

Liczebność
% z Branża

201
100,0%

242
100,0%

166
100,0%

192
100,0%

258
100,0%

1059
100,0%

χ2(16)=93,680; p<0,01
Analizy wykazały istotną różnicę między branżami (przeprowadzono test Kruskala-Wallisa; χ2(4)=126,341; p<0,001). Największą kwotę na zakup akcji spółki pracowniczej gotowi byli zapłacić kolejno respondenci z branży elektroenergetycznej
(średnia – 9006 zł, mediana – 10000 zł), z górnictwa węgla kamiennego (średnia
3854 zł, mediana 3000 zł), z branży chemicznej (średnia 3650 zł, mediana 3000 zł),
z branży kolejowej (3095 zł, mediana 1500 zł) i najmniej ankietowani z Poczty Polskiej (średnia 1481 zł, mediana 1000 zł).
Również w pytaniu, w którym poproszono o wskazanie przedziału kwoty, jaką
badany byłby skłonny wziąć w kredycie, aby zakupić akcje spółki pracowniczej,
pojawiły się znaczące różnice między branżami. Ponownie największą kwotę wskazywali najczęściej badani z branży elektroenergetycznej. 28,3% z nich zadeklarowało powyżej 10 000 zł. Między 5 000 zł a 10 000 zł kredytu skłonni byliby wziąć
pracownicy branży chemicznej i górnictwa węgla kamiennego. W tej ostatniej branży najchętniej też spośród pozostałych brano by kredyt na kwoty poniżej 5 000 zł
(27,7% respondentów). Najmniej chętni do wzięcia kredytu są pracownicy branży
elektroenergetycznej i pocztowej. Uwagę zwraca także stosunkowo duży odsetek
odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Około 1/3 badanych z Poczty Polskiej (32,0%)
i PKP (34,7%) udzieliła tej odpowiedzi.
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Tab. 13. Deklarowana kwota kredytu pod zastaw akcji spółki pracowniczej

Powyżej
10 000 zł
Pomiędzy
5 000
a 10 000 zł

Trudno
powiedzieć
Ogółem

Ogółem

Polskie
Koleje
Państwowe

Poczta
Polska

Górnictwo
węgla kamiennego

Chemiczna

Liczebność

28

49

15

17

18

127

% z Branża

17,7%

28,3%

10,9%

11,3%

12,0%

16,5%

Liczebność

57

38

51

21

39

206

% z Branża

36,1%

22,0%

37,2%

14,0%

26,0%

26,8%

32

11

38

24

25

130

Poniżej 5 000 zł Liczebność
Nie zdecydował(a)bym
się na wzięcie
kredytu

Elektroenergetyczna

Branża

A gdyby istniała
możliwość uzyskania
niskoprocentowego
kredytu pod zastaw akcji,
to na jaką kwotę wziąłby
(wzięłaby) Pan (i) kredyt?

% z Branża

20,3%

6,4%

27,7%

16,0%

16,7%

16,9%

Liczebność

15

43

20

40

16

134

% z Branża

9,5%

24,9%

14,6%

26,7%

10,7%

17,4%

Liczebność

26

32

13

48

52

171

% z Branża

16,5%

18,5%

9,5%

32,0%

34,7%

22,3%

Liczebność
% z Branża

158
100,0%

173
100,0%

137
100,0%

150
100,0%

150
100,0%

768
100,0%

χ2(16)=118,248; p<0,01
Podsumowanie i wnioski
1. Z badań wynika, że respondenci umiarkowanie negatywnie oceniają prywatyzację z punktu widzenia korzyści dla polskiej gospodarki. Najczęściej
wybieraną odpowiedzią była odpowiedź ambiwalentna (38%), ale jednocześnie ponad 1/3 badanych (36%) wyraziła przekonanie, że prywatyzacja jest
niekorzystna. Ponad dwa razy mniej ankietowanych (16%) było przeciwnego
zdania stwierdzając, że prywatyzacja jest korzystna.
2. We wszystkich branżach prywatyzacja kojarzy się zdecydowanie negatywnie. Dla ponad 50% badanych oznacza ona likwidację miejsc pracy, bezrobocie, wyprzedaż majątku narodowego, złodziejstwo, korupcję lub wyzysk
pracowników. Uogólniając, skojarzenia negatywne najczęściej występowały
w branży pocztowej i kolejowej, w mniejszym stopniu w branży chemicznej,
a w najmniejszym w górnictwie węgla kamiennego i sektorze elektroenergetycznym. Zestawienie wyników z badaniami prowadzonymi przez CBOS na
próbie ogólnopolskiej pozwala zauważyć, że środowiska pracownicze stanowią wyraźnie odrębną część opinii publicznej i mają znacznie bardziej negatywny niż ogół społeczeństwa stosunek do prywatyzacji. Uzyskane dane
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6.

7.

8.
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wskazują, że wśród członków Forum Związków Zawodowych istnieje dość
znaczny potencjał oporu wobec zmian własnościowych w dotychczasowej
formule. Dodatkowo wydaje się on być szczególnie silny w branżach o dość
niestabilnej sytuacji organizacyjno-własnościowej (w PKP i na Poczcie Polskiej).
W każdej branży poza górnictwem węgla kamiennego odsetek odpowiedzi,
że prywatyzacja jest niekorzystna, przeważał nad odsetkiem wypowiedzi, że
prywatyzacja jest korzystna (w górnictwie oba odsetki były niemalże na tym
samym poziomie). Warto na te wyniki popatrzeć w kontekście badań ogólnopolskich. Według badań CBOS (2009) na próbie ogólnopolskiej zależności
te są odwrotne. Odsetek Polaków, którzy uważają, że prywatyzacja była korzystna dla polskiej gospodarki jest większy od tych, którzy uważają, że była
ona niekorzystna. Dane te wskazują, opór wobec zmian własnościowych
w dotychczasowej formie jest szczególnie silny wśród tych, których te zmiany bezpośrednio dotykają – załóg przedsiębiorstw przemysłowych.
W każdej branży poza górnictwem węgla kamiennego odsetek badanych,
którzy stwierdzali, że oni sami oraz ich rodziny stracili na zmianach w kraju,
był wyższy od odsetka osób, którzy uważali, że na zmianach zyskali. Taki stan
świadomości załóg w istotny sposób może wzmacniać opór wobec zmian.
Prywatyzacja pracownicza jest odbierana lepiej niż prywatyzacja w ogóle.
Prawie połowa badanych (49,1%) pozytywnie odnosi się do pomysłu prywatyzacji pracowniczej jako formy przekształceń własnościowych firm państwowych w ich branży. Przeciwnicy tej koncepcji stanowią jednak ponad
1/3 ogółu badanych.
Istnieje dodatnia korelacja między wiedzą na temat zasad działania spółek
pracowniczych a poparciem dla tej koncepcji. Im ta wiedza jest większa, tym
większe jest poparcie. Prowadzi to do wniosku, że to nie sama idea prywatyzacji pracowniczej, ale brak ogólnej wiedzy o tym, czym jest, stanowi źródło
negatywnych i ambiwalentnych postaw. W związku z tym wydaje się, że odpowiednie szkolenia w znacznym stopniu mogłyby zredukować opór wobec
tego typu zmian, a także przemienić dotychczasowe postawy na bardziej
pozytywne.
W ocenie respondentów związki zawodowe mają do spełnienia istotną rolę
na szczeblu przedsiębiorstw. Badani wskazywali w swoich odpowiedziach,
że oczekują, iż związki będą dalej pełnić swoją tradycyjną rolę, tj. współdecydować o sprawach socjalnych i bronić przed zwolnieniami. Nieco mniej
respondentów uważało, że związki zawodowe powinny mieć wpływ na zarządzanie firmą czy współudział w wyborze kadry zarządzającej. Może się to
wiązać z tradycyjnym obrazem związków zawodowych, które stoją po przeciwnej stronie niż zarząd przedsiębiorstwa.
Według badanych w największym stopniu na aktywność pracowników
w zakresie tworzenia spółek pracowniczych mogą wpłynąć rozwiązania, które obejmują różnego rodzaju przywileje ekonomiczne. Na podstawie zebra-

nych danych można postawić hipotezę, że w znacznym stopniu o stosunku
załogi do prywatyzacji pracowniczej decyduje zaspokojenie ich interesów
materialnych. Niemniej duże znaczenie mają także czynniki organizacyjne umożliwiające wzajemne wsparcie i wymianę informacji oraz szkolenia.
Wprowadzenie takich rozwiązań, gwarancji i szkoleń prawdopodobnie przyczyniłoby się do zwiększenia odsetka respondentów popierających prywatyzację pracowniczą jako pomysł na przeprowadzenie przekształceń własnościowych firm państwowych w ich branży.
9. Zebrane dane pokazują, że chęć zakupienia akcji spółki pracowniczej istotnie zależy od ogólnej wiedzy na temat zasad działania takich spółek. Im ta
wiedza jest większa, tym większa skłonność do zakupienia akcji. Stanowi to
ważny element przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych szkoleniach dla
załóg.
10. Najbardziej skłonni do ewentualnego zakupienia akcji spółki pracowniczej
są pracownicy branży chemicznej (68,7%) i górnictwa węgla kamiennego
(72,9%). Wydaje się, że można to traktować jako dość wyraźny sygnał, że pracownicy tych branż są zainteresowani prywatyzacją pracowniczą. Najmniej
skłonni do zakupu akcji byli natomiast respondenci z branży kolejarskiej
(41,9% uznało, że kupiłoby akcje spółki pracowniczej).
11. Ankietowani, którzy zadeklarowali skłonność do zakupu akcji spółki pracowniczej średnio byli gotowi przeznaczyć na ten cel 4363 zł. Należy jednak zauważyć, że połowa badanych podała kwoty poniżej 2500 zł, a najczęściej było
to 1000 zł. Zatem nawet na poziomie niezobowiązujących deklaracji środowiska pracownicze wolą raczej, aby ich osobisty wkład nie był zbyt obciążający dla domowego budżetu. Wielkość podawanej kwoty istotnie różniła się
w poszczególnych branżach. Najwięcej deklarowali pracownicy z branży elektroenergetycznej (średnia – 9006 zł, mediana – 10000 zł), z górnictwa węgla
kamiennego (średnia 3854 zł, mediana 3000 zł), z branży chemicznej (średnia
3650 zł, mediana 3000 zł), z branży kolejowej (3095 zł, mediana 1500 zł) a najmniej z ankietowani z Poczty Polskiej (średnia 1481 zł, mediana 1000 zł).
12. W przypadku możliwości uzyskania niskoprocentowego kredytu pod zastaw
akcji wśród wszystkich branż poza elektroenergetyczną i pocztową dominowała deklaracja wzięcia kredytu na kwotę od 5 tys. zł do 10 tys. zł. Wśród
respondentów z branży elektroenergetycznej najwięcej osób zadeklarowało
kwoty powyżej 10 tys. zł. W przypadku branży pocztowej 26,7% pracowników w ogóle nie zdecydowałoby się na kredyt, a 32,0% odpowiedziało „trudno powiedzieć”. Jest to branża, która prawdopodobnie ma najbardziej sceptyczny stosunek do ogólnej idei prywatyzacji pracowniczej.
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ZESTAWIENIE AKTÓW PRAWNYCH REGULUJĄCYCH PROCES
PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
Akty kluczowe:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Dostęp internetowy: http://kodeks-cywilny.org
Kodeks cywilny został wydany w Polsce w 1964 roku i od tamtego czasu doczekał się
wielu nowelizacji. Stanowi on podstawowy akt normatywny regulujący ważne aspekty
życia społecznego jak, na przykład, zasada swobody umów, która określa porozumienie dwóch lub większej liczby stron dotyczące ich wzajemnych praw i obowiązków. Ze
względu na znaczną objętość kodeksu poniżej zamieszczono jedynie jego spis treści.
Spis treści:
Część ogólna
Tytuł I Przepisy wstępne
Tytuł II Osoby
Tytuł III Mienie
Tytuł IV Czynności prawne
Tytuł V Termin
Tytuł VI Przedawnienie roszczeń
Własność i inne prawa rzeczowe
Tytuł I Własność
Tytuł II Użytkowanie wieczyste
Tytuł III Prawa rzeczowe ograniczone
Tytuł IV Posiadanie
Zobowiązania
Tytuł I Przepisy ogólne
Tytuł II Wielość dłużników albo wierzycieli
Tytuł III Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Tytuł IV skreślony
Tytuł V Bezpodstawne wzbogacenie
Tytuł VI Czyny niedozwolone
Tytuł VI1 Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Tytuł VII Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
Tytuł VIII Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
Tytuł IX Zmiana wierzyciela lub dłużnika
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Tytuł X Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Tytuł XI Sprzedaż
Tytuł XII Zamiana
Tytuł XIII Dostawa
Tytuł XIV Kontraktacja
Tytuł XV Umowa o dzieło
Tytuł XVI Umowa o roboty budowlane
Tytuł XVII Najem i dzierżawa
Tytuł XVII 1Umowa leasingu
Tytuł XVIII Użyczenie
Tytuł XIX Pożyczka
Tytuł XX Umowa rachunku bankowego
Tytuł XXI Zlecenie
Tytuł XXII Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Tytuł XXIII Umowa agencyjna
Tytuł XXIV Umowa komisu
Tytuł XXV Umowa przewozowa
Tytuł XXVI Umowa spedycji
Tytuł XXVII Umowa ubezpieczenia
Tytuł XXVIII Przechowanie
Tytuł XXIX Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady
Tytuł XXX Umowa składu
Tytuł XXXI Spółka
Tytuł XXXII Poręczenie
Tytuł XXXIII Darowizna
Tytuł XXXIV Renta i dożywocie
Tytuł XXXV Ugoda
Tytuł XXXVI Przyrzeczenie publiczne
Tytuł XXXVII Przekaz i papiery wartościowe
Spadki
Tytuł I Przepisy ogólne
Tytuł II Dziedziczenie ustawowe
Tytuł III Rozporządzenia na wypadek śmierci
Tytuł IV Zachowek
Tytuł V Przyjęcie i odrzucenie spadku
Tytuł VI Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy
Tytuł VII Odpowiedzialność za długi spadkowe
Tytuł VIII Wspólność majątku spadkowego i dział spadku
Tytuł IX Umowy dotyczące spadku
Tytuł X Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych
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Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
Dostęp internetowy: http://www.kodeksspółekhandlowych.pl
Ustawa Kodeks spółek handlowych zastąpiła poprzednio obowiązujący Kodeks
handlowy z 1934 r. Jest to główny dokument prawny regulujący działalność spółek
handlowych, tj. spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
akcyjna). W kodeksie można znaleźć niezbędne informacje o ustroju wymienionych
podmiotów jak też wytyczne do ich zakładania i prowadzenie. Ze względu na znaczną
objętość tej ustawy poniżej zamieszczono jedynie spis treści. Całość dostępna jest w internecie pod adresem: http://www.kodeksspółekhandlowych.pl.
Spis treści:
Tytuł I. Przepisy ogólne
Dział I. Przepisy wspólne
Dział II. Spółki osobowe
Dział III. Spółki kapitałowe
Tytuł II. Spółki osobowe
Dział I. Spółka jawna
Dział II. Spółka partnerska
Dział III. Spółka komandytowa
Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna
Tytuł III. Spółki kapitałowe
Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dział II. Spółka akcyjna
Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek
Dział I. Łączenie się spółek
Dział II. Podział spółek
Dział III. Przekształcenia spółek
Tytuł V. Przepisy karne
Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy
końcowe
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących
Dział II. Przepisy przejściowe
Dział III. Przepisy końcowe
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Ustawa z dnia 08 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa
(Dz. U. z 1996 roku, Nr 106, poz. 493 z późn. zm.);
Dostęp internetowy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961060493
Ustawa precyzuje uprawnienia przysługujące ministrowi właściwemu do spraw
Skarbu Państwa w zakresie zarządzania majątkiem państwowym.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 171, poz. 1397 j.t. z późn zm.)
Dostęp internetowy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021711397
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji w znacznym stopniu wpłynęła na przebieg
prywatyzacji w Polsce. Na jej podstawie usankcjonowano istnienie jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa jako trwałych podmiotów gospodarczych, reprezentanci pracowników uzyskali dostęp do rady nadzorczej komercjalizowanego przedsiębiorstwa
oraz zarządu (w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji, które zatrudniają średniorocznie powyżej 500 pracowników) a pracownicy prywatyzowanych spółek prawo
do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji należących do Skarbu Państwa.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa wykonywania praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z umów o oddanie mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania
(Dz. U z 1996 roku, Nr 157, poz. 790)
Dostęp internetowy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961570790
Waga tego rozporządzenia wynika z doprecyzowania kwestii oddania przez Skarb
Państwa mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania. Reguluje
ono umowy leasingu, dzierżawy i najmu tego mienia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 269, poz. 2667)
Dostęp internetowy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042692667
Rozporządzenie reguluje przede wszystkim szczegółowe warunki spłaty należności za
korzystanie z przedsiębiorstwa
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje
nabywane od Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 269, poz. 2666 z późn. zm.)
Dostęp internetowy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042692666
Rozporządzenie określa, w jaki sposób Skarb Państwa finansuje koszty związane ze
zbyciem posiadanych przez siebie akcji, precyzuje wymaganą formę zapłaty za akcje
nabywane od Skarbu Państwa i warunki, w których zapłata za akcje może być rozłożona na raty.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2009 roku, Nr 34, poz. 264 z późn. zm.)
Dostęp internetowy: http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-09-34-264
Na podstawie tego rozporządzenia określono dokładnie tryb zbywania akcji Skarbu Państwa, istotne warunki, jakie powinna spełniać oferta zbycia akcji, warunki, jakie
powinny spełniać zaproszenie do składania ofert nabycia akcji w przetargu oraz zaproszenie do negocjacji a także warunki, jakie powinno spełniać zaproszenie do wzięcia
udziału w aukcji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie analizy
spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 roku, Nr 37, poz. 288)
Dostęp internetowy: http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-09-37-288
Rozporządzenie określa zakres analizy spółki należącej do Skarbu Państwa, przeprowadzanej w sytuacji, gdy Skarb Państwa planuje sprzedaż posiadanych w tej spółce
akcji. Uszczegółowiono także istotne aspekty dokonywania analizy, takie jak sposób jej
zlecania, opracowania, odbioru i finansowania oraz określono warunki, które pozwalają na odstąpienie od opracowania analizy.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy
spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących
do Skarbu Państwa
Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie wzoru karty prywatyzacji (Dz. U. z 2009 roku, Nr 44, poz. 361)
Dostęp internetowy: http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-2009-44-361
Rozporządzenie, zgodnie z zasadą jawności procesów prywatyzacji pośredniej i bezpośredniej, wprowadziło do użytku formalne narzędzie o nazwie Karta prywatyzacji. Na
jej podstawie na stronie prywatyzowanej spółki/przedsiębiorstwa państwowego w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się m.in. informacje o nabywcy, uzyskanej cenie, wartości zobowiązań inwestycyjnych gwarantowanych przez nabywcę, zawarciu
pakietu socjalnego i realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych, a także dane osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji.

Rozporządzenie ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie
wzoru karty prywatyzacji
Pozostałe akty prawne o dużym znaczeniu dla prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych:
1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 roku,
Nr 79, poz. 854 j.t. z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550234
2. Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U.
z 2002 roku, Nr 112, poz. 981 j.t. z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021120981
3. Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o samorządzie załogi przedsiębiorstwa
państwowego (Dz. U. z 1981 roku, Nr 24, poz. 123 z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19810240123
4. Ustawa z dnia 08 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 roku, Nr 174,
poz. 1689 j.t. z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031741689
288

5. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U.
z 2003 roku, Nr 65, poz. 594 z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650594
6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 59, poz. 404, j.t. z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070590404
7. Ustawa z dnie 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051831538
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051841539
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 roku w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1981 roku, Nr 31, poz.
170 z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19810310170
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 czerwca 1997 roku w sprawie warunków jakie musi spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami (Dz. U. z 1997 roku, Nr 60, poz. 371);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970600371
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie zakresu,
szczegółowych zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (Dz. U z 2004 roku, Nr 140, poz. 1478);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041401478
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych
formach (Dz. U z 2004 roku, Nr 194 poz. 1983 z późn. zm);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041941983
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa (Dz. U. z 2004 roku, Nr 277, poz. 2744);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042772744
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14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. z 2005 roku,
Nr 15, poz. 123, z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050150123
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie pomocy
publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji (Dz. U. z 2006 roku, Nr 84, poz.
580 z późn. zm.);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060840580
16. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 06 kwietnia 2007 roku w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw (Dz. U.
z 2007 roku, Nr 80, poz. 543);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070800543
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie analizy
przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia
o prywatyzacji bezpośredniej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 34 poz. 265);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090340265
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie udzielania
przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji (Dz. U. z 2009 roku, Nr 77, poz. 650);
Dostęp internetowy:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090770650
19. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 roku uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.
87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);
Dostęp internetowy:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0800:pl:NOT
20. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE;
Dostęp internetowy:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0794:PL:NOT
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21. Komunikat Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (2004/C 244/02);
Dostęp internetowy:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001%2801% 29:pl:HTML
22. Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku
Gospodarstwa Krajowego – dokument programowy z dnia 19 maja 2009 roku.
Dostęp internetowy:
http://www.premier.gov.pl/rzad/pozostale_dokumenty/dokumenty_programowe/wspieranie_przedsiebiorczosci_,415/
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UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stawający oświadczają, że na podstawie art. 151 i nast. ustawy z dnia 15 września
2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) zawiązują
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, zawierając umowę
o następującej treści.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Firma Spółki brzmi: „………………………., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „………. spółka z o.o.” albo
„…………………. sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest ………
§ 3.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw.
§ 4.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5.
Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1) ………………………………….,
2) …………………………………,
[itd.]
II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY
§ 6.
Kapitał zakładowy spółki wynosi ….000,00 zł (…………… tysięcy złotych) i jest podzielony na 100 (sto) udziałów po ….,00 zł (………. złotych) każdy. Udziały są równe
i niepodzielne.
§ 7.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
§ 8.
Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte w następujący sposób:
…………………… oświadcza, że obejmuje ….. (……………….) udziały po …,00 zł
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(…………. złotych) każdy udział, o łącznej wartości ………. zł (………… złotych)
i pokrywa je gotówką
[itd.]
§ 9.
1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez stworzenie nowych udziałów lub powiększenie
wartości dotychczasowych.
2. Podwyższenie kapitału do wartości nieprzekraczającej …….krotnej wartości
pierwotnego kapitału zakładowego spółki nie będzie stanowić zmiany umowy
Spółki.
3. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany umowy Spółki pod
warunkiem, iż właściwa uchwała Zgromadzenia Wspólników zostanie podjęta
nie później niż w dniu ……………… r.
4. Wpłaty na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być
dokonywane w postaci pieniężnej lub w postaci niepieniężnej.
§ 10.
1. Zbycie lub zastawienie udziału jest uzależnione od zgody Zgromadzenia Wspólników. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje
wspólnikom.
2. Wspólnik zbywający udziały zawiadamia o zamiarze zbycia Zarząd, który w terminie jednego miesiąca powinien zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w celu podjęcia uchwały wskazującej nabywcę.
3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 i niewskazaniu nabywcy wspólnik zbywający udział ma swobodę wyboru nabywcy.
4. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.
§ 11.
W miejsce zmarłego wspólnika mogą wstąpić jego spadkobiercy, którzy wskażą
jedną osobę, która będzie reprezentować wszystkich spadkobierców wobec Spółki.
§ 12.
1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo ………krotnej wartości posiadanych udziałów. Termin,
wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu dopłat określi Zgromadzenie Wspólników. Uchwała o wniesieniu i zwrocie dopłat wymaga jednomyślności.
2. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez
Spółkę, na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
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1.
2.
3.

4.

§ 13.
Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
Zgromadzenie Wspólników może zysk spółki w całości lub w części wyłączyć
z podziału między wspólników i przeznaczyć na fundusze utworzone w Spółce.
Zgromadzenie Wspólników może w spółce tworzyć fundusze: zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny i inne, na które może przeznaczyć całość lub część zysku
wypracowanego przez Spółkę, określając jednocześnie przeznaczenie zgromadzonych na tych funduszach środków.
Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy
wykazuje zysk - na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 14.
Wyłącza się indywidualną kontrolę przez wspólników działalności Spółki.
III. ORGANY SPÓŁKI
§ 15.
Organami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Zarząd,
3. Rada Nadzorcza.

1.
2.

3.

4.

5.
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§ 16.
W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub
niniejsza umowa stanowią inaczej.
Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki. Zgromadzenie
Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, wysłanych
co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast
listu poleconego zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnik, który otrzyma zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną, powinien niezwłocznie potwierdzić jego odbiór.
Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia
Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 17.
1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbywają się raz w roku, natomiast nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników, zwoływane przez zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek wspólnika, odbywają się w terminie jednego
miesiąca od daty złożenia takiego wniosku.
§ 18.
1. Do Zgromadzenia Wspólników należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) określenie przeznaczenia i podział zysku Spółki lub podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat,
3) uchwalenie wysokości dopłat, zasad ich wnoszenia i zwrotu,
4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowanie wieczyste
lub udział w nieruchomości,
6) zmiana umowy spółki lub rozwiązanie Spółki,
7) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki,
8) sprawy należące do Zgromadzenia Wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu
spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszej umowy,
9) inne sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia Wspólników przez wspólników lub Zarząd.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości ……….krotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga
uchwały wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, o ile jest na nim reprezentowane co najmniej …...% (…………………. procent) kapitału zakładowego.
§ 19.
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych na roczną kadencję
i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na którym jest reprezentowane .…% (……………….. procent) kapitału zakładowego Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybiorą spośród siebie przewodniczącego Rady
Nadzorczej, który będzie reprezentował Radę Nadzorczą, w szczególności będzie składał oświadczenia w sprawach, o których mowa w § 22.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie
funkcji. Wysokość wynagrodzenia określa Zgromadzenie Wspólników.
4. Do Rady Nadzorczej należy:
1) powoływanie, na wskazany przez siebie czas, oraz odwoływanie Zarządu
i jego członków,
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2) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych dokonywanych z członkiem Zarządu,
3) ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
4) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
5) składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 3 i 4.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu są reprezentowani
wszyscy jej członkowie.
6. Do podjęcia uchwały konieczna jest bezwzględna większość głosów członków
Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym.
§ 20.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz może się składać z od jednego do czterech innych członków Zarządu.
§ 21.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
§ 22.
1. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowę o pracę.
2. W umowach z członkami Zarządu oraz we wszelkich innych czynnościach prawnych dokonywanych z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.
IV. INNE POSTANOWIENIA
§ 23.
1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok
obrachunkowy rozpoczyna się w chwili zarejestrowania Spółki i kończy się dnia
31 grudnia 20…. r.
2. W ciągu 3 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego Zarząd sporządzi i przedstawi wspólnikom sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.
§ 24.
Ogłoszenia Spółki publikowane będą w „…………………….”.\
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§ 25.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
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UMOWA SPÓŁKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przypadek z branży usług technicznych
§ 1.
Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 2.
1. Firma spółki brzmi: „……………………… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, zwana dalej Spółką.
2. Spółka może posługiwać się następującą nazwą w języku angielskim:………………….
3. Spółka może używać skrótu:…………………………
§ 3.
Siedzibą spółki jest miasto …..
§ 4.
Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 5.
Spółkę powołuje się na czas nieograniczony.
§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z kwalifikacją EKD) jest świadczenie usług
takich jak:
1. Usługi architektoniczne i inżynierskie (EKD 74.20),
2. Usługi w zakresie badań i analiz technicznych (EKD 74.3),
3. Roboty budowlane (EKD 45),
4. Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
(EKD 73.1),
5. Usługi informatyczne (EKD 72),
6. Usługi instalowania maszyn i urządzeń biurowych (EKD 30.01.9),
7. Usługi instalowania komputerów i innego sprzętu do przetwarzania informacji
(EKD 30.02.9),
8. Usługi poligraficzne i związane z poligrafią (EKD 22.2),
9. Usługi obsługi biurowej (EKD 74.83),
10. Usługi reklamowe (EKD 74.4),
11. Usługi wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (EKD 71),
12. Usługi związane z nieruchomościami (EKD 70),
300

13. Usługi związane z przetargami i aukcjami (EKD 74.11.16),
14. Usługi świadczone przez obiekty noclegowe z turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (EKD 55.2),
15. Usługi z zakresu handlu hurtowego i komisowego z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (EKD 51),
16. Usługi w zakresie handlu detalicznego z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, napraw artykułów użytku osobistego i domowego (EKD 52),
17. Usługi transportu lądowego – pozostałe (EKD 60.2),
18. Usługi szkolnictwa dla dorosłych i pozostałych form kształcenia (EKD 80.4),
19. Rolnictwo, łowiectwo i pokrewne działalności usługowe (EKD 01),
20. Leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewne działalności usługowe (EKD 02),
21. Produkcja artykułów spożywczych i napojów (EKD 15).
§ 7.
Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały, tworzyć spółki
i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć z innymi podmiotami gospodarczymi we wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych.
§ 8.
Spółka działa na podstawie postanowień niniejszej umowy oraz postanowień Kodeksu handlowego i innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 9.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ………………………….. złotych. Kapitał ten dzieli
się na …………………. równych i niepodzielnych udziałów po ……………….. złotych każdy.
§ 10.
Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony, co nie stanowi zmiany umowy
Spółki, przez:
• zwiększenie, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, wysokości każdego
udziału zamiast należnego Wspólnikom zysku,
• zwiększenie, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, liczby udziałów,
przy czym Zgromadzenie Wspólników określa sposób objęcia nowych udziałów,
w tym może wskazać nabywcę lub nabywców nowych udziałów spoza grona
Wspólników.
§ 11.
1. O przeznaczeniu czystego zysku wytworzonego w Spółce w roku obrachunkowym decyduje Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.
2. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.
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3. Uchwała, o której mowa w pkt 1, powinna być podjęta w ciągu …………. miesięcy, licząc od końca roku obrachunkowego. W przypadku nie podjęcia uchwały w tym przedmiocie, czysty zysk przypada dzieli się pomiędzy wspólników proporcjonalnie do wniesionych udziałów.
§ 12.
1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat na pokrycie ewentualnych strat bilansowych Spółki, które mogą wynosić nie więcej niż …….% (……….. procent) wniesionych udziałów.
2. Wspólnicy uiszczają dopłaty w wysokości proporcjonalnej do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat będą określone w miarę potrzeby w drodze uchwały
Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.
4. Jeśli Wspólnik nie uiści dopłaty w przewidzianym terminie, Spółka ma prawo
żądać ustawowych odsetek od dnia zwłoki, a także zapłaty odszkodowania za
szkodę spowodowaną zwłoką Wspólnika.
5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeśli nie są potrzebne na pokrycie strat
bilansowych, na podstawie stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
§ 13.
Wspólnicy Założyciele pokrywają swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi.
§ 14.
Wspólnik nie może posiadać więcej niż ….% udziałów, chyba że Zgromadzenie
Wspólników postanowi inaczej lub przekroczenie następuje na skutek umorzenia
udziałów.
§ 15.
Udziały w Spółce zostały objęte w sposób następujący: ................................................
§ 16.
1. Wspólnik może zbywać i zastawiać swoje udziały jedynie za uprzednią zgodą
Rady Nadzorczej.
2. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w zakupie udziałów.
3. W przypadku, gdy Wspólnicy nie wyrażają woli nabycia udziałów, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na ich nabycie przez osobę spoza grona Wspólników.
4. Zbywanie i nabywanie udziałów regulowane jest regulaminem ustalonym przez
Radę Nadzorczą i przyjętym uchwałą Zgromadzenia wspólników.
WŁADZE SPÓŁKI
1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd
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ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
§ 18.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest corocznie przez Zarząd nie
później niż w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Jeżeli zarząd nie uczyni tego w przepisowym terminie, prawo zwołania Zwyczajnego
Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
§ 19.
Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników.
§ 20.
1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować w pierwszym terminie uchwały
w przypadku reprezentacji powyżej 50% udziałów. W drugim terminie quorum
nie obowiązuje. Między pierwszym a drugim terminem powinna upłynąć co najmniej 1 godzina.
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów, chyba że Kodeks handlowy stanowi inaczej.
§ 21.
1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu w….
2. Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny
upoważniony członek Rady Nadzorczej, a przewodniczy wybrany za każdym razem Wspólnik. Wybór przewodniczącego następuje po otwarciu Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający tryb prowadzenia obrad.
§ 22.
1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
a) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
b) powoływanie i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzanie kierunków rozwoju oraz wieloletnich programów jej działania,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków lub strat za rok obrachunkowy,
e) podział zysku lub pokrycie strat oraz tworzenie i przeznaczanie poszczególnych funduszy Spółki,
f) powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
g) udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania ich
obowiązków,
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h) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd
i Radę Nadzorczą,
i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości,
j) zmiana umowy Spółki,
k) połączenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
l) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
m) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Zgromadzenie Wspólników podejmuje również uchwały w innych sprawach zastrzeżonych w niniejszej umowie i ustawie do wyłącznej jego kompetencji.
§ 23.
Bez odbycia Zgromadzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy
wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne
głosowanie.
§ 24.
1. W przedmiotach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenia nie można podjąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
2. Mogą być uchwalane wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
§ 25.
Jeśli postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej, do zakresu działań Zgromadzenia Wspólników mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego.
RADA NADZORCZA
§ 26.
1. Radę Nadzorczą powołuje Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, przy czym trzech pochodzi z grona Wspólników.
3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy
Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu, a także inni pracownicy bezpośrednio podlegający Zarządowi.
4. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa do Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników zwołanego po upływie roku obrachunkowego ……………, a następne kadencje Rady Nadzorczej trwają trzy lata.
5. Jeśli członkiem Rady Nadzorczej jest pracownik Spółki, nie można mu w okresie
pełnienia tej funkcji, jak również w ciągu jednego roku od jej zakończenia, wypowiedzieć umowy o pracę ani warunków pracy i płacy.
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§ 27.
Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
który musi pochodzić z grona Wspólników.
§ 28.
Regulamin Rady Nadzorczej, szczegółowo określający sposób i tryb jej działania, jak
również zmiany w tym regulaminie uchwala Zgromadzenie na podstawie projektu
przygotowanego przez Radę Nadzorczą.
§ 29.
Rada Nadzorcza w całości lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani
w każdej chwili na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
§ 30.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Prawo wykonywania czynności nadzorczych przysługuje co najmniej dwóm
członkom Rady Nadzorczej, z których jeden musi pochodzić z grona Wspólników.
3. Do szczególnych praw i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
b) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów Spółki,
c) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
d) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
e) merytoryczna ocena działalności Zarządu w roku obrachunkowym i przedstawienie jej na piśmie Zgromadzeniu Wspólników z uwzględnieniem wyników badań, o których mowa w punktach c i d,
f) zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach Dyrektora Spółki,
g) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia Zarządu lub gdy z innych przyczyn Zarząd
nie może wykonywać swych funkcji,
h) zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminu wynagrodzeń w Spółce,
i) zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminu organizacyjnego Spółki,
j) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
k) udzielanie pisemnej odpowiedzi na pytania zgłoszone przez grupę Wspólników reprezentujących co najmniej …. część kapitału zakładowego,
l) prowadzenie badań z własnej inicjatywy lub na zlecenia Zgromadzenia
Wspólników celem oceny określonego przedsięwzięcia Spółki,
m) wyrażanie zgody na nabycie lub sprzedaż prze Spółkę urządzeń trwałego
użytkowania o znacznej wartości: wartość tę uchwala Rada Nadzorcza,
n) weryfikowanie i akceptowanie, istotnych dla Spółki, inicjowanych przez zarząd celów, polityk, budżetów i strategii,
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o) nadzorowanie, weryfikowanie i akceptowanie stosunków związanych z zatrudnieniem pracowników,
p) nadzorowanie zarządzanego przez Dyrektora Spółki systemu informowania
kierownictwa.
4. W razie zawieszenia Zarządu członek Rady Nadzorczej wyznaczony do pełnienia
funkcji Zarządu zorganizuje najdalej do 1 miesiąca nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników celem podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania Zarządu.
§ 31.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
§ 32.
Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez Wspólników.
ZARZĄD
§ 33.
1. Zarząd Spółki stanowi jedna osoba zwana Dyrektorem Spółki.
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
zwołanego po upływie roku obrachunkowego ………………., a następne kadencje Zarządu są nieograniczone czasem ich trwania.
3. Dyrektora Spółki powołuje, na mocy uchwały, Zgromadzenie Wspólników na
wniosek Rady Nadzorczej.
§ 34.
Dyrektor Spółki jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Postanowienia związane ze stosunkiem pracy podejmuje Rada Nadzorcza.
§ 35.
Dyrektor Spółki nie może zajmować się konkurencyjnymi interesami jako Wspólnik lub członek władz innej spółki, a także nie może prowadzić na własny rachunek
działalności o charakterze pokrywającym się z przedmiotem działania Spółki.
§ 36.
Dyrektor Spółki działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
§ 37.
1. Dyrektor Spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Dyrektora Spółki należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
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3. Dyrektor Spółki jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki.
4. Dyrektor Spółki może ustanowić pełnomocników do spraw wchodzących w zakres zwykłego zarządu, a także pełnomocników do jednorazowej lub określonego rodzaju czynności.
§ 38.
Dyrektor Spółki zobowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zakup
i sprzedaż przedmiotów trwałego użytku o znacznej wartości, zgodnie z § 30 ust. 3
pkt m.
§ 39.
Dyrektor Spółki zarządza majątkiem Spółki, spełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w zawodowym obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu
przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, a także uchwał i regulaminów powziętych przez Zgromadzenie Wspólników, a w granicach kompetencji
przez Radę Nadzorczą.
GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 40.
1. Rachunkowość Spółki oraz Księgi handlowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza Kodeksu handlowego.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem rejestracji, a kończy z końcem
roku kalendarzowego, w którym Spółka została zarejestrowana.
§ 41.
Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić bilans roczny oraz rachunek zysków i strat, które w ciągu następnego miesiąca będą rozpatrzone przez Zgromadzenie Wspólników.
§ 42.
1. Zgromadzenie Wspólników tworzy w Spółce z zysku do podziału fundusz zapasowy.
2. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć z zysku do podziału także inne fundusze celowe, w szczególności fundusz rozwoju, fundusz nagród i premii oraz
fundusz socjalny. Zgromadzenie Wspólników może we własnym zakresie określić zasady wykorzystania funduszy przeznaczonych dla załogi lub upoważnić do
określenia tych zasad Radę Nadzorczą lub Dyrektora Spółki.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 43.
Udziały w Spółce mogą być umarzane.
§ 44.
1. W razie śmierci Wspólnika spadkobiercy jego nie mają prawa wstępu do Spółki.
2. Udziały Wspólnika powinny być zbyte przez spadkobierców w terminie dwóch
miesięcy od daty śmierci Wspólnika.
3. Udziały niezbyte podlegają umorzeniu na zasadach określonych w § 16.
§ 45.
1. Spółka może być rozwiązana wyłącznie z przyczyn i w sposób określony w Kodeksie handlowym. Rozwiązanie Spółki w szczególności powodują:
a. stwierdzona protokółem notarialnym uchwała Wspólników o rozwiązaniu
Spółki, podjęta większością 2/3 głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego,
b. ogłoszenie upadłości Spółki.
2. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a po
przeprowadzeniu likwidacji, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt b po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego.
§ 46.
Sprawy sporne wynikające ze stosowania niniejszej umowy rozpatruje rzeczowo
właściwy sąd gospodarczy w Warszawie.
§ 47.
Każdy Wspólnik oraz Spółka mają prawo otrzymać wypisy niniejszej umowy w dowolnych ilościach.
§ 48.
Koszty sporządzenia niniejszej umowy Spółki i jej rejestracji ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do ich udziałów.
§ 49.
Niniejsza umowa stanowi równocześnie protokół z pierwszego Zgromadzenia
Wspólników, na którym ustanowiono następujące władze Spółki:
Zarząd:
1.
2.
3.
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Rada Nadzorcza:
1.
2.
3.
§ 50.
Pobrano:
• opłaty skarbowej (§ 58 rozporządzenia o opłatach skarbowych):
• opłaty notarialnej (§ 59 rozporządzenia o opłatach notarialnych):
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AKT ZAWIĄZANIA I STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
§ 1.
Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną, dalej określaną jako „Spółka”,
według brzmienia poniższego statutu.
§ 2.
1. Stawający oświadczają, że kapitał zakładowy Spółki wynosi…..i dzieli się na
…..… akcji o nominalnej wartości …. złotych każda.
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz
zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
§ 3.
Stawający oświadczają, że akcje są objęte w następujący sposób: ……………………
§ 4.
Stawający oświadczają, że do pierwszych władz Spółki powołują:
1) do Zarządu Spółki:
a) …………… [itd.]
2) do Rady Nadzorczej Spółki:
a) …………… [itd.]
§ 5.
Stawający ustalają Statut Spółki w następującym brzmieniu:
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „……… spółka akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „……. ” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2.
1. Siedzibą Spółki jest …………….
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania
koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
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§ 3.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 4.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) ……………. [itd.]
II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1.
2.

§ 5.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi …..…złotych.
Kapitał zakładowy dzieli się na ……... akcji o nominalnej wartości ……

§ 6.
1. Akcje Spółki objęte zostały w następujący sposób: ………………….
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą gotówką w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie …….
miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.
§ 7.
Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału
zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość
wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
§ 8.
1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz
zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
§ 9.
Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki, przy czym
pierwszeństwo do nabycia mają pracownicy Spółki, także niebędący akcjonariuszami.

III. ORGANY SPÓŁKI
§ 10.
Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.
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WALNE ZGROMADZENIE
§ 11.
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30
czerwca każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.
4. Jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym
terminie lub jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia
– Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
§ 12.
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza,
w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału
akcyjnego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
§ 13.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że
Statut lub ustawa stanowią inaczej.
§ 14.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat
za rok ubiegły,
2) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz powołanie pierwszego Zarządu,
4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa
użytkowania,
7) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
8) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
9) emisja obligacji,
10) inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie.
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§ 15.
Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez
niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się
Przewodniczącego Zgromadzenia.
RADA NADZORCZA
§ 16.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i wykonuje kompetencje określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie.
2. Do Rady Nadzorczej, w szczególności, należy:
………………………………………….. ……………………………..
§ 17.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej dwóch członków wybranych przez pracowników Spółki, w tym jej akcjonariuszy, w trybie określonym w regulaminie wyborów, przy czym niedokonanie wyboru członka Rady
Nadzorczej przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy lata, z wyjątkiem kadencji
pierwszej Rady Nadzorczej, która kończy się z dniem ………… roku.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w razie śmierci albo odwołania członka przez Walne Zgromadzenie.
6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie może nastąpić
w każdym czasie.
7. W przypadku odwołania, rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej będącego przedstawicielem pracowników na jego miejsce powołuje się osobę, która
w poprzednich wyborach uzyskała kolejno największa liczbę głosów. W braku
takiej osoby, przeprowadza się wybory uzupełniające, zgodnie z regulaminem
wyborów.
§ 18.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród
obecnych na posiedzeniu Rady.
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§ 19.
Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie
wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 dni przed dniem
posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.
§ 20.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady.
§ 21.
1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej składa Radzie Nadzorczej okresowe pisemne sprawozdanie z dokonanych czynności.
§ 22.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej
dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
ZARZĄD
§ 23.
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
§ 24.
Członków Zarządu powołuje na wspólną trzyletnią kadencję Rada Nadzorcza
– z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany jest przez Walne Zgromadzenie na kadencję, która kończy się z dniem ..……. roku.
§ 25.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, a w razie ustanowienia prokury również współdziałanie jednego członka Zarządu z prokurentem.
§ 26.
1. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowę o pracę.
2. W umowach z członkami Zarządu oraz we wszelkich innych czynnościach prawnych dokonywanych z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
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IV. INNE POSTANOWIENIA
§ 27.
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
§ 27.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 28.
Ogłoszenia Spółki publikowane będą w dzienniku „…….”.
§ 29.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.
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STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Przypadek z branży produkcji materiałów drewnopochodnych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Firma Spółki będzie miała brzmienie: „………………….. spółka akcyjna”.
§ 2.
Spółka może używać skróconej nazwy: …………… .
§ 3.
Siedzibą Spółki jest miasto ……………………………..
§4
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także innych
państw po uzyskaniu stosownych i wymaganych przez prawo zezwoleń właściwych
organów i władz.
1. Spółka na obszarze swojego działania może powoływać i tworzyć własne przedsiębiorstwa, zakłady, filie, przedstawicielstwa, agencje, delegatury, biura itp. na
zasadach określonych obowiązującym prawem.
2. Strukturę organizacyjną Spółki określa jej regulamin ustalony przez właściwy organ określony statutem.
§ 5.
Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 6.
Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółki dokonywane będą w publikatorach
uznanych za najbardziej właściwe przez Zarząd Spółki.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 7.
1. Przedmiotem działania Spółki jest:
1) produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z,
2) produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna – PKD
16.21.Z,
3) produkcja gotowych parkietów podłogowych – PKD 16.22.Z,
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4) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa –
PKD 16.23.Z,
5) produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,
6) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.29.Z,
7) produkcja masy włóknistej – PKD 17.11Z,
8) produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
9) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – PKD 17.21.Z,
10) produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych –
PKD 17.22.Z,
11) produkcja artykułów piśmiennych – PKD 17.23.Z,
12) produkcja tapet – PKD 17.24.Z,
13) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,
14) pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
15) produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z,
16) produkcja ceramicznych kafli i płytek – PKD 23.31.Z,
17) produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny –
PKD 23.32.Z,
18) produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z,
19) produkcja wyrobów budowlanych z gipsu – PKD 23.62.Z,
20) produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z,
21) produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z,
22) produkcja cementu wzmocnionego włóknem – PKD 23.65.Z,
23) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z,
24) produkcja mebli biurowych i sklepowych – PKD 31.01.Z,
25) produkcja mebli kuchennych – PKD 31.02.Z,
26) produkcja pozostałych mebli – PKD 31.09.Z,
27) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
32.99.Z,
28) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z,
29) wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,
30) przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z,
31) dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
32) handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,
33) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,
34) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z,
35) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków –
PKD 41.10.Z,
36) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
37) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
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38) przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
39) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
40) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
41) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
42) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
43) tynkowanie – PKD 43.31.Z,
44) zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
45) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
46) malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
47) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD
43.39.Z,
48) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
49) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane
– PKD 43.99.Z,
50) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych
zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – PKD 46.11.Z,
51) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 46.13.Z,
52) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych – PKD 46.15.Z,
53) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,
54) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z,
55) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju –
PKD 46.19.Z,
56) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,
57) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,
58) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
59) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,
60) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych i piekarskich –
PKD 46.36.Z,
61) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, wyłączając ryby, skorupiaki i mięczaki
– PKD 46.38.Z,
62) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
63) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z,
64) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z,
65) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
66) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z,
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67) sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z,
68) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
69) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z,
70) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
71) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z,
72) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – PKD 47.21.Z,
73) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD
47.59.Z,
74) transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
75) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A,
76) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
77) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
78) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD
52.24.C,
79) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
80) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –
PKD 68.20.Z,
81) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
82) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
83) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
84) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
85) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
86) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z,
87) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery –
PKD 77.33.Z,
88) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 8.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi …….. zł i dzieli się na: ...........akcji
§ 9.
Wszyscy akcjonariusze, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 pkt 7 statutu Spółki,
wnoszą swoje wkłady do Spółki w formie pieniężnej lub aporcie wycenionym według cen rynkowych z dnia jego wnoszenia w zamian objętej/objętych akcji.
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§ 10.
Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.
§ 11.
1. Akcje są zbywalne.
2. Pierwszeństwo w obejmowaniu nowych akcji mają akcjonariusze Spółki.
3. Zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcji
imiennej wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki pod rygorem bezskuteczności tej czynności prawnej.
3.1 Zarządowi Spółki przysługuje prawo wskazania nabywcy zgłaszanych do
zbycia akcji.
3.2 W wypadku nie wyrażenia zgody przez Zarząd Spółki na zbycie akcji i powiadomienia o tym akcjonariusza na piśmie, Zarząd Spółki w terminie 2 miesięcy
od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, wskaże nabywcę akcji,
który nabędzie je za cenę wyznaczoną przez Zarząd Spółki.
3.3 Podstawę wyceny akcji przez Zarząd stanowić będzie wycena sporządzona
przez biegłych przy uwzględnieniu wartości wynikającej z ostatniego bilansu
Spółki.
3.4 Jeżeli Zarząd Spółki:
1) nie wypowie się pisemnie w przeciągu czterdziestu pięciu (45) dni od
chwili złożenia u niej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji,
2) nie wskaże nabywcy akcji w trybie dyspozycji § 11 ust. 3.1,
– akcjonariusz może swobodnie rozporządzać swoimi akcjami.
§ 12
Akcje mogą zostać umorzone poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Walne
Zgromadzenie za zgodą Akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę.
IV. WŁADZE SPÓŁKI
§ 13.
Władzami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie, zwane w treści statutu Zgromadzeniem,
2. Rada Nadzorcza, zwana w treści statutu Radą,
3. Zarząd.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 14.
1. Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
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2. Akcjonariusze uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pisemnie ustanowionego pełnomocnika.
3. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut przewidują surowsze warunki.
§ 15.
1. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie określonym przez Kodeks
spółek handlowych, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy roku obrotowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie
może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.
§ 16.
1. Do właściwości Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez Kodeks spółek handlowych oraz statut Spółki.
2. W szczególności do właściwości Zgromadzenia należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków
i strat za ubiegły rok obrotowy,
b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
c) udzielanie Radzie i Zarządowi skwitowania (absolutorium) z wykonania przez
nie obowiązków,
d) podejmowanie uchwał w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej
Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
e) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
f) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału
zakładowego Spółki,
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie pokrycia akcji (akcji) w Spółce wkładami niepieniężnymi przez danego akcjonariusza, określenia przedmiotu wkładu (aportu) oraz liczby wysokości przyznanych w zamian akcji, przy uwzględnieniu zasad wyceny określonych w § 9,
h) uchwalanie zmian w statucie Spółki,
i) podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy gospodarowania
i likwidacji,
j) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia,
k) powoływanie i odwoływanie członków Rady oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
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l) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji,
m) zgromadzenie może podejmować inne uchwały w sprawach dotyczących
Spółki wniesionych przez Radę lub Zarząd, a niewymienionych w pkt a-m.
3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a jedynie zgody Rady
Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
RADA NADZORCZA
§ 17.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego paragrafu.
2. Kadencja Członków Rady trwa 3 lata i kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia
zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy.
3. Kadencja Członka Rady, powołanego w miejsce odwołanego Członka Rady nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej
Rady Nadzorczej.
4. Po upływie kadencji Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na
kolejną kadencję.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.
§ 18.
1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady lub też,
bez zwoływania posiedzenia, w formie pisemnej uchwały, o ile wszyscy członkowie Rady wyrazili, na piśmie, zgodę na treść uchwały albo na głosowanie pisemne.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą również uczestniczyć w posiedzeniach
Rady za pośrednictwem telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego
pod warunkiem, że telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne zapewnia
wszystkim uczestnikom posiedzenia dobrą słyszalność, przebieg posiedzenia
jest protokołowany, a protokół z posiedzenia zostanie podpisany przez wszystkich członków uczestniczących w posiedzeniu.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane
jest zawiadomienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu,
a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu nie są obecni wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej, dla ważności uchwał wymagana jest bezwzględna
większość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych,
a w przypadku głosowania pisemnego bezwzględną większością wszystkich
członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa
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w § 24 ust. 4, których przyjęcie wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej.
4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę.
§ 19.
1. Do właściwości Rady należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością
Spółki we wszystkich jej sprawach i jednostkach organizacyjnych.
2. W szczególności do kompetencji Rady należy:
1) badanie sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej
opinii z badania,
2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
§ 20
Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Radę na zewnątrz i ma prawo podpisywania uchwał Rady przyjętych na posiedzeniach oraz reprezentowania Rady
w umowach z Prezesem i Wiceprezesami Zarządu Spółki.
ZARZĄD
§ 21.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków i stanowi organ wykonawczy Spółki
w osobach Prezesa i Wiceprezesów.
2. Decyzję w sprawie liczby Członków Zarządu podejmuje Rada na wniosek Prezesa.
3. Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 lata i kończy się w dniu odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy.
§ 22.
1. Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod
warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 liczby członków Rady
Nadzorczej danej kadencji.
2. Odwołanie Prezesa i Wiceprezesów odbywa się w analogicznym trybie jak
w przypadku ich powołania.
§ 23.
1. Na Prezesa Zarządu Spółki i Wiceprezesów Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
323

§ 24.
1. Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki
oraz regulaminami władz Spółki.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz
3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych władz Spółki.
4. W wewnętrznych stosunkach Spółki, Zarząd jest zobowiązany do uzyskania
uprzedniego pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej we wszystkich decyzjach
dotyczących następujących spraw:
1) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym, jeżeli jej
zawarcie nie wynika z zatwierdzonego Planu finansowego i budżetu rocznego,
2) wyrażenie zgody na dokonanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki włącznie z rezerwami i zyskiem zatrzymanym, o ile nie wnikają one z budżetu rocznego
lub Planu finansowego,
3) udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw, w tym prokury.
5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są:
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu samodzielnie,
2) w przypadku Zarządu wieloosobowego każdy członek Zarządu samodzielnie.
5.2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Każdy
członek Zarządu może odwołać prokurę samodzielnie.
6. Zasady związane z zatrudnieniem, wynagrodzeniem oraz innymi sprawami
związanymi z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu określi stosowna umowa
zawarta między Członkiem Zarządu a Radą Nadzorczą.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 25.
Działalność władz Spółki normują:
1) Kodeks spółek handlowych,
2) ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
3) przepisy normujące zagadnienia opodatkowania Spółek prawa handlowego,
4) statut Spółki,
5) regulaminy wewnętrzne Spółki.
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§ 26.
Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
§ 27.
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta i przedłożyć je wraz z opinią
biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku Radzie Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:
• kapitał zapasowy;
• kapitał rezerwowy;
• kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych;
• fundusze celowe.
4. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8% i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu można zaprzestać, gdy
wartość tego kapitału osiągnie poziom 1/3 kapitału zakładowego.
5. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę
w sposób przewidziany przepisami prawa.
6. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 28.
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie
uchwały Zgromadzenia lub w przypadkach określonych w Kodeksie handlowym.
2. Likwidatorem Spółki będzie Zarząd, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
§ 29.
1. Wartość akcji w rozwiązanej Spółce ustala się na podstawie bilansu likwidacyjnego po rozliczeniu wszystkich zobowiązań.
2. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji.
§ 30.
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku nabytym przez Spółkę i funduszy przez nią tworzonych mających wpływ na wartość (cenę księgową akcji),
proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym.
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2. Uprawnienia wynikające z dyspozycji ust. 1 akcjonariusz lub jego następca może
zrealizować tylko w wartości (cenie) zbywanej (zbywanych) akcji.
3. Spadkobiercy akcjonariusza niewstępujący do Spółki partycypują w podziale akcji zmarłego akcjonariusza w sposób ustalony przez sąd.
§ 31.
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez
Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku
na inwestycje w Spółce.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki
wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie
mają odpowiednie postanowienia Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, przepisów szczegółowych oraz regulaminów władz Spółki.
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INNE DOKUMENTY
LIST INTENCYJNY
List intencyjny jest pisemnym dokumentem sporządzanym przez strony możliwego przyszłego stosunku gospodarczego. Celem listu jest potwierdzenie zainteresowania danym przedsięwzięciem i wyrażenie pozytywnego podejścia do zagadnienia przedstawionego w liście. Deklaracja taka umożliwia często dalsze działania
stron.
Podpisanie listu intencyjnego nie zobowiązuje stron do zawarcia umowy
i nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych, jeśli nastąpi brak pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy (np., gdy osoba podpisująca list intencyjny o przystąpieniu do
tworzonej spółki nie zdecyduje się ostatecznie na zostanie wspólnikiem/akcjonariuszem). Niemniej, popisanie listu intencyjnego nakłada na strony obowiązek lojalnego i uczciwego postępowania (art. 72 § 2 Kodeksu cywilnego).
PRZYKŁAD LISTU INTENCYJNEGO O PRZYSTĄPIENIU DO TWORZONEJ SPÓŁKI
Ja, niżej podpisana(y) ……………………………, nr PESEL …………………., zamieszkała(y) w ……………….. przy ulicy …………………………………, legitymująca(y) się dowodem osobistym seria …… nr ……, wydanym przez …………..,
niniejszym oświadczam, że:
1) jestem zainteresowana(y) zostaniem wspólnikiem/akcjonariuszem* spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością/akcyjnej*, która to spółka, jako spółka pracownicza, podjęłaby działalność w celu
……………………………………………………………………;
2) w związku z tym, upoważniam następujące osoby: (1) ……………………, (2)
………………………, (3) …………………… [ewent. itd.] do przygotowania
projektu umowy/statutu* spółki celem przedstawienia go na zebraniu przyszłych wspólników/akcjonariuszy* i udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących
treści tego projektu;
3) wyrażam zainteresowanie dokonaniem wkładu pieniężnego do spółki w wysokości do ………… (słownie ……………….) złotych przed zarejestrowaniem
tejże spółki, jak również do dokonania w okresie ……. miesięcy po zarejestrowaniu dalszego wkładu lub dopłaty w wysokości do ..………… (słownie ……..
…………) złotych**;
4) jeżeli projekt umowy/statutu*, o którym mowa w pkt (2), z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi na zebraniu przyszłych wspólników/akcjonariuszy* nie
będzie stał na przeszkodzie moim interesom faktycznym i prawnym, zobowiązuję się do zostania wspólnikiem/akcjonariuszem* tej spółki i do dokonania wpłat
w wysokości ustalonej w umowie/statucie* spółki, w tym, jeżeli tak przewiduje
umowa/statut*, w maksymalnej kwocie określonej w pkt (3);
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5) pozostaję związana(y) powyższymi oświadczeniami do dnia …………………
roku. …………………, dnia ………….. roku
* Należy dokonać wyboru danej formuły dla danego rodzaju spółki.
** Fragment od wyrazów „jak również” do umieszczenia w razie potrzeby.
AKT NOTARIALNY
Dnia.............................. przed notariuszem w …................................ w jego kancelarii notarialnej przy ul. ............................................ stawili się:
§1 Przedstawiciel ........................................................................ reprezentujący
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
§2 Przedstawiciel ........................................................................ reprezentujący
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
§3 Przedstawiciel ........................................................................ reprezentujący
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tożsamość stawających ustalił na podstawie dowodów osobistych nr:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ
§1.Stawający ............................................................................................................
....................................................................................................................................
wyrażają zgodę na zawiązanie spółki objętej aktem notarialnym z dnia ...........................
sporządzonym w Warszawie przed notariuszem ........................................................, wyrażając tym samym zgodę na brzmienie statutu spółki pod firmą: ........................................
..............................................................................................................
§ 2. Akcje objęte zostaną w następujący sposób:
1. { } akcji o łącznej wartości …………………………………………….
2. { } akcji o łącznej wartości …………………………………………….
3. { } akcji o łącznej wartości …………………………………………….
§ 3. W ten sposób cały kapitał akcyjny wynoszący:……………. został objęty.
Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej lub ......................... Wszystkie
akcje są imienne i zostały pokryte ........................................................................
........................................
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§ 4. Wszyscy powołują pierwszą Radę Nadzorczą w osobach:
1)
...................................................................................................................
2)
...................................................................................................................
3)
...................................................................................................................
Rada Nadzorcza w myśl statutu powoła Zarząd spółki złożony z 2 (dwóch) osób.
§ 5 Koszty niniejszego aktu ponosi spółka.
§ 6. Wypisy tego aktu należy wydawać stawającym i spółce w dowolnej liczbie.
§ 7. Pobrano ..........................................................................................................
Akt ten odczytano.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA
Zawarta w ................................................................ dn. ................................ pomiędzy:
zwanym dalej NABYWCĄ, z jednej strony, a ................................................................... zamieszkałym w ..............................................................................................................,
legitymującym się dowodem osobistym nr .................................................................., zwanym dalej ZBYWCĄ , z drugiej strony.
§ 1.
Na mocy niniejszej umowy obie Strony zobowiązują się do zawarcia pomiędzy sobą
w umowy sprzedaży, na mocy której ZBYWCA przeniesie na NABYWCĘ własność
nieruchomości, określonej niżej w § 2 i nieruchomość tę mu wyda, a NABYWCA zapłaci ZBYWCY cenę, określoną niżej w § 3 i nieruchomość obejmie w posiadanie.
Termin, w ciągu którego umowa sprzedaży powinna zostać zawarta, upływa
w dniu……………..
§ 2.
1. Nieruchomością, o której mowa w § 1 jest/są działka gruntowa/działki gruntowe
nr..........................................................................................................................
2. ZBYWCA oświadcza, że jest właścicielem określonej wyżej w pkt 1działki/działek
na podstawie ..........................................................................................
§ 3.
Cena za nieruchomość określoną wyżej w § 2, zostaje ustalona w wysokości:
........................... zł (słownie ….......................................................................................... złotych).
§ 4.
Wszelkie opłaty, konieczne do zawarcia umowy sprzedaży, ponosi NABYWCA.
Gwoli ścisłości dodaje się, że umowa ta zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
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§ 5.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby NABYWCY
§ 7.
W kwestiach, nieunormowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 23.IV 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 ze zm.), a w szczególności
przepisy o umowie przedwstępnej (art. 389 i art. 390).
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla
każdej ze Stron.
§9
Każda ze Stron oświadcza, że przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swój podpis.
Podpisy Stron:
NABYWCA							

ZBYWCA

POROZUMIENIE AKCJONARIUSZY
Niniejsze porozumienie akcjonariuszy zostaje zawarte dnia .......................................
pomiędzy podmiotami działającymi osobno, a nie razem, z których każdy nazywany
będzie „Stroną”, a wszystkie łącznie nazywane będą „Stronami”.
§ 1.
Strony zobowiązują się doprowadzić, w miarę możliwości, do:
1. Wprowadzenia wszystkich Akcji do obrotu publicznego oraz do wprowadzenia wszystkich lub części akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie SA lub na innym rynku regulowanym, zgodnie z definicją artykułu
4.14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 915), z uwzględnieniem następujących zasad:
a) po roku obrotowym 2005 Spółki Strony przyjmą wszelkie niezbędne uchwały
w przedmiocie publicznej oferty Akcji,
b) wielkość oferty publicznej będzie nie mniejsza niż 40% kapitału akcyjnego
Spółki,
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c) w przypadku zbywania Akcji w drodze publicznej oferty Strony zobowiązują
się do zgodnego współdziałania w taki sposób, aby nie doprowadzić do nadmiernej podaży Akcji,
d) w przypadku, jeżeli dla rozstrzygnięcia innych kwestii wynikających z obrotu
Akcjami konieczne będzie zgodne współdziałanie Stron na pisemne wezwanie którejkolwiek Strony pozostałe Strony niezwłocznie przystąpią do rokowań. Wszelkie porozumienia Stron będą opierać się na zasadzie równego
traktowania i równych korzyści;
lub
2. Zawarcia umowy sprzedaży wszystkich Akcji z zastrzeżeniem, że warunki takiej umowy będą w sposób adekwatny odzwierciedlać wkład każdej ze Stron,
a w szczególności roczna efektywna stopa zwrotu z akcji w okresie od dnia objęcia Akcji Spółki („r”) przez każdą ze Stron do momentu sprzedaży wyniesie co
najmniej 40% obliczone przy zastosowaniu wzoru z załącznika 3.
§ 2.
1. Strony zobowiązują się do solidarnego współdziałania celem doprowadzenia do
szybkiej poprawy kondycji Spółki.
2. Strony przyjmują, że głównymi mechanizmami zwiększającymi efektywność
działania Spółki będą: modyfikacja strategii oraz zmiana koncepcji zarządzania
Spółką, a nie dalsze nakłady kapitałowe akcjonariuszy.
§ 3.
1. Strony zobowiązują się spowodować, by Zarząd Spółki opracował w terminie
do ………………………… program restrukturyzacji działalności Spółki, a następnie po uchwaleniu go przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku
z wyrażeniem opinii w tym przedmiocie przez Radę Nadzorczą, dokonał jego
niezwłocznego wdrożenia.
2. Program restrukturyzacji Spółki powinien obejmować następujące elementy:
2.1. Oparcie instrumentów organizacyjnych i finansowych stosowanych przez
Spółkę na finansowaniu dłużnym;
2.2.Wyjście w działalności marketingowej poza sferę budżetowo-samorządową;
2.3. Odzyskanie wiarygodności finansowej w otoczeniu przez uwolnienie części zainwestowanych kapitałów (np. poprzez sprzedaż wierzytelności krótkoterminowych);
2.4. Restrukturyzację kontraktów długoterminowych poprzez ich renegocjacje
lub ewentualną sprzedaż;
2.5. Racjonalizację kosztów poprzez redukcję poziomu zatrudnienia.
3. Strony ustalają, że kryterium oceny skuteczności działań restrukturyzacyjnych
będzie uzyskanie przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego na koniec roku
………………….
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§ 4.
1. Strony dokonują, poprzez równocześnie uchwalone zmiany w Statucie, uelastycznienia zasad podwyższania kapitału zakładowego oraz obrotu akcjami.
2. Strony uważają za celowe poszukiwanie nowych partnerów kapitałowych,
zwłaszcza na rynkach planowanej ekspansji Spółki.
§ 5.
1. Strony podejmą działania, celem powołania w skład Zarządu profesjonalnego
finansisty.
2. Strony zobowiązują się podjąć wszelkie działania prowadząc do tego, by Zarząd
w terminie do ……………………. opracował profesjonalny model zarządzania
projektami, obejmujący wewnętrzne procedury zatwierdzania nowych projektów, w tym jasne kryteria rentowności akceptowanych projektów, jak również
mechanizm kontroli decyzji inwestycyjnych przez Radę Nadzorczą. Model ten
powinien być niezwłocznie przedłożony Radzie Nadzorczej w celu uzyskania jej
akceptacji.
§ 6.
Strony ustalają, że w kolejnych dwóch latach obrotowych wielkość zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy nie będzie niższa niż 30% zysku bilansowego Spółki.
§ 7.
1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje pozostałym stronom, że jest spółką założoną i działającą zgodnie z prawem kraju swojej siedziby oraz posiada pełne
prawo do prowadzenia swojej działalności w formie, w jakiej jest ona prowadzona obecnie.
2. Każda ze Stron uprawniona jest do zawarcia niniejszego Porozumienia oraz do
wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia.
Zawarcie oraz wykonanie niniejszego Porozumienia przez tę Stronę zostało
właściwie i ważnie zatwierdzone przez wszelkie działania statutowe wymagane
dla danej Strony. Niniejsze Porozumienie zostało podpisane przez prawidłowo
ustanowionych przedstawicieli danej Strony i stanowi zgodne z prawem, ważne
i wiążące zobowiązanie każdej ze Stron, podlegające egzekucji w stosunku do
tej Strony zgodnie z jego warunkami.
3. Strony oświadczają i gwarantują, że są uprawnione do nabycia praw oraz podjęcia zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia oraz że:
3.1. Zobowiązania podjęte przez Strony na mocy niniejszego Porozumienia nie
naruszają ani nie są sprzeczne z żadnymi postanowieniami Statutu, prawa
miejscowego ani wyroku czy nakazu sądowego;
3.2. Każda ze Stron zobowiązuje się do prawidłowego wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia.
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§ 8.
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących zawarcia oraz treści niniejszego Porozumienia, informacji dotyczących Projektu oraz informacji dotyczących pozostałych Stron, które to informacje zostały uzyskane po zawarciu oraz realizacji niniejszego Porozumienia lub
w inny sposób, związanych ze Spółką.
2. Wyżej wymienione zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje
w stosunku do informacji, które:
1.1. Są znane Stronie w chwili ich ujawnienia;
1.2. Są lub staną się publicznie znane bez wiedzy Strony otrzymującej;
1.3. Podlegają ujawnieniu zgodnie z prawem; oraz
1.4. Są częścią informacji przekazywanych pomiędzy Stronami i ich doradcami
zewnętrznymi świadczącymi usługi w ramach Spółki, z zastrzeżeniem, że
doradcy ci i osoby trzecie wyrażą zgodę w formie pisemnej na przestrzega
nie zobowiązań dotyczących poufności.
Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszego Porozumienia lub w przypadku wycofania się którejkolwiek ze Stron z niniejszego Porozumienia Strona upoważniona
będzie do żądania zwrotu przekazanych przez siebie poufnych informacji łącznie
z wszelkimi ich kopiami.
§ 9.
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje Porozumienie
Akcjonariuszy z dnia ……………………………………….. roku.
2. Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane za porozumieniem wszystkich
Stron wyrażonym na piśmie.
§ 10.
W przypadku zbycia akcji, Strona zbywająca akcje zapewni, że nabywca zanim zostanie akcjonariuszem, wyrazi zgodę w formie aneksu do niniejszego Porozumienia,
aby było ono dla niego wiążące.
§ 11.
1. Niniejsze Porozumienie podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać jego wykładni.
2. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejsze Porozumienie zostało podpisane w czterech egzemplarzach w języku
polskim.
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ZAWIADOMIENIA
Dla ważności korespondencji wszelkie zawiadomienia wymagane na mocy
niniejszego Porozumienia sporządzane będą w formie pisemnej i doręczane osobiście lub wysyłane listem poleconym albo z góry opłaconą pocztą kurierską do
drugiej Strony na jej służbowy adres. Zawiadomienia można także przesyłać faksem, pod warunkiem, że oryginał zostanie wysłany pod oddzielną stroną tytułową.
W takim przypadku uznaje się, że korespondencja została doręczona w dacie przekazu telegraficznego.
Wszelkie zawiadomienia doręczane w ramach niniejszego Porozumienia dostarczane będą na następujące adresy:
BIZNESPLAN JAKO PODSTAWOWY INSTRUMENT ANALIZY EKONOMICZNEJ
EFEKTYWNOŚCI SPÓŁKI PRACOWNICZEJ
A. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Biznesplan jest formą szczegółowego przedstawienia sposobu postępowania
określającego, dlaczego i jak przedsiębiorstwo może osiągnąć szczegółowe cele lub
jak powinno realizować założone zadania.
Po wyborze wariantu założenia spółki pracowniczej i drogi dojścia do majątku
produkcyjnego Zarząd spółki lub grupa założycielska musi „przetłumaczyć” planowaną strategię firmy na język konkretnych działań. Skarb Państwa, bo od niego będzie przejmowany lub nabywany majątek produkcyjny spółki pracowniczej, musi
wiedzieć, w jaki sposób nowa spółka wykorzystywać będzie zasoby będące w jej
dyspozycji dla osiągnięcia założonych celów. Informacje te są także ważne dla akcjonariuszy lub udziałowców spółki pracowniczej, jak też innych pracowników niebędących współwłaścicielami spółki. Kierownictwo spółki (zarząd) odpowiedzialne
jest w pierwszej kolejności za zapewnienie rozwoju biznesu w przyszłości. Wymagania te powinny być zawarte w elementach składowych planu, nie powinny one wynikać ze zwykłego przypadku. Informacje te zawarte w biznesplanie są zatem ważne
z inwestycyjnego punktu widzenia (dla przejęcia, prywatyzacji, nabycia przedsiębiorstwa), jak również dla załogi, zarówno tej części, która ma akcje lub udziały, jak
i pozostałych, dla pozyskania jej poparcia i zaangażowanie w realizacji koncepcji
prywatyzacji tą drogą. Jest to pierwszy test na umiejętność przekładania szlachetnej
idei własności pracowniczej na realia gospodarki rynkowej, w których taka spółka
działa.
Przydatność biznesplanu
Przedmiotem biznesplanu może być ocena przedsięwzięcia polegającego na
uruchomianiu własnego biznesu, zakupie firmy, podjęciu nowej działalności (wprowadzeniu nowego produktu, wejściu na nowy rynek) lub głębokiej restrukturyzacji
prowadzonego biznesu.
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Biznesplan to bardzo ważny krok poprzedzający każde z wymienionych wyżej
działań. To, w jaki sposób przygotowany jest biznesplan, bardzo często decyduje
o powodzeniu lub porażce przedsięwzięcia.
Błędne jest twierdzenie, że biznesplan sporządza się głównie dla inwestorów
celem pozyskania kapitału. Jest wręcz przeciwnie. Głównym odbiorcą tego dokumentu powinien być sam przedsiębiorca lub kierownictwo przedsiębiorstwa (firmy)
tworzące biznesplan. To im najbardziej służy sporządzony biznesplan, jako narzędzie głębokiej i wszechstronnej analizy realizowanego konkretnego celu.
Biznesplan sporządzany jest do:
• użytku wewnętrznego, w celu określenia dokładnego planu działania, zdefiniowania celów, określenia zadań oraz sposobów i terminów ich realizacji.
Biznesplan sporządzony do użytku wewnętrznego ma informować o stanie
aktualnym firmy, jej otoczenia i kierunkach rozwoju;
• użytku zewnętrznego, celem uzyskania z zewnątrz środków do realizacji
przedsięwzięcia. Na podstawie biznesplanu instytucje finansujące oceniają szanse powodzenia przedsięwzięcia oraz identyfikują ryzyko ich udziału
w przedsięwzięciu. Biznesplan musi więc być przygotowany profesjonalnie
i przekonująco.
Zadania biznesplanu
Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorstwu/inwestorowi informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej realizacji planowanego przedsięwzięcia. Sporządzony biznesplan powinien uporządkować wiedzę i przedstawić:
• cechy planowanego przedsięwzięcia, jego elementy składowe i ich wzajemne powiązania,
• cechy produktu (o tym, jaką potrzebę zaspokaja, co go wyróżnia wśród innych podobnych itp.),
• potencjał rynku, informacje o potencjalnych klientach i konkurencji,
• szanse i zagrożenia projektu,
• możliwości realizacji przedsięwzięcia przy zaangażowaniu posiadanych
środków,
• możliwości dalszego rozwoju przedsięwzięcia,
• sposób i harmonogram realizacji przedsięwzięcia,
• źródła finansowania,
• prognozy i analizy finansowe.
Biznesplan jest narzędziem weryfikacji zamierzenia
Może się okazać, że przedsięwzięcie, które wedle subiektywnej opinii ma szanse
powodzenia, według analiz biznesplanu będzie nieopłacalne i nierealne. Dokument
ten może więc pomóc w podjęciu decyzji zarówno o rozpoczęciu, jak i zaniechaniu
działalności. Rzetelnie sporządzony biznesplan nierzadko jest w stanie zweryfiko335

wać nadmiar optymizmu, tak często występujący w pierwszej fazie podejmowanego przedsięwzięcia. Biznesplan to więc przede wszystkim użyteczne narzędzie
pozwalające ocenić szanse powodzenia przedsięwzięcia gospodarczego. Narzędzie
to jest tym ważniejsze, im dokładniej pozwala opisać i zrozumieć ważne czynniki
i warunki określające otoczenie realizacji zamierzenia i wpływające na sposób osiągnięcia założonych celów.
Biznesplan – instrument promocji własnego pomysłu
Do realizacji każdego przedsięwzięcia konieczne jest zaangażowanie środków
finansowych. Jeżeli własne zasoby finansowe są niewystarczające na realizację projektu, trzeba wówczas starać się o inne źródła finansowania. Niezależnie od tego,
czy po kapitał udamy się do banku, funduszu inwestycyjnego, dotację z Unii Europejskiej, czy innej instytucji, prawie zawsze wymaga to sporządzenia biznesplanu.
Dokument ten musi wykazać i przekonać do tego instytucję finansującą, że przedstawione przedsięwzięcie pozwoli przedsiębiorcy na zwrot pozyskanych środków.
Biznesplan powinien przekonująco i wiarygodnie opisać pomysł. Instytucja finansująca, analizując sporządzony biznesplan, musi mieć pewność odzyskania środków,
które przekazuje do dyspozycji. Biznesplan jest w tym przypadku formą zabezpieczenia ryzyka instytucji finansowej.
Opracowanie biznesplanu pomaga także podczas samej realizacji planowanego
przedsięwzięcia. Dzięki temu dokumentowi łatwiej jest opanować całości procesów
zachodzących w trakcie wdrażania projektu, a także zorganizować cały ten proces.
Biznesplan pozwala wreszcie na kontrolę, zestawienie i ocenę stopnia zgodności
założonych celów z osiągniętymi.
Instytucje finansujące powinny w biznesplanie znaleźć odpowiedzi na kilka pytań:
• Czy plan został przemyślany?
• Czy autor wie, co chce osiągnąć?
• Czy plan działania jest realny w warunkach zmieniających się czynników zewnętrznych?
Im lepiej sporządzony i pełniejszy biznesplan, tym lepiej wypełnia swoją wewnętrzną i zewnętrzną rolę.
Warto pamiętać, aby sporządzając biznesplan, mieć cały czas na uwadze to, że
czytać go będzie osoba, która niekoniecznie ma wiedzę o sektorze, w którym działa
firma i charakterystycznym dla niego słownictwie. Dlatego ważne jest, aby dokument ten był przejrzysty, zrozumiały i łatwy do przyswojenia nawet dla laika. Niezrozumiałe treści mogą skutecznie zniechęcić do czytania.
Czy istnieje wzór biznesplanu?
Nie ma jednego doskonałego wzorca, według którego należy tworzyć biznesplan. Istnieje jednak kilka standardowych układów, według których najczęściej się
go sporządza. Dokument ten powinien być opracowany w oparciu o te schematy.
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Powinny być w nim zawarte wszystkie typowe rozdziały. Sporządzając biznesplan,
warto zapytać o to, czy instytucja, której ma być on przedłożony, ma swój standardowy format wymagany do zastosowania. Taka informacja często ułatwia pracę
i pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.
Pisząc biznesplan, należy mieć na uwadze, kto będzie jego docelowym odbiorcą. W zależności od podmiotu, który zapozna się z biznesplanem, różnie powinny
być rozłożone akcenty. Musimy więc zwrócić szczególną uwagę na te kwestie, które
czytającego ten dokument najbardziej interesują. I tak na przykład, bank siłą rzeczy będzie szczególnie zainteresowany formami zabezpieczenia inwestycji. Z kolei
fundusz Venture Capital największą uwagę zwróci na potencjał rynku i możliwości
wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz kontroli w trakcie realizacji i po jej zakończeniu.
W biznesplanie należy posługiwać się wiarygodnymi danymi. Przede wszystkim
należy unikać fantazjowania, opierania się na niesprawdzonych lub niezweryfikowanych danych liczbowych oraz nie przeszacowywać danych. Dane nieprawdziwe,
nierealne lub przeszacowane mogą wzbudzić podejrzenia u oceniającego biznesplan, co może skutkować np. odmową finansowania. Są one też nieużyteczne albo
wręcz szkodliwe w tym, co określone było wyżej jako wewnętrzna rola biznesplanu,
czyli instrument zarządzania realizacją projektu.
Reasumując, sporządzenie biznesplanu nie jest „sztuką dla sztuki”, a ważnym
elementem prowadzenia biznesu. Niezależnie od tego, czy tworzony jest na własne
potrzeby, czy adresatem będzie podmiot zewnętrzny, powinno się z jednakowym
zaangażowaniem podchodzić do jego sporządzania.
B. BUDOWA BIZNESPLANU
Każdy biznesplan sporządzany jest zgodnie z określoną strukturą. Przejrzysta
budowa usprawnia proces jego tworzenia, ale także wdrażania.
Przykładowy Spis Treści:
1. Streszczenie
2. Zwięzły opis przedsięwzięcia
3. Opis rynku
3.1. Sytuacja na rynku w Polsce (lub za granicą, w zależności od terytorialnego zasięgu planu)
3.1.1. Najważniejsze zmiany na rynku
3.1.2. Regulacje prawne dotyczące obszaru, którego dotyczy projekt
3.1.3. Szara strefa
3.1.5. Podział rynku
3.1.6. Produkcja dobra/towaru w kraju i za granicą
3.1.8. Kształtowanie się cen detalicznych
3.1.9. Podatki w Polsce i w Europie
3.2. Analiza
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3.2.1. Konkurenci
3.2.2. Zbyt – segmentacja klientów
3.2.3. Zaopatrzenie – dostawcy
3.4. Analiza SWOT
4. Marketing
4.1. Strategia cen
4.2. Strategia promocji i reklamy
5. Realizacja
7. Harmonogram
8. Finansowanie
9. Prognozy finansowe
9.1. Założenia ekonomiczno-finansowe
9.1.1. Nakłady
9.1.2. Sprzedaż, czyli przychody
9.1.3. Koszty
9.1.4. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
9.1.5. Opodatkowanie
9.2. Prognozy rachunku wyników, bilansu i przepływów finansowych
9.2.1. Rachunek zysków i strat
9.2.2. Rachunek przepływów
9.2.3. Bilans
9.3. Ocena opłacalności przedsięwzięcia
9.3.1. Prosty okres zwrotu (PP)
9.3.2. Zdyskontowany okres zwrotu (DPP)
9.3.3. Wartość zaktualizowana netto (NPV)
9.3.4. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
9.4. Analiza wrażliwości – punkty krytyczne
10. Podsumowanie
Pomimo tych różnic możemy określić standardową strukturę, wedle której tworzony jest typowy biznesplan. Przedstawia się ona następująco:
1. Streszczenie przedsięwzięcia (opis przedsięwzięcia)
Pierwszą częścią biznesplanu jest jego streszczenie. Może ono powstać dopiero
wtedy, gdy gotowy jest cały biznesplan. Streszczenie musi bowiem zawierać wszystkie najistotniejsze informacje z poszczególnych części tego dokumentu. Powyższe
czynniki powodują, że chociaż streszczenie jest pierwszą pozycją biznesplanu, to
sporządzamy ją na końcu. Streszczenie jest wizytówką biznesplanu, dlatego też musi
być szczególnie starannie przygotowane. Bardzo często od tej części zależy, czy odbiorca zainteresuje się przedsięwzięciem opisanym w dalszych częściach dokumentu. Winna ona być esencją zawierającą wszystkie najważniejsze elementy biznesplanu. Streszczenie musi przykuć uwagę i zachęcić adresata do dalszej lektury.
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Streszczenie zwykle nie przekona do inwestycji w dane przedsięwzięcie, ale
może do tego zniechęcić. Od streszczenia zależy, czy dalsza część biznesplanu zostanie w ogóle przeczytana.
W streszczeniu powinny znaleźć się następujące informacje:
• cel opracowania biznesplanu;
• wysokość i przeznaczenie potrzebnych środków;
• krótki opis produktów/usług i rynków zbytu ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla klienta;
• doświadczenie i umiejętności kierownictwa w kontekście przydatności do
danego przedsięwzięcia;
• główne dane finansowe.
Żadna instytucja nie podejmie decyzji na podstawie streszczenia, ale od tej
części zależy, czy dalsze rozdziały zostaną w ogóle przeczytane. „Pierwsze wrażenie” jest ważniejsze, niż nam się wydaje. Streszczenie nie przekona żadnej instytucji do inwestycji w dany pomysł, może jednak skutecznie do tego zniechęcić.
Streszczenie powinno być esencją zawierającą wszystkie najważniejsze elementy
biznesplanu. Czytający je, chce mieć wstępną i syntetyczną informację o planowanym przedsięwzięciu. Ta część musi przykuć uwagę i zachęcić adresata biznesplanu do dalszej lektury, dlatego ważna jest i treść, i szata graficzna, która tę
treść będzie uzupełniała. Czytającego może bowiem zniechęcić do dalszej lektury
zarówno mało interesująca zawartość merytoryczna, jak również niechlujny, mało
profesjonalny wygląd dokumentu. Jedno- lub dwustronicowe streszczenie może
zadecydować o tym, czy osoba czytająca zainteresuje się dalszymi rozdziałami,
dlatego powinniśmy umieścić w nim tylko najważniejsze informacje, jak np.: krótki opis przedsięwzięcia, przewidywane koszty i potrzeby finansowe, najważniejsze
prognozy finansowe.
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
Drugą po streszczeniu częścią biznesplanu jest charakterystyka firmy. W tym
fragmencie przedstawia się podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, m.in. historię firmy i krótką charakterystykę jej właścicieli, a także pełną informację o jej
danych teleadresowych.:
• nazwę i formę prawną przedsiębiorstwa;
• przedmiot działalności;
• pełne dane teleadresowe;
• charakterystykę właścicieli.
Dołączane są także informacje dotyczące:
• historii firmy;
• misji i celów przedsiębiorstwa;
• otrzymanych nagród i posiadanych certyfikatów;
• posiadanych zasobów.
Po przedstawieniu podstawowych informacji o firmie opisujemy przedmiot na339

szej działalności. W kilku zdaniach informujemy czytającego, czym tak naprawdę
firma się zajmuje lub zajmować będzie.
Historia
Pisząc o historii firmy, należy przedstawić analizę za ostatnie trzy do pięciu lat.
Czytający będzie miał wówczas pełen obraz przeszłości przedsiębiorstwa. Ważne
jest także, aby informacje o przeszłości firmy były przedstawione rzetelnie. Nie trzeba ukrywać gorszych okresów i popełnionych błędów. Należy raczej wyjaśnić przyczyny niepowodzeń i spróbować przekonać adresata, że w przyszłości tego typu
sytuacji można uniknąć.
Misja
Pisząc o misji firmy, należy mieć na uwadze otoczenie, w jakim ona działa. Misja
jako wyznacznik kierunku rozwoju definiuje bowiem istotę tego konkretnego biznesu i rynek docelowy. Jest ona formułowana na podstawie potrzeb klientów i analizy konkurencji. Dobrze sformułowana misja ma duże znaczenie dla każdej firmy.
Przyczynia się bowiem do sprawniejszego zarządzania przedsiębiorstwem, pomaga
w tworzeniu jego konkurencyjności, integruje i angażuje pracowników oraz kadrę
kierowniczą, a także informuje pracowników i otoczenie zewnętrzne firmy.
Cele
Razem z misją przedstawiane są także cele przedsiębiorstwa. Wyznaczenie celów to jeden z kluczowych elementów biznesplanu. Ten fragment powinien jasno
opisywać, do czego dążymy w naszej działalności oraz kiedy i jak zamierzamy założone cele osiągnąć. Cele firmy są krótko- i długookresowe i mogą być formułowane
zarówno dla całego przedsiębiorstwa, jak i jego zorganizowanych części. Powinny
być realne i formułowane na bazie analizy rzeczywistości. Mogą dotyczyć różnych
obszarów działalności firmy, np. wielkości przychodów, udziału w rynku, rentowności. Warto podeprzeć się w analizach dotyczących celów konkretnymi liczbami.
Trzeba pamiętać, że charakterystyka przedsiębiorstwa powinna być stosunkowo
krótka, ponieważ wiele z zawartych w niej informacji jest następnie rozwiniętych
w dalszych częściach biznesplanu. Pisząc krótko, unikniemy powielania tych samych treści.
Podsumowując, w tej części zawarte są następujące informacje:
• nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa;
• przedmiot działalności;
• pełne dane teleadresowe;
• charakterystyka właścicieli;
• historia firmy;
• misja i cele przedsiębiorstwa;
• otrzymane nagrody i posiadane certyfikaty;
• posiadane zasoby.
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3. Charakterystyka produktu
Ta część biznesplanu ma na celu szczegółowe przedstawienie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Powinno się ją rozpocząć od informacji, czym tak naprawdę firma się zajmuje lub zajmować będzie (jeżeli rozpoczyna się działalność).
Dogłębnej analizie poddany zostaje wytwarzany produkt lub usługa. Przedstawiane
są tu informacje o sektorze, branży i obszarze działalności.
W tej części trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie potrzeby i w jaki sposób produkt zaspokaja. Musi ona uwypuklić te cechy produktu, które wyróżniają go na tle
konkurencji. Nie wystarczy jednak lakoniczne stwierdzenie, że „produkt jest konkurencyjny na rynku”. Jeżeli jest wyjątkowy, należy takie stanowisko podeprzeć faktami (nagrody, certyfikaty, artykuły medialne). W przypadku, kiedy oferowanych jest
wiele różnych produktów, ważne jest wskazanie produktów kluczowych, na których
będzie się opierała działalność.
Przy opisywaniu przedmiotu działalności przedstawiana jest także technologia
wytwarzania produktu i inne elementy decydujące o ostatecznym jego kształcie.
Informacje dotyczące technologii są bardzo często pisane technicznym, zaawansowanym językiem, dlatego należy unikać zbyt szczegółowych i obszernych opisów.
Jeśli autorzy uważają za atut technologiczne aspekty produktu, lepiej zamieścić je
w załączniku. Treść „głównej” części biznesplanu musi być zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy niezaznajomionego z technicznymi detalami.
Przydatne dla czytającego, a jednocześnie wzbogacające dokument, będą informacje o planach związanych z rozwojem produktu. Przyszłościowe myślenie wymusza cykl życia produktu. Prawie każdy ma bowiem określony czas istnienia na rynku.
Dziś można mieć świetny produkt, ale za jakiś czas będzie on wymagał unowocześnienia lub nawet wycofania i wprowadzenia nowego. Na takie sytuacje musimy
być przygotowani, a ta część biznesplanu powinna to przygotowanie wykazać.
Kolejną kwestią, którą należy poruszyć w tej części, są posiadane przez firmę licencje, pozwolenia i patenty.
Podsumowując, ten fragment biznesplanu powinien zawierać następujące informacje:
• opis produktu lub usługi;
• wady i zalety;
• opis technologii;
• porównanie produktu w odniesieniu do propozycji konkurencji, przewaga
konkurencyjna, wartość dla klienta;
• posiadane prawa autorskie i patenty;
• plany związane z unowocześnianiem produktu;
• przepisy prawne związane z używaniem produktu;
• przewidywany okres (cykl) życia produktu.
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4. Zarządzanie i pracownicy
Swoje oddzielne miejsce w biznesplanie ma sfera zarządzania firmą i personelem. Kadra zarządzająca i pracownicy to bardzo istotny element, który będzie decydował o powodzeniu projektu. Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że to
nie pomysł, a ludzie są najważniejsza częścią przedsięwzięcia. To od nich zależy, jak
założone cele zostaną zrealizowane. Najlepszy pomysł bez odpowiednich ludzi jest
niewiele wart.
Znaczenie dobrze wykwalifikowanych pracownika w każdej firmie rośnie wraz
z postępującymi zmianami na rynku pracy. Coraz częściej i coraz głośniej pracodawcy mówią o braku odpowiednich pracowników. Specjaliści różnych dziedzin
są poszukiwani i zachęcani rosnącymi w szybkim tempie wynagrodzeniami. Dobry
pracownik to ważny walor każdej firmy.
Odbiorca biznesplanu chce poznać kompetencje zespołu zarządzającego oraz
pracowników, którzy będą realizować przedstawiony w biznesplanie projekt. Należy więc przedstawić w tej części informacje o posiadanych zasobach ludzkich tak,
aby czytający biznesplan miał pełen obraz potencjału osobowego firmy. Konieczne
jest przedstawienie kwalifikacji, doświadczeń i sukcesów członków zarządu. Informacje te są potrzebne, ponieważ do projektu przekonuje nie tylko świetny plan,
ale i ludzie zdolni go realizować. Najlepszy nawet plan to za mało by przekonać do
przedsięwzięcia. To ludzie są wartością każdego projektu.
Ta część biznesplanu to także opis organizacji firmy. Sprawna organizacja jest
konieczna. Informacje muszą dotyczyć struktury organizacyjnej, systemu przepływu informacji i podziału obowiązków poszczególnych członków kadry kierowniczej.
Przejrzysta struktura organizacyjna z dokładnie opisanymi obowiązkami pomoże
uniknąć przerostów zatrudnienia i ułatwi zarządzanie. Opisywany jest tu także system wynagrodzeń, motywacji, rekrutacji pracowników, a także potrzeby kadrowe.
Ważna jest również prezentacja sposobu monitoringu i kontroli podejmowanych
decyzji.
Warto poświęcić trochę więcej czasu przedstawieniu systemu motywacji pracowników. To właśnie on powinien być jednym z motorów sukcesu firmy. Niezbędny jest opis działań, które będą służyły zwiększeniu zaangażowania personelu.
Istnieją różne sposoby podnoszenia aktywność pracowników, np.: systemy prowizyjne, wyznaczanie celów i nagradzanie ich realizacji, przyznawanie pracownikom
akcji firmy.
Najlepszy system motywacji to taki, który odzwierciedla zaangażowanie pracownika w poprawie kondycji przedsiębiorstwa.
Podsumowując, w tej części przedstawiane są następujące informacje:
• liczba pracowników oraz zmiany liczebności personelu w ostatnich latach
(3 lata);
• wiek, doświadczenie, historia kariery i osiągnięcia zawodowe kadry kierowniczej;
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kwalifikacje kadry kierowniczej, szczególnie te przydatne przy realizacji danego przedsięwzięcia;
kwalifikacje pracowników wraz ze skończonymi studiami, kursami i szkoleniami;
struktura wykształcenia pracowników;
struktura organizacyjna i system komunikacji w przedsiębiorstwie;
podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków zarządu;
polityka płacowa, zatrudnienia i szkoleń;
system kontroli i monitoringu podejmowanych działań;
usługi doradcze, z jakich korzysta firma;
istotni pracownicy spoza zarządu.

5. Rynek i konkurencja
Część dotycząca analizy rynku jest jedną z najważniejszych w biznesplanie. Tutaj
opisujemy całe otoczenie, w którym funkcjonować będzie przedsiębiorstwo. Żadna firma nie pracuje bowiem w próżni. Działalność gospodarcza to stałe kontakty
z klientami, zmagania z konkurencją i szukanie rynkowych nisz. Na sukces może liczyć tylko ta firma, która dobrze pozna otoczenie, w jakim przyjdzie jej działać. Dlatego tak ważna jest dobrze sporządzona analiza rynku.
Często dopiero sporządzenie tej części otwiera oczy przedsiębiorcy, który przekonany był o niezwykłości swojego pomysłu. Bywa tak, że po przeprowadzonej analizie musi on zweryfikować dotychczasową opinię o swojej inwestycji. Sporządzenie
tej części biznesplanu wymusza bowiem prace i analizy, które bez takiej okazji nie
są wykonywane.
Praca przy analizie rynku wymaga sporego zaangażowania. Rzetelne przedstawienie sytuacji w branży, charakterystyka klienta oraz opis konkurencji skłania do
niemałego wysiłku. To bardzo ważne, że wraz ze sporządzaniem analizy rynku zdobywa się wiedzę na temat sektora, w którym przyjdzie nam działać.
Analiza rynku powinna zawierać:
• charakterystykę rynku (branży);
• charakterystykę klienta;
• opis konkurencji;
• określenie, na czym polegają źródła przewagi konkurencyjnej.
Rynek
W tym fragmencie przedstawiamy sektor, w którym działamy lub działać będziemy. Charakterystyka rynku to przede wszystkim opis branży z zachodzącymi w niej
tendencjami. Zawiera on szczegółową analizę wielkości oraz podziału rynku, a także
informacje o tempie i fazie jego rozwoju. Należy zidentyfikować i opisać czynniki
sukcesu i ryzyka związane z prowadzeniem działalności w tej konkretnej branży.
Nie można także pominąć charakterystyki barier wejścia (kapitałowe, prawne) oraz
przewidywanych barier rozwoju.
343

Gdzie to jest tylko możliwe, trzeba ilustrować przedstawiane informacje danymi
statystycznymi i wyliczeniami. Szacunki warto wzbogacić o tabele i wykresy, które
w przystępy sposób zobrazują opisywane kwestie. Nie należy zgadywać lub „naciągać” danych. Pomocne informacje znajdziemy w: czasopismach branżowych, badaniach rynkowych, rocznikach statystycznych, a także dzięki własnym ankietom
i wywiadom.
Klienci
Aby odnieść sukces w biznesie, musimy zaoferować to, czego oczekują klienci. To proste stwierdzenie, które jest bardzo trudne w realizacji. Powodzenie może
przynieść tylko dogłębna analiza klienta. Charakteryzując potencjalnych odbiorców
produktów, trzeba przedstawić, kim są i jak rozmieszczeni są na rynku. Dlaczego
będą nabywać produkt nasz, a nie konkurentów.
Ta część powinna odpowiadać na następujące pytania:
• Kim są klienci?
• Gdzie są zlokalizowani?
• Dlaczego kupują?
• Kiedy kupują?
• Kto podejmuje decyzję o zakupie?
• Jaka jest typowa wielkość zamówienia?
• Czego oczekują i jakie mają preferencje?
Opis konkurencji
W tej części jest mowa o firmach, z którymi walczyć będziemy o klienta. Na każdym rynku istnieje konkurencja i nie można liczyć na to, że w naszym przypadku
będzie inaczej. Nawet jeżeli dysponujemy unikatowym produktem, prędzej czy
później znajdzie się ktoś, kto pomysł skopiuje. Aby się przygotować do skutecznego
konkurowania z innymi firmami, musimy więc przeprowadzić ich gruntowną analizę, którą zaprezentujemy w tej części biznesplanu.
Fragment ten musi być szczegółowym portretem konkurentów. Opisuje ich liczbę, wielkość oraz słabe i mocne strony, pozycję na rynku, a także identyfikuje źródło ich przewagi konkurencyjnej (produkt, cena, dystrybucja, marka, zarządzanie,
technologia, potencjał finansowy). Na tej podstawie określić należy działania, jakie
trzeba podjąć, by skutecznie konkurować i przeciwdziałać wpływom konkurencji.
Uczciwa ocena konkurencji firmy podnosi wiarygodność jej biznesplanu.
Ta część powinna odpowiadać na następujące pytania:
• Kim są konkurenci?
• Gdzie są zlokalizowani?
• Jaka jest ich liczba, wielkość i potencjał?
• Jaki mają udział w rynku?
• Jakie są ich mocne i słabe strony?
• Jakie kroki należy podjąć, by z nimi konkurować?
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• Jaka będzie ich prawdopodobna reakcja na plany naszej firmy?
Należy podejść do tego zagadnienia realistycznie. Uczciwa ocena konkurencji
przedsiębiorstwa podnosi wiarygodność jego biznesplanu.
6. Marketing i sprzedaż
W tej części biznesplanu musimy pokazać, w jaki sposób firma będzie zarabiać.
Ten fragment powinien przekonać czytającego, że jesteśmy świadomi, co, komu
i w jaki sposób będziemy sprzedawać. Strategia marketingowa winna być przygotowana na podstawie wiarygodnych danych o docelowym rynku, klientach, konkurencyjnych firmach i kontrahentach. Wybór danej strategii i jej celowość powinniśmy uzasadnić konkretnymi, merytorycznymi argumentami.
Ta część biznesplanu zbudowana jest na bazie koncepcji:
Produkt
• cechy produktu;
• jakość produktu, zarządzanie jakością;
• unikatowość produktu;
• technologia wytwarzania.
Cena
• strategia (polityka) cenowa (orientacja popytowa czy kosztowa);
• koszt jednostkowy produktu/usługi;
• cena u konkurencji;
• rabaty;
• obecny i prognozowany udział w rynku.
Dystrybucja
• strategia sprzedaży i dystrybucji;
• opis wykorzystywanych kanałów dystrybucji (własne służby sprzedażowe,
partnerzy, detal, eksport);
• partnerzy handlowi (zawarte umowy, zamówienia);
• formy płatności
• usługi posprzedażowe i serwis.
Promocja i reklama
• formy reklamy i promocji;
• sposoby dotarcia do klienta (ulotki, foldery, billboardy, prasa, Internet, radio,
telewizja);
• budżet reklamowy (jaki procent od dochodu będzie przeznaczany na reklamę);
• przeprowadzone i planowane kampanie reklamowe;
• PR (public relations) – sposoby kreowania pozytywnego wizerunku firmy.
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Sporządzenie tej części biznesplanu wymaga niemałej pracy. Poszczególne elementy wymagają dość szczegółowych opisów i warto sumiennie do tego podejść.
To ważne, aby zrobić to rzetelnie, ponieważ wnioski z analizy posłużą w dalszych
pracach, m.in. przy sporządzaniu prognozy sprzedaży.
7. Plany i harmonogram realizacji
Do realizacji każdego przedsięwzięcia niezbędne jest dokładne zaplanowanie
działań, które do tego doprowadzą. Kwestii tej nie można lekceważyć. Chaos i brak
określonego harmonogramu podejmowanych działań może pogrążyć nawet bardzo dobry projekt. Plany powinny dotyczyć zarówno najbliższego okresu, jak i tych
działań, które podjęte zostaną w bliższej i dalszej przyszłości. Musimy więc w tej części biznesplanu sformułować cele oraz przedstawić sposoby i terminy ich realizacji.
Dobrze sprecyzowane cele przedsiębiorstwa i harmonogram ich realizacji pozwolą na uporządkowanie działań podejmowanych w firmie. Istotną kwestią jest
zidentyfikowanie czynników, które mogą wpłynąć na realizację planów. Należy
określić zarówno pozytywne, jak i negatywne czynniki.
W tej części biznesplanu zawarte są:
• cele firmy i zakładane terminy ich realizacji;
• sposób osiągnięcia założonych celów;
• główne czynniki wpływające na realizację planów.
Warto dodać, że zarówno cele, jak i terminy ich realizacji mogą podlegać zmianom. Nie ma w tym nic złego i zdarza się to dosyć często. Nie warto zatem za wszelką cenę i ślepo dążyć do realizacji założonych celów, gdy zmieniły się warunki,
w których działamy. Taka postawa najczęściej prowadzi do negatywnych skutków.
Do nas należy więc umiejętne zweryfikowanie pierwotnych założeń i planów.
8. Analiza finansowa
Analiza finansowa jest obok analizy rynku najważniejszą częścią biznesplanu.
Można powiedzieć, że ta część to jego serce. Nie sposób bowiem skutecznie funkcjonować na rynku bez wcześniejszego finansowego zaplanowania działalności.
Opracowanie planu inwestycyjnego, wraz z prognozą przyszłej sprzedaży i kosztów
jej wytworzenia, stanowią podstawę do podjęcia decyzji o uruchomieniu działalności. A także dostarczają danych liczbowych do obliczenia podstawowych wielkości
dotyczących zarówno zapotrzebowania na środki finansowe, jak i opisujących, czy
przedsięwzięcie jest opłacalne i finansowo bezpieczne.
Dlatego każdy biznesplan oprócz rozbudowanej części opisowej musi zawierać
szczegółowe szacunki finansowe. Bez nich cała wcześniejsza praca jest niewiele
warta. Rzetelne obliczenia oparte na realnych założeniach powinny uwiarygadniać projekt w oczach jego odbiorców, w szczególności banków lub innych dysponentów środków finansowych niezbędnych dla uruchomienia lub kontynuowania
przedsięwzięcia. Pomagają także przy podejmowaniu kluczowych dla przedsięwzięcia decyzji
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Rdzeń biznesplanu
Jak już wspomniano, można powiedzieć, że ten rozdział jest sercem biznesplanu. Nie sposób bowiem skutecznie zaistnieć na rynku bez wcześniejszego zaplanowania finansowego działalności. Analiza finansowa jest tym bardziej ważna, że jej
wiarygodne opracowanie pomaga w podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności.
Dla podmiotów rozpoczynających działalność, na przykład w procesie prywatyzacji lub przejęcia firmy na rynku kapitałowym, jest to więc kwestia kluczowa. Dogłębna analiza finansowa przedsięwzięcia może uchronić przed niepowodzeniem
jeszcze na poziomie planistycznym oraz znacząco ograniczyć straty spowodowane nietrafną decyzją inwestycyjną. Poszczególne części analizy finansowej powinny spójnie przedstawiać zależności w czasie pomiędzy uruchomieniem inwestycji,
przychodami ze sprzedaży, zyskami oraz generowaną gotówką
Niewątpliwie analiza finansowa to część najtrudniejsza do sporządzenia. To właśnie jej przygotowanie najczęściej zniechęca przyszłych przedsiębiorców do napisania biznesplanu. Wymaga bowiem od sporządzającego niemałej wiedzy, umiejętności, wysiłku oraz czasu. Ta część biznesplanu, w odróżnieniu od poprzednich,
nie ma charakteru opisowego, lecz dominują w niej liczby, szacunki i wskaźniki. Początkujący przedsiębiorca sporządza analizę finansową pro forma, a więc bazując na
danych prognozowanych.
Dobrze sporządzona analiza powinna odpowiedzieć na kilka fundamentalnych
pytań:
• Jakich nakładów wymaga przedsięwzięcie obecnie i w przyszłości?
• Jakie są źródła finansowania firmy (kapitał własny, kredyty itp.)?
• Jakie są bieżące koszty działalności?
• Jakie firma będzie generowała przychody i jaka będzie ich dynamika?
• Kiedy i jakiej wielkości firma wypracuje zyski?
• Jaka będzie rentowność zainwestowanego kapitału, mierzona zyskiem lub
wypłatą dywidendy?
Podstawy analizy finansowej
Zawartość tego dokumentu różni się w zależności od tego, kto i dla jakich celów
go przygotowuje. Inaczej będzie wyglądała analiza finansowa firmy początkującej,
a inaczej sporządzona przez spółkę giełdową. Inna będzie zawartość tego dokumentu dołączona do wniosku o unijną dotację, inna zaś, gdy będziemy wnioskować
o kredyt. Mimo tych różnic trzy podstawowe elementy powinny się w niej zawsze
znaleźć. Są to:
a) Bilans – jest zestawieniem aktywów i pasywów firmy. Aktywa to majątek
przedsiębiorstwa, natomiast pasywa to źródła jego finansowania, czyli środki, za które majątek ten został zakupiony. Zgodnie z zasadą równowagi bilansowej aktywa muszą się równać z pasywami.
b) Rachunek zysków i strat – to zestawienie przychodów i kosztów danego przedsiębiorstwa. Dokument ten jest źródłem informacji o dochodowości firmy.
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c) Rachunek przepływów środków pieniężnych – jest źródłem informacji
o płynności finansowej przedsiębiorstwa. Dokument ten w odróżnieniu od
rachunku zysków i strat przedstawia rzeczywiste wpływy i odpływy gotówki,
a nie tylko zapisy księgowe.
Koszty
W analizie finansowej firmy powinny się pojawić informacje o kosztach działalności. Wszystkie te informacje należy szczegółowo odnotować w analizie finansowej. Szczególnie jest to ważne w przypadku rozpoczynania działalności „od zera”.
Wtedy takie zestawienie kosztów powinno zawierać takie kwestie, jak:
• budowa, zakup lub wynajem pomieszczeń;
• wyposażenie w urządzenia i wyposażenie biura;
• zakup środka transportu;
• zakup towarów;
• koszty reklamy – szyld, ulotki, wizytówki, ogłoszenia itp.
Dodatkowo w analizie finansowej powinny się znaleźć:
• sprawozdania historyczne (nie dotyczy nowych firm);
• źródła finansowania działalności;
• analiza progu rentowności;
• stopa zwrotu zainwestowanego kapitału;
• obecne i przyszłe zapotrzebowanie na kapitał;
• założenia, na bazie których przedstawiono prognozy.
Prognozy
Niezbędne jest przedstawienie przewidywanego rozwoju podstawowych wielkości zawartych w analizach finansowych na okres najbliższych 3 do 5 lat. Dotyczy to
zarówno części rynkowej, bowiem tak określane są przyszłe przychody i koszty, jak
również danych z podstawowych sprawozdań finansowych, o których była mowa
w tym rozdziale. Mimo że przyszłość jest niepewna, ta część biznesplanu to dobry
weryfikator dla odbiorcy (czytelnika) tego dokumentu, a także dla sporządzającego. To sprawdza, z jednej strony, znajomość podstawowych warunków rynkowych,
a z drugiej, sprawność i efektywność zarządzania organizacją. Wszystkie nadmiernie
optymistyczne czy wręcz fantazyjne plany w takim teście liczbowym mogą wypaść
nierealistycznie.
9. Załączniki
Na końcu biznesplanu zamieszczane są załączniki. Oto przykładowa lista niektórych z nich:
• słowniczek terminów;
• specyfikacja techniczna produktu;
• struktury organizacyjne;
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•
•
•
•
•
•

życiorysy członków zarządu i kluczowych pracowników;
wyniki badań rynkowych;
dane patentowe;
sprawozdania finansowe bieżące oraz historyczne;
rekomendacje/referencje od osób trzecich;
kopie umów i istotnych do oceny biznesplanu dokumentów.
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UCHWAŁA NR VI/31/2011
RADA GMINY GRODZIEC
z dnia 3 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Grodziec do spółki prawa handlowego pn. Zakład
Termicznej Utylizacji Odpadów Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Koninie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 1591 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) uchwala, co
następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Grodziec jako Wspólnika do spółki prawa
handlowego pn. Zakład Termicznej Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie zwanej dalej „Spółką”.
§ 2.
1. Wyraża się zgodę na wniesienie do Spółki, o której mowa w §1,na zasadach określonych w umowie Spółki, wkładu pieniężnego w wysokości 5 000 zł, stanowiącego
5 udziałów po 1 000 zł każdy – po zawarciu umowy Spółki, a następnie dopłat w wysokości 408 000,00 tys. w transzach w okresie 2011–2014 na zasadach określonych
w umowie Spółki.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który złoży w imieniu Gminy Grodziec wszelkie niezbędne oświadczenia woli zmierzające do przystąpienia Gminy
Grodziec do Spółki.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
MARIA PINIECKA
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