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Wstêp
Spó³ki pracownicze, tj. spó³ki odp³atnie korzystaj¹ce z przedsiêbiorstw
pañstwowych [Jaw³owski, 2001, s. 55–59; Kozarzewski, 1998, s. 25–26;
T³uchowski, 2001, s. 139; Leksykon, 1998, s. 195] stanowi¹ najliczniejsz¹
grupê podmiotów powsta³ych w wyniku procesu przekszta³ceñ w³asnoœciowych w Polsce [Aghion, Blanchard, 1998, s. 96–97; Bornstein, 1997,
s. 329; Kozarzewski, 2006, s. 124–125; Lowitzsch, 2006, s. 132–134, 160–162,
253–255; Prywatyzacja, 2011, s. 66]. Ze wzglêdu na ich specyficzny charakter [B³aszczyk, 2002, s. 193] s¹ to jednostki, których funkcjonowanie i rozwój wpisuje siê w realizacjê zarazem ekonomicznych i spo³ecznych celów
prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych [Balcerowicz, 1997, s. 218;
Ba³towski, 2002, s. 17, 30; Brozi, 1993, s. 17–18, 32–34; Prusek, 2005, s. 5–17;
Sobolewski, 2011, s. 43–53]. Ustawowe warunki tworzenia spó³ek z kapita³owym udzia³em pracowników przedsiêbiorstw pañstwowych przekazywanych w odp³atnie u¿ytkowanie uznawane s¹ jednak za Ÿród³o ich
s³aboœci [Jarosz, Kozak, 1995, s. 118, 120, 122].
Zasadniczym celem artyku³u jest identyfikacja i charakterystyka
ograniczeñ zbywalnoœci udzia³ów/akcji w spó³kach pracowniczych.
Preferencje kapita³owe tworzenia spó³ek pracowniczych, uzasadnione niewielkimi zasobami finansowymi pracowników prywatyzowanych
przedsiêbiorstw pañstwowych [Bojar, Sosiñska-Wit, 1999, s. 426], mog¹
stanowiæ o ich niedokapitalizowaniu. Brak zainteresowania inwestorów
zewnêtrznych objêciem udzia³ów/akcji w spó³kach powstaj¹cych w celu
przejêcia w odp³atne u¿ytkowanie przedsiêbiorstw pañstwowych [Krajewski, 2001, s. 93–103] przy rozproszonej wœród ich pracowników w³asnoœci [Grzeszczyk, 1997, s. 259–260] mo¿e natomiast nie tylko utrudniaæ
pozyskiwanie kapita³u, ale równie¿ obni¿aæ efektywnoœæ i skutecznoœæ
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procesów decyzyjnych. Nadto wspólnicy spó³ek pracowniczych w obawie przed utrat¹ nad ni¹ kontroli lub wrogim jej przejêciem mog¹ ustanowiæ ograniczenia zbywalnoœci posiadanych udzia³ów/akcji, co mo¿e
pog³êbiæ niekorzystny wp³yw kapita³owo-w³asnoœciowych warunków
ustawowych tworzenia tych podmiotów. Choæ udzia³y/akcje s¹ co do zasady zbywalne, to umowa spó³ki mo¿e uzale¿niaæ ich zbycie od zgody
spó³ki oraz wprowadziæ inne ograniczenia [ustawa, 2000, art. 182, 337,
338].
Badania empiryczne nad ograniczeniami zbywalnoœci udzia³ów/akcji w spó³kach pracowniczych zosta³y przeprowadzone wœród jednostek
z województwa mazowieckiego, które zawar³y umowy o oddanie przedsiêbiorstwa pañstwowego do odp³atnego korzystania w latach 2000–2005.
Analiza porównawcza ograniczeñ zbywalnoœci udzia³ów/akcji znajduj¹cych siê w umowach badanych podmiotów i ich zmian w okresie pierwszych piêciu lat nastêpuj¹cych po roku zawarcia umowy ze Skarbem
Pañstwa zosta³a dokonana z wykorzystaniem danych z Krajowego Rejestru S¹dowego.
Publikacja jest wspó³finansowana ze œrodków z dotacji na zadania
s³u¿¹ce rozwojowi m³odych naukowców i doktorantów.

1. Metodologia przeprowadzonych badañ empirycznych
Oddanie przedsiêbiorstwa pañstwowego do odp³atnego korzystania
mo¿e byæ dokonane na rzecz spó³ki, je¿eli ³¹cznie spe³nia ona nastêpuj¹ce
warunki [ustawa, 1996, art. 51 ust. 1 i 2]:
– do spó³ki przyst¹pi³a ponad po³owa ogólnej liczby pracowników
przedsiêbiorstwa pañstwowego,
– akcjonariuszami spó³ki s¹ wy³¹cznie osoby fizyczne, chyba ¿e minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa zezwoli na uczestnictwo
w spó³ce osobom prawnym,
– op³acony kapita³ zak³adowy spó³ki nie jest ni¿szy od 20% sumy funduszu za³o¿ycielskiego i funduszu przedsiêbiorstwa w dniu, na który
zosta³ sporz¹dzony bilans za rok obrotowy poprzedzaj¹cy wydanie
zarz¹dzenia o prywatyzacji bezpoœredniej,
– co najmniej 20% akcji spó³ki zosta³o objêtych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiêbiorstwie pañstwowym, przy
czym minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa mo¿e wyraziæ zgodê na oddanie przedsiêbiorstwa pañstwowego do odp³atnego korzystania spó³ce niespe³niaj¹cej tego warunku.

Ograniczenia zbywalnoœci udzia³ów i akcji w spó³kach pracowniczych

183

Oddanie przedsiêbiorstwa pañstwowego do odp³atnego korzystania
na rzecz powsta³ej w tym celu spó³ki z kapita³owym udzia³em jego pracowników, zwanej spó³k¹ pracownicz¹2, nastêpuje w drodze umowy zawartej ze Skarbem Pañstwa na okres nieprzekraczaj¹cy 15 lat [ustawa,
2002, art. 2 pkt 15, art. 25].
Badania empiryczne nad ograniczeniami zbywalnoœci udzia³ów/akcji w spó³kach pracowniczych zosta³y przeprowadzone wœród podmiotów, które zawar³y umowy ze Skarbem Pañstwa w latach 2000–2008.
Wskazanie takiego okresu dla zawieranych umów ze Skarbem Pañstwa
wynika³o z nastêpuj¹cych przes³anek:
– dotychczas przeprowadzone badania empiryczne dotycz¹ce spó³ek
pracowniczych obejmowa³y okres do roku 2000 [Bojar i inni, 2003; Kozarzewski, Woodward, 2001; Wroñska, 2004],
– z potrzeby dokonania analizy zmian umów spó³ek pracowniczych
w zakresie ograniczeñ zbywalnoœci ich udzia³ów/akcji w okresie co
najmniej 5 lat nastêpuj¹cych po roku, w którym zosta³a zawarta umowa ze Skarbem Pañstwa 3.
Badania empiryczne nad ograniczeniami zbywalnoœci udzia³ów/akcji zosta³y przeprowadzone w spó³kach pracowniczych z województwa
mazowieckiego, na terenie którego w latach 2000–2008 powsta³o najwiêcej tego typu jednostek [Prywatyzacja, 2000, s. 54; Prywatyzacja, 2009,
s. 53]. Wed³ug danych Ministerstwa Skarbu Pañstwa w latach 2000–2008
w województwie mazowieckim zosta³o zawartych 29 umów o oddanie
przedsiêbiorstwa pañstwowego do odp³atnego korzystania, ale ¿adna
z nich nie zosta³a podpisana po roku 2005. Spoœród 29 spó³ek pracowniczych z województwa mazowieckiego, które zawar³y umowê ze Skarbem
Pañstwa w latach 2000–2005, wy³¹czono te, które:
– znajdowa³y siê w stanie likwidacji lub upad³oœci (2 spó³ki),
– poddano przekszta³ceniom organizacyjno-prawnym (3 spó³ki) 4,

2

Spó³ka pracownicza to spó³ka kapita³owa (spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹
lub spó³ka akcyjna) z udzia³em pracowników przedsiêbiorstwa pañstwowego oddanego
jej do odp³atnego korzystania na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Pañstwa na czas
oznaczony.
3
W przypadku spó³ki pracowniczej, która zawar³a umowê ze Skarbem Pañstwa w roku
2008, analiza zmian jej umowy w zakresie ograniczeñ zbywalnoœci udzia³ów/akcji zostanie
dokonana za okres 2009–2013.
4
Trzy spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w przyjêtym okresie badawczym zosta³y
przekszta³cone w spó³ki komandytowe.
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utworzono przed wejœciem w ¿ycie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (3 spó³ki)5.
Ostatecznie do próby badawczej zakwalifikowano zatem 21 spó³ek
pracowniczych z terenu województwa mazowieckiego, które zawar³y
umowy ze Skarbem Pañstwa w latach 2000–2005.
Badania empiryczne nad ograniczeniami zbywalnoœci udzia³ów/akcji w spó³kach pracowniczych zosta³y przeprowadzone na podstawie
analizy dokumentów z³o¿onych przez te podmioty do Krajowego Rejestru S¹dowego za okres od momentu prywatyzacji do roku 2010. Za moment prywatyzacji przyjêto dzieñ zawarcia umowy ze Skarbem Pañstwa,
bêd¹cej podstaw¹ wyst¹pienia z wnioskiem o wykreœlenie przedsiêbiorstwa pañstwowego oddanego do odp³atnego korzystania z rejestru przedsiêbiorców [ustawa, 1996, art. 43 ust. 2]. Okres od momentu prywatyzacji
do koñca roku, w którym mia³ on miejsce, traktowany jest jako rok t = 0
(rok prywatyzacji).

2. Charakterystyka spó³ek pracowniczych zakwalifikowanych
do próby badawczej
Spoœród 21 spó³ek pracowniczych zakwalifikowanych do próby badawczej wiêkszoœæ (16 spó³ek) prowadzi³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w formie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Szeœæ spó³ek – Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu, Geokart
Sp. z o.o., Polmos S.A., Polsport Sp. z o.o., Biprodrzew S.A. i Bipromel
Sp. z o.o. – utworzono po roku 2000, co oznacza, ¿e od pocz¹tku swego
funkcjonowania, w przeciwieñstwie do pozosta³ych, dzia³a³y one na podstawie Kodeksu spó³ek handlowych6. Z regu³y spó³ki pracownicze powstawa³y na rok przed zawarciem umowy o oddanie przedsiêbiorstwa
pañstwowego do odp³atnego korzystania.

5

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych [ustawa, 1996] z dniem 8 stycznia 1997 r. uchyli³a wczeœniej obwi¹zuj¹c¹ w tym
zakresie ustawê z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych
[ustawa, 1990].
6
Ustawa z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych [ustawa, 2000] z dniem
1 stycznia 2001 r. uchyli³a wczeœniej obowi¹zuj¹ce w tym zakresie rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy [rozporz¹dzenie,
1934].
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W wiêkszoœci spó³ek pracowniczych zakwalifikowanych do próby
badawczej (tablica 1)7:
– odsetek ogólnej liczby pracowników przedsiêbiorstwa pañstwowego,
którzy przyst¹pili do spó³ki, przekracza³ 80% (12 spó³ek),
– wspólnikami spó³ki by³y wy³¹cznie osoby fizyczne (19 spó³ek),
– op³acony kapita³ zak³adowy spó³ki by³ mniejszy ni¿ 30% sumy funduszy przedsiêbiorstwa pañstwowego (14 spó³ek),
– udzia³ inwestorów zewnêtrznych w kapitale zak³adowym spó³ki nie
przekracza³ 25% (11 spó³ek).
W dwóch przedsiêbiorstwach – Przedsiêbiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu i Zak³adzie Transportu Energetyki „ZTiSZE” Sp. z o.o. – inwestorami zewnêtrznymi nie by³y osoby fizyczne.
W Przedsiêbiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu inwestorami zewnêtrznymi byli: Starostwo Powiatowe w Grójcu, Starostwo
Powiatowe w Bia³obrzegu i Gmina Tarczyn. W Zak³adzie Transportu
Energetyki „ZTiSZE” Sp. z o.o. jednym z inwestorów zewnêtrznych by³
g³ówny odbiorca jej us³ug transportowo-sprzêtowych – Stoen S.A. W trzech
spó³kach – Przedsiêbiorstwie Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu,
Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych Sp. z o.o. i Przedsiêbiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Grodzisku Mazowieckim – udzia³owcami byli tylko pracownicy prywatyzowanego podmiotu.
Udzia³ dominuj¹cego wspólnika w kapitale zak³adowym w pierwszym okresie nastêpuj¹cym po roku prywatyzacji w wiêkszoœci spó³ek
pracowniczych (13 spó³ek) nie przekracza³ 25%. Odsetek kapita³u zak³adowego przypadaj¹cy na jednego wspólnika mniejszy ni¿ 2% w pierwszym okresie nastêpuj¹cym po roku prywatyzacji, wystêpowa³ w 11 z 18
spó³ek, a w pi¹tym okresie w 7 z 17 spó³ek. Zmniejszenie liczby przedsiêbiorstw, w których odsetek kapita³u zak³adowego przypadaj¹cy na
jednego wspólnika by³ ni¿szy od 2% w okresie pierwszych piêciu lat nastêpuj¹cych po roku prywatyzacji, wskazuje na stopniow¹, choæ niewielk¹, koncentracjê w³asnoœci. W pi¹tym okresie nastêpuj¹cym po roku prywatyzacji w wiêkszoœci spó³ek pracowniczych (9 spó³ek) odsetek ten
nadal nie przekracza³ 3%.
7

Analiza odsetka ogólnej liczby pracowników przedsiêbiorstwa pañstwowego, którzy
przyst¹pili do spó³ki, i udzia³u inwestorów zewnêtrznych w jej kapitale zak³adowym,
ze wzglêdu na brak danych dla przedsiêbiorstwa Elmet Sp. z o.o., zosta³a dokonana
w 20 spó³kach pracowniczych.
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3. Wyniki badañ w³asnych nad ograniczeniami zbywalnoœci
udzia³ów/akcji w spó³kach pracowniczych
Zgoda spó³ki na zbycie udzia³ów akcji by³a wymagana w 19 spó³kach
pracowniczych z zakwalifikowanych do próby badawczej. W spó³ce Polmos S.A. zgoda ta wyra¿ana by³a uchwa³¹ rady nadzorczej, a w spó³ce
Bipromel Sp. z o.o. jednomyœln¹ uchwa³¹ zgromadzenia wspólników
(tablica 2).
W pozosta³ych przypadkach zgody na sprzeda¿ udzia³ów/akcji
udziela³ zarz¹d spó³ki. W trzech podmiotach – Przedsiêbiorstwie Robót
Drogowych Sp. z o.o. w Przysusze, Przedsiêbiorstwie Robót Drogowych
Sp. z o.o. w Zwoleniu i Przedsiêbiorstwie Robót Drogowo-Mostowych
Sp. z o.o. – zgoda zarz¹du na zbycie udzia³ów/akcji musia³a wynikaæ
z uchwa³y innego organu spó³ki, a w dwóch – Biurze Studiów i Projektów
Budownictwa Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych Sp. z o.o. i spó³ce
Ostrada Sp. z o.o. – by³o to wymagane wtedy, gdy ich zbycie nastêpowa³o
na rzecz osób trzecich. W spó³kach – Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. w Przysusze, Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
w Zwoleniu i Ostrada Sp. z o.o. – zarz¹d, wyra¿aj¹c zgodê na sprzeda¿
udzia³ów/akcji, dzia³a³ na postawie uchwa³y rady nadzorczej.
W 15 spó³kach pracowniczych ustanowienie rady nadzorczej na podstawie obowi¹zuj¹cych w danym czasie przepisów by³o obligatoryjne [ustawa, 2000, art. 213 § 2; rozporz¹dzenie, 1934, art. 206 § 2]. W dwóch spó³kach
– Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych Sp. z o.o. i spó³ce Bipromel Sp. z o.o. – rada nadzorcza nie zosta³a
powo³ana. Rady Nadzorcze badanych spó³ek pracowniczych w wiêkszoœci przypadków liczy³y do 5 cz³onków, a ich kadencja trwa³a 3 lata.
W 3 spó³kach – Przedsiêbiorstwie Robót In¿ynieryjno–Drogowych
Sp. z o.o., Przedsiêbiorstwie Robót Drogowo-In¿ynieryjnych S.A. i Przedsiêbiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim – co najmniej przez okres, w którym przedsiêbiorstwo pañstwowe oddane do odp³atnego korzystania pozostawa³o w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa, w sk³ad rad nadzorczych wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Pañstwa lub/i Wojewody Mazowieckiego. W Wyszkowskim Centrum Materia³ów Budowlanych Sp. z o.o. prawo wyboru jednego cz³onka rady nadzorczej przys³ugiwa³o dominuj¹cemu wspólnikowi,
a w Zak³adzie Transportu Energetyki „ZTiSZE” Sp. z o.o. wspólnik posiadaj¹cy 1/5 kapita³u zak³adowego mia³ prawo objêcia miejsca w radzie
nadzorczej osobiœcie lub przez przedstawiciela. Rady nadzorcze tych
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spó³ek pracowniczych nie mia³y jednak wp³ywu na proces zbywania
udzia³ów/akcji.
W 3 spó³kach pracowniczych – Przedsiêbiorstwie Robót Drogowo-In¿ynieryjnych S.A., Zak³adzie Transportu Energetyki Radom Sp. z o.o.
i spó³ce Geokart Sp. z o.o. – nabywcê udzia³ów/akcji bezwzglêdnie wskazywa³ zarz¹d tych jednostek. W 8 podmiotach wskazanie nabywcy udzia³ów/akcji mia³o charakter wzglêdny, tzn. na ogó³ nastêpowa³o dopiero
wówczas, gdy organ spó³ki wyra¿aj¹cy zgodê na zbycie udzia³ów/akcji
nie zaakceptowa³ nabywcy wskazanego przez zbywcê. W Przedsiêbiorstwie Robót In¿ynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. zarz¹d wskazywa³ nabywcê wtedy, gdy zbywca, zg³aszaj¹c chêæ sprzeda¿y udzia³ów/akcji,
tego nie uczyni³. W Przedsiêbiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Grójcu wskazanie nabywcy przez zarz¹d nastêpowa³o wtedy, gdy
ofert¹ zakupu udzia³ów/akcji zainteresowane by³y co najmniej 2 osoby.
Tylko w 6 spó³kach pracowniczych nie zosta³o ustanowione prawo
pierwszeñstwa nabycia udzia³ów/akcji dla dotychczasowych wspólników. W Przedsiêbiorstwie Robót Drogowo-In¿ynieryjnych S.A. prawo
pierwszeñstwa nabycia by³o zawê¿one do akcjonariuszy-za³o¿ycieli. W spó³ce Polsport Sp. z o.o. z prawa pierwszeñstwa zakupu korzystali kolejno:
udzia³owcy-za³o¿yciele, pozostali udzia³owcy i pracownicy. W spó³ce
Geokart Sp. z o.o pierwszeñstwo nabycia przys³ugiwa³o dotychczasowym wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych przez nich udzia³ów.
Jedynie w 5 spó³kach pracowniczych ustalono okresowe ograniczenie zbywalnoœci udzia³ów/akcji. W 2 jednostkach – Przedsiêbiorstwie Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. i spó³ce Ostrada Sp. z o.o. – udzia³y
nie mog³y byæ sprzedane przez okres 2 lat od dnia rejestracji spó³ki.
W 2 spó³kach – Zak³adzie Transportu Energetyki Radom Sp. z o.o.
i Przedsiêbiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grodzisku
Mazowieckim – przez okres odpowiednio 3 i 5 lat udzia³y mog³y byæ zbywane tylko innemu wspólnikowi. W Przedsiêbiorstwie Komunikacji
Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim zbywanie udzia³ów w tym
okresie nastêpowa³o z zastrze¿eniem, ¿e jeden wspólnik bez zgody zgromadzenia wspólników nie mo¿e posiadaæ wiêcej ni¿ 20% ogólnej ich liczby. W spó³ce Elmet Sp. z o.o. sprzeda¿ udzia³ów by³a mo¿liwa wy³¹cznie
na rzecz innego wspólnika (tablica 2).
W okresie pierwszych 5 lat nastêpuj¹cych po roku prywatyzacji
zmiany umów w zakresie ograniczeñ zbywalnoœci udzia³ów/akcji wy-
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st¹pi³y w 6 spó³kach pracowniczych z zakwalifikowanych do próby badawczej.
W Przedsiêbiorstwie Robót Drogowo-In¿ynieryjnych S.A. wprowadzono koniecznoœæ uzyskania zgody zarz¹du na zbycie akcji. Zarz¹d zosta³ ponadto zobowi¹zany do wskazywania nabywcy, ale dopiero wówczas gdy ¿aden z akcjonariuszy-za³o¿ycieli nie zg³osi chêci nabycia akcji.
Je¿eli nabywca wskazany przez zarz¹d nie zakupi akcji, to mog¹ byæ one
sprzedane dowolnemu nabywcy, z tym ¿e gdy przedmiotem zbycia s¹ akcje za³o¿ycielskie, to trac¹ one posiadane uprzywilejowanie co do g³osu
i pierwszeñstwa pokrycia.
W spó³ce Morspol S.A. w przypadku zbywania akcji przez cz³onków
Zarz¹du ustanowiono koniecznoœæ uzyskania zgody rady nadzorczej.
W Zak³adzie Transportu Energetyki Radom Sp. z o.o. wyd³u¿ono okres
czasowego ograniczenia zbywalnoœci udzia³ów z 3 do 6 lat od dnia rejestracji spó³ki.
W spó³ce Elmet Sp. z o.o. uzale¿niono zbycie udzia³ów na rzecz osób
trzecich, gdy wspólnicy nie skorzystali z prawa pierwszeñstwa nabycia,
od uchwa³y zgromadzenia wspólników. Co wiêcej, je¿eli zgromadzenie
wspólników nie wyrazi³oby zgody na zbycie udzia³ów, zarz¹d ma obowi¹zek wskazania nabywcy. Pocz¹tkowe ograniczenie zbywalnoœci
udzia³ów spó³ki jedynie do grona wspólników, czyni¹ce z nich „wiêŸniów spó³ki” zosta³o uznane za sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi przepisami
[ustawa, 1964, art. 57 § 1].
W spó³ce Polmos S.A zniesiono koniecznoœæ uzyskania zgody rady
nadzorczej na zbycie akcji. W spó³ce Polsport Sp. z o.o. pierwszeñstwo nabycia udzia³ów wymagaj¹ce zachowania okreœlonej kolejnoœci nabycia
zosta³o przyznane wszystkim wspólnikom ³¹cznie.
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Mazowieckim
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N
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„Z” – zarz¹d, „RN” – rada nadzorcza, „ZW/WZ” – zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie
„B” – bezwzglêdne, „W” – wzglêdne
„T” – wystêpuje, „N” – nie wystêpuje
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Krajowego Rejestru S¹dowego.
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Zakoñczenie
Ograniczenia zbywalnoœci udzia³ów/akcji w formie koniecznoœci
uzyskania zgody spó³ki, wskazywania nabywcy przez spó³kê i ustanowienia prawa pierwszeñstwa nabycia wystêpowa³y w wiêkszoœci spó³ek
pracowniczych zakwalifikowanych do próby badawczej. Czasowe ograniczenie zbywalnoœci udzia³ów/akcji mia³o miejsce jedynie w 5 badanych
spó³kach pracowniczych.
Tylko jedna spó³ka pracownicza – Wyszkowskie Centrum Materia³ów Budowlanych Sp. z o.o. – nie wprowadzi³a ¿adnych ograniczeñ
zbywalnoœci udzia³ów. Zaznaczyæ przy tym nale¿y, i¿ w tej spó³ce udzia³
inwestora zewnêtrznego w kapitale zak³adowym, bêd¹cego jednoczeœnie
dominuj¹cym wspólnikiem, przekracza³ 80% i by³ najwiêkszy wœród analizowanych spó³ek pracowniczych.
W Przedsiêbiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu, gdzie inwestorami zewnêtrznymi by³y jednostki samorz¹du terytorialnego, przy najni¿szym odsetku kapita³u zak³adowego przypadaj¹cym
na jednego wspólnika spoœród badanych spó³ek pracowniczych, jednym
z ograniczeñ zbywalnoœci udzia³ów by³o prawo pierwszeñstwo ich nabycia przez dotychczasowych wspólników. W Zak³adzie Transportu
Energetyki Radom Sp. z o.o., w którym udzia³ kapita³u zak³adowego
w sumie funduszy przedsiêbiorstwa pañstwowego i udzia³ inwestorów
zewnêtrznych w kapitale zak³adowym by³y równe ustawowemu minimum, czasowe ograniczenie zbywalnoœci udzia³ów w gronie wspólników
zosta³o wyd³u¿one z 3 do 6 lat.
W Przedsiêbiorstwie Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, gdzie udzia³owcami byli wy³¹cznie pracownicy
oddanego do odp³atnego korzystania przedsiêbiorstwa pañstwowego,
nie ustanowiono prawa pierwszeñstwa nabycia udzia³ów, ale wprowadzono 5-letni okres ograniczenia ich zbywalnoœci w gronie wspólników.
Dodatkowo zastrze¿ono, i¿ w tym okresie maksymalny udzia³ jednego
wspólnika w spó³ce bez zgody zgromadzenia wspólników nie mo¿e przekroczyæ 20% jej kapita³u zak³adowego.
Stosowane przez spó³ki pracownicze rozwi¹zania w zakresie ograniczenia zbywalnoœci udzia³ów/akcji8 powodowa³y, i¿ obrót nimi odbywa³
siê g³ównie w gronie dotychczasowych wspólników, którymi byli przede
8

Identyfikacja i charakterystyka zwi¹zków i zale¿noœci miêdzy stosowanymi rodzajami
ograniczeñ zbywalnoœci udzia³ów/akcji w spó³kach pracowniczych a ich wynikami ekonomiczno-finansowymi stanowi potencjalny obszar badawczy.
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wszystkim pracownicy oddanego do odp³atnego korzystania przedsiêbiorstwa pañstwowego. Szanse na przyst¹pienie do spó³ki pracowniczej
strategicznego inwestora zewnêtrznego, a tym samym pozyskania kapita³u na realizacjê inwestycji, by³y zatem niewielkie. Struktura w³asnoœci
w spó³kach pracowniczych, choæ ulega³a powolnej koncentracji, pozosta³a nadal bardzo rozproszona [B³aszczyk i Woodward, 2001, s. 25–27;
B³aszczyk i inni, 2003, s. 32–41; Kozarzewski i Woodward, 2001, s. 40–41],
co mog³o negatywnie wp³ywaæ na sprawnoœæ zarz¹dzania tymi jednostkami i ich sytuacjê ekonomiczno-finansow¹.
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Streszczenie
Zasadniczym celem artyku³u jest przedstawienie wyników badañ empirycznych nad ograniczeniami zbywalnoœci udzia³ów/akcji w spó³kach pracowniczych. Badania empiryczne zosta³y przeprowadzone wœród 21 spó³ek pracowniczych z województwa mazowieckiego, które zawar³y umowy o oddanie
przedsiêbiorstwa pañstwowego do odp³atnego korzystania w latach 2000–2005
w oparciu o dane Krajowego Rejestru S¹dowego. Wyniki dokonanej analizy
wskazuj¹, i¿ tylko jedna spó³ka pracownicza z zakwalifikowanych do próby badawczej nie wprowadzi³a ¿adnych ograniczeñ zbywalnoœci jej udzia³ów/akcji.
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S³owa kluczowe
proces prywatyzacji, prywatyzacja bezpoœrednia, odp³atne korzystanie z przedsiêbiorstwa pañstwowego, spó³ki pracownicze, zbywanie udzia³ów/akcji

Restrictions on the transferability of shares/stocks in employee-owned
companies (Summary)
The main aim of this article is to identify and characterize the limits on transferability of shares/stocks in employee-owned companies. Empirical research has
been carried out among 21 employee-owned companies in Mazowieckie Province, which have concluded agreements of giving the state–owned enterprise for
use against payment in 2000–2005 based on data from the National Court Register. The results of the conducted analysis indicate that only one employee-owned
company from qualified for the research sample did not implement any restrictions on transferability of shares/stocks.

Keywords
process of privatization, direct privatization, using a state-owned enterprise
against payment, employee-owned companies, transferability of shares/stocks

