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Książka ta została napisana przez Jensa Lowitzscha we współpracy 

z zespołem ekspertów w dziedzinie partycypacji finansowej. Patricia 

Hetter Kelso, która wraz ze swoim mężem, Louisem O. Kelso ponad 50 

lat temu stworzyła koncepcję ESOP, sprawdziła treść i nadzorowała prace 

redakcyjne; nieżyjący już Lawrence G. Lyon służył pomocą przy 

tworzeniu rozdziału poświęconego ESOP. Na specjalne podziękowania 

zasłużył John D. Menke, jeden z czołowych konsultantów ds. ESOP 

w Stanach Zjednoczonych, za swój wkład dotyczący doświadczeń 

amerykańskich. „Podejście modułowe” opiera się na wstępnych 

badaniach(Lowitzsch, 2004), które wspierane przez Kelso Institute, 

zostały następnie poszerzone w raporcie PEPPER III (Lowitzsch, 2006), 

przedstawiającym partycypację finansową w nowych państwach 

członkowskich i kandydujących UE. 

„Jeśli zatem uznajemy wolność ekonomiczną za dobro, 

to naszym celem musi być rekonstrukcja własności. 

Musimy przeprowadzić reformy polityczne i gospodarcze 

służące odpowiednio szerokiej dystrybucji własności, 

tak by właściciele wystarczającej ilości środków produkcji (...)

byli na tyle liczni, żeby kształtować charakter społeczeństwa.”

Hilaire Belloc, The Servile State, 1913 
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Plany akcjonariatu pracowniczego (ESOP)

Indywidualny akcjonariat pracowniczy

Udział w zyskach

PARTYCYPACJA
FINANSOWA
W SPOŁECZNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

UNII EUROPEJSKIEJ
PODEJŚCIE MODUŁOWE

Ze  Waldemara Pawlakawstępem

Wicepremiera, Ministra Gospodarki Polski

oraz

Z  Jerzego Buzkaprzedmową

Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Niniejsza książka stanowi odpowiedź na raport Parlamentu 
Europejskiego z 2003 r. dotyczący tworzenia własności pracowniczej, 
który wzywał Komisję do podjęcia badań nad konkretnymi 
zagadnieniami, takimi jak możliwość wprowadzenia partycypacji 
finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, czy możliwość 
wdrożenia programów akcjonariatu pracowniczego w oparciu 
o brytyjski i irlandzki model ESOP (Employee Stock Ownership Plans - 
plany akcjonariatu pracowniczego) także w innych państwach 
członkowskich UE. 

Książka, opublikowana do tej pory w języku francuskim, niemieckim, 
włoskim i angielskim, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich 
przedstawia podsumowanie rozwoju partycypacji finansowej w UE 27 

oraz przegląd sytuacji we wszystkich państwach członkowskich 
i kandydujących na rok 2010 r. W części pierwszej zaproponowana jest 
również strategia mająca wspomóc tworzenie europejskiej platformy 
do spraw finansowej partycypacji pracowniczej poprzez wykorzystanie 
tzw. podejścia modułowego, które czerpie z doświadczenia w tej 
dziedzinie zgromadzonego przez państwa Europy Zachodniej, 
w aspekcie procesu integracji europejskiej. Druga część zawiera cztery 
aneksy przedstawiające następujące zagadnienia: ESOP w USA jako 
przykład zaawansowanego modelu, ramy prawne dla wdrożenia 
partycypacji finansowej na szczeblu ponadnarodowym, obejmujące 
zachęty podatkowe, systematyzację partycypacji finansowej oraz 
podstawowe informacje na temat zmian funkcjonalnych 
w dziedzinie praw własności w Europie.  
 
Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Równości Szans oraz Kelso Institute for the Study of 
Economic Systems wspierały zarówno powstanie raportu PEPPER III, jak i 
badania zaprezentowane w niniejszej publikacji. Obie instytucje 
wspierały ponadto trzeci etap całościowego projektu „Ocena 
i porównanie partycypacji finansowej w UE 27”, opublikowany w 2009 r. 
jako raport PEPPER IV. 

Jens Lowitzsch et al.
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I

Największą siłą Europy na światowej scenie gospodarczej jest kapitał ludzki. 

Europa dysponuje nie tylko doskonałym potencjałem intelektualnym dzięki 

swoim czołowym badaczom oraz przenikliwości swoich wynalazców, lecz może 

również liczyć na liczącą 180 mln osób siłę roboczą, której uznane umiejętności 

i talent obejmują wszystkie sektory gospodarki.  

Na przestrzeni ostatniego wieku Unia Europejska i jej państwa członkow-

skie opracowały niepowtarzalny zbiór narzędzi wspierających prawa i zaanga-

żowanie pracowników w miejscu pracy. Dialog społeczny i udział pracowników 

są szeroko uznane jako kluczowe czynniki „europejskich modeli socjalnych” 

oraz europejskiej społecznej gospodarki rynkowej. Zarówno Traktat z Lizbo-

ny, jak i świeżo uzgodnione strategiczne kierunki na następną dekadę – Eu-

ropa 2020 – kładą nacisk na potencjał tych cennych atutów oraz podkreśla-

ją znaczenie wdrożenia odpowiedniej polityki i inwestycji, aby go wzmocnić  

i w pełni rozwinąć.

W obecnej, bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, można zidentyfikować 

kilka płaszczyzn ożywienia i pogłębienia debaty na temat finansowego udziału 

pracowników. Kryzys gospodarczy pobudził do refleksji na poziomie międzyna-

rodowym dotyczącej etyki praktyk branżowych oraz roli społecznej odpowie-

dzialności przedsiębiorstw w gwarantowaniu, że należycie uwzględniają one 

interesy wielu różnych zainteresowanych stron i przykładają wagę do skutków 

planowanych przez nie działań dla szeroko pojętego środowiska gospodarcze  

i społeczne. Finansowy udział pracowników może wzmocnić połączenia między 

przedsiębiorstwami a społecznością lokalną i stanowić zachętę do długotermi-

nowej wizji dotyczącej planowania biznesowego i procesu decyzyjnego. Wiąże 

się to również z innymi korzyściami:

– Jeśli udział pracowników w zyskach przedsiębiorstwa przybierze postać 

podziału zysków, może to zrównoważyć nową tendencję podejmowania nad-

miernego ryzyka w planowaniu polityki wynagrodzeń. Może również sprzyjać 

sprawiedliwszemu podziałowi dóbr oraz wspierać spójność społeczną. Udział 

pracowników w formie przyznania im akcji mógłby pomóc w ich włączeniu  

w ład korporacyjny i sprzyjać długoterminowemu trwałemu wzrostowi 

przedsiębiorstw. 

– Zbliżenie interesów pracowników i pracodawców poprzez system udziału 

finansowego pracowników może zwiększyć produktywność gospodarki w ujęciu 

całościowym.

– Zarówno podział zysków, jak i posiadanie przez pracowników akcji sprzyja 

zatrzymaniu pracowników oraz ich zaangażowaniu w pracę i dostarcza dodat-

Przedmowa
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kowej motywacji dla indywidualnych pracowników oraz zachęt do ulepszenia 

wewnętrznych praktyk współpracy w firmie i skuteczności organizacyjnej. 

– Właściwie zaplanowane i zarządzane systemy finansowego udziału pracow-

ników mogą wnieść wkład w europejską politykę zatrudnienia, nie tylko w po-

staci zwiększonej produktywności, lecz również dzięki poprawie jakości pracy, 

modernizacji organizacji pracy oraz zwiększaniu odporności przedsiębiorstw na 

zewnętrzne wstrząsy. 

Zainteresowanie udziałem finansowym pracowników na szczeblu ue nie 

jest nowością, a instytucje europejskie osiągnęły już konsensus w sprawie jego 

potencjalnych korzyści. Parlament Europejski zawsze opowiadał się za udzia-

łem pracowników w życiu przedsiębiorstw. W rezolucji z dnia 5 czerwca 2003 r. 

w sprawie ram promowania finansowego udziału pracowników Pe zalecił,  

by przewidziane w prawodawstwie ue tradycyjne praktyki informacji i konsulta-

cji zostały uzupełnione udziałem finansowym. 

Najnowsze badania pokazują bardzo zróżnicowaną sytuację na obszarze 

Unii Europejskiej. Jedne państwa członkowskie wprowadziły przepisy i zachęty 

podatkowe mające na celu promowanie rozwoju udziału finansowego pracow-

ników. W innych pomysł ten jest zdecydowanie mniej popularny.  

Publikacja książki niniejsza jest wyczekiwana jako istotny i pojawiający się  

w samą porę wkład w tę debatę. Starania autorów na rzecz przedstawienia ela-

stycznych opcji zwiększonego udziału pracowników w wielu bardzo różnych 

kontekstach, w jakich działają firmy europejskie, podejście modułowe („Buil-

ding Block Approach”), są szczególnie trafne.

 Jerzy Buzek

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
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Raport PePPer iV prezentuje przekonujące dowody, niezależnie od źródeł po-

chodzenia danych, że w ubiegłym dziesięcioleciu w Europie nastąpiła znacząca 

ekspansja pracowniczej partycypacji finansowej. Dotyczy to zarówno udziału 

w zyskach (profit sharing), jak i akcjonariatu pracowniczego (employee share 

ownership). Pierwsza z tych form – udział w zyskach – jest bardziej rozpowszech-

niona. Wzrost ten pokazują dane pochodzące z badania obejmującego tysiące 

europejskich firm, wskazujące, że w latach 1999–2005 odsetek przedsiębiorstw 

oferujących programy powszechnego prawa poboru akcji zwiększył się średnio  

z 13% do 18%, natomiast odsetek przedsiębiorstw stosujących programy udzia-

łu w zysku wzrósł z 29% do 35% (krajowe średnie ważone dla wszystkich państw 

objętych obiema próbami). Odsetek pracowników przedsiębiorstw, którzy ko-

rzystają ze wspomnianych programów, także rośnie. Z drugiej strony – mimo 

ogólnie pozytywnej tendencji – wydaje się, że partycypacja finansowa dotyczy 

znacznej części ludności czynnej zawodowo, ale w niewielu krajach.

We wstępie do Raportu PePPer iV z 2009 r., przewodniczący europejskiej gru-

py ministrów finansów i gospodarki strefy euro, premier Luksemburga, Jean-

-Claude Juncker, stwierdził:

„[…] Partycypacja finansowa pracowników w zyskach pracodawców, stano-

wiąca uzupełnienie miesięcznego wynagrodzenia, nie jest niczym innym, jak 

zastosowaniem w praktyce fundamentalnej idei, że bogactwo wypracowane  

w przedsiębiorstwie jest przede wszystkim rezultatem pracy i umiejętności jego 

pracowników. Pracodawcom stwarza ona okazję do połączenia w większym 

stopniu własnych interesów z interesami pracowników, do powiązania części 

kosztów pracy z wynikami przedsiębiorstwa, oraz – przy dobrej organizacji – do 

zwiększenia motywacji. […]

Od końca 2008 r. jesteśmy świadkami sytuacji, w której kryzys ekonomiczny 

dotyka pracowników w znacznie większym stopniu, niż wskazywałoby poczucie 

sprawiedliwości. Narzędzia pozwalające im partycypować w zysku, kiedy wyniki 

finansowe pracodawcy rosną, są, niezależnie od innych aspektów, narzędziami 

elementarnej sprawiedliwości w relacjach między pracodawcą i pracownikami. 

Należy wobec tego dbać o dalszy rozwój takich mechanizmów.

Jednocześnie trzeba przestrzegać podstawowych zasad. Według Nielsa Boh-

ra, przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie kiedy dotyczy przyszłości. 

Elementarne zasady zdrowego rozsądku nakazują zatem, żeby programy par-

tycypacji finansowej stanowiły uzupełnienie wynagrodzenia. Powinny także za-

pobiegać nadmiernemu zadłużaniu się pracowników w celu nabycia udziałów, 

w tym udziałów we własnym przedsiębiorstwie. Zastosowanie wykupu pracowni-

do czytelnika  
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czego, na przykład planu akcjonariatu pracowniczego (esoP), może oczywiście 

stanowić atrakcyjny sposób przeniesienia własności firmy. Jest to jednak raczej 

wyjątek niż reguła.   

Raport PePPer iV jest kolejnym krokiem do rozwoju partycypacji finansowej 

w przedsiębiorstwach w Unii Europejskiej. Za nim musi pójść wiele następnych. 

Ale Europa idzie w dobrym kierunku.”

Zaś Hans-Gert Pöttering, ówczesny przewodniczący Parlamentu Europej-

skiego w swojej przedmowie do angielskiego, francuskiego i niemieckiego wy-

dania tej książki z 2008 r. zauważa:   

„Radykalne reformy porządku prawnego i ekonomicznego w Europie, któ-

re nastąpiły w związku z rozszerzeniem ue na wschód, łącznie z prywatyzacją  

i globalizacją, doprowadziły nie tylko do rozwoju gospodarczego, ale także do 

pogłębienia społecznych nierówności. W walce z rosnącymi dysproporcjami  

w dochodach między nielicznymi bogaczami i wieloma ludźmi, których byt eko-

nomiczny określa się jako zagrożony, coraz większego znaczenia nabiera w Eu-

ropie koncepcja partycypacji finansowej pracowników. […] 

Rozwój ten częściowo wynika z zaleceń zawartych w Białej Księdze z 1993 r. 

„Wzrost, konkurencyjność, zatrudnienie”, propagującej politykę płac powią-

zanych z wydajnością. Proponując umiarkowane podwyżki płac w połączeniu  

z pracowniczą partycypacją finansową, Komisja pod przewodnictwem Jacquesa 

Delorsa przewidywała jeden z najważniejszych problemów strukturalnych zwią-

zanych z przeprowadzaniem reform polityki społecznej i ekonomicznej. Już  

w 1992 r. Rada Europejska wydała zalecenie Rady dla państw członkowskich  

w sprawie promowania partycypacji finansowej pracowników w zyskach i wyni-

kach przedsiębiorstwa, a Parlament Europejski przyjął wiele opinii na ten temat.

Wyniki bieżącego projektu PePPer iV, czyli badań porównawczych doty-

czących pracowniczej partycypacji finansowej we wszystkich 27 krajach Unii 

Europejskiej pokazują, że w ciągu ostatnich 10 lat występuje w tej dziedzinie 

pozytywny trend. Na takim tle książka ta, dostarczająca obszernych informacji  

i przedstawiająca zalecenia, jak wdrożyć partycypację finansową pracowników 

i rozszerzyć zakres jej stosowania, a tym samym dotycząca tworzenia majątku 

pracowników w skali europejskiej, stanowi istotny wkład do debaty.  

Szczególnie wartościowa jest elastyczna koncepcja podejścia modułowego 

tworzenia europejskiej platformy do spraw finansowej partycypacji pracowni-

czej w oparciu o zasadę dobrowolności. Mam nadzieję, że dyskusja o zaletach  

i wadach programów partycypacji finansowej w różnych krajach ożywi prace 

nad znalezieniem odpowiednich modeli dla całej Europy.   

Były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Günther Verheugen, pisze 

w swoim wstępie do Raportu PePPer iii z 2006 r.: 
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„Dwa lata po wejściu 10 nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej 

widać wyraźnie, że rozszerzenie podziałało jak katalizator dynamiki gospo-

darczej i modernizacji w odniesieniu do ue, pomagając gospodarkom starych  

i nowych państw członkowskich radzić sobie z wyzwaniami globalizacji, podczas 

kiedy przewidywane wielkie wstrząsy i niekorzystne efekty nie wystąpiły. Pozosta-

ją jednakże ważne wyzwania, stojące przed starymi i nowymi państwami człon-

kowskimi, takie jak starzenie się ludności i wiążące się z tym obciążenie finansów 

publicznych, oraz stale rosnąca światowa konkurencja. […] 

Aby sprostać tym wyzwaniom, musimy zwiększyć wydajność i konkuren-

cyjność naszych gospodarek, czyniąc w ten sposób Europę miejscem bardziej 

atrakcyjnym z punktu widzenia inwestora i pracownika. Warunki ramowe stwo-

rzone przez ustawodawców stanowią istotny czynnik sprzyjający innowacyjności 

i przedsiębiorczości, produktywności, i wreszcie wzrostowi gospodarczemu oraz 

zatrudnieniu. Unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 

znana jako ‘strategia lizbońska’ wyznacza zintegrowane ramy do osiągnięcia 

tego celu. […]  

[…] Silniejsze powiązanie płac z wynikami pracy jest jedną z możliwych 

dróg do zreformowania rynków pracy. Takie systemy wynagradzania za wyni-

ki pracy mogą przybierać wiele postaci. Partycypacja pracowników w zyskach  

i wynikach przedsiębiorstwa (PePPer) jest jedną z możliwości zachęcenia pra-

cowników do zwiększania wydajności i umiejętności dostosowania się do zmian.

[…] Mam nadzieję, że doświadczenia z programami partycypacji finanso-

wej w nowych państwach członkowskich i krajach kandydujących przedstawio-

ne w niniejszym Raporcie PePPer iii posłużą jako katalizator nowych rozwiązań  

i dynamizmu w pozostałych krajach ue, a tym samym przyczynią się do sukcesu 

zrewidowanej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ue.”

W ten sposób Jean-Claude Juncker, Hans-Gert Pöttering oraz Günther Ver-

heugen wyraźnie podpisują się pod ideą partycypacji finansowej pracowników, 

zwłaszcza w kontekście strategii lizbońskiej. Z uwagi na znaczące inicjatywy po-

lityczne, które są obecnie podejmowane zarówno na szczeblu europejskim, jak 

i krajowym, jesteśmy przekonani, że warunki do dalszego rozwoju systemu pra-

cowniczej partycypacji finansowej są teraz szczególnie sprzyjające.   

Jens Lowitzsch
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Partycypacja finansowa pracowników obejmuje rozwiązania służące zwiększeniu 

stabilności przedsiębiorstwa poprzez długookresowe zaangażowanie jego pra-

cowników, zgodnie z zasadami solidarności oraz społecznej gospodarki rynko-

wej. Zaangażowanie pracowników sprzyja kształtowaniu pluralistycznego ładu 

gospodarczego, opartego na współwystępowaniu różnych form działalności 

gospodarczej i upowszechnianiu własności. O znaczeniu rozwiązań promują-

cych kooperację i sprzyjających współodpowiedzialności za losy przedsiębior-

stwa przekonały w szczególności niedawne doświadczenia globalnego kryzysu 

finansowego.

Znaczenie partycypacji finansowej pracowników zostało docenione na po-

ziomie europejskim, a problematyka ta nabiera coraz większego znaczenia w 

dyskusjach, prowadzonych na forum ue. W październiku 2010 r. Europejski Ko-

mitet Ekonomiczno-Społeczny z własnej inicjatywy przygotował opinię na ten 

temat. Regularnie publikowane są kolejne edycje Raportów PePPer, dotyczących 

promocji różnych form finansowego zaangażowania, sporządzane na zlecenie 

Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej. 

Również w Polsce mamy własne dokonania w tym zakresie, do których warto 

nawiązywać. Niezależnie od doświadczeń historycznych, w ostatnim czasie przy-

jęty został program rządowy służący wspieraniu inicjatywy pracowniczej w pro-

wadzonych procesach prywatyzacyjnych. Obecnie w Ministerstwie Gospodarki 

prowadzone są dalsze prace nad możliwymi do wdrożenia rozwiązaniami w za-

kresie akcjonariatu pracowniczego.

Niniejsza publikacja prezentuje społeczno-ekonomiczne podstawy funkcjo-

nowania partycypacji finansowej pracowników, charakteryzuje odnośne inicja-

tywy, podejmowane w skali europejskiej, wskazuje na aktualne kierunki reform 

prowadzonych w tej dziedzinie, a także zawiera założenia dla ewentualnych 

prawnych regulacji tej problematyki na poziomie unijnym („podejście modu-

łowe”). Uzupełniona o obszerne aneksy, wyczerpująco prezentujące wybrane 

aspekty problematyki udziału pracowników w finansowaniu przedsiębiorstwa, 

publikacja ta stanowi znakomite podsumowanie dotychczasowej debaty, zawie-

rając także konkretne wnioski dla dalszych działań. Jej lektura może stanowić 

źródło cennej inspiracji, zachęcając do myślenia o gospodarce w kategoriach 

współpracy i wzajemnych korzyści.

 Waldemar Pawlak

 Wicepremier Minister Gospodarki

wstęp
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W każdym systemie politycznym opartym na gospodarce rynkowej pojęcie 

własności, a zwłaszcza instytucji prywatnej własności, odgrywa decydującą rolę. 

Jednakże efektem procesów prywatyzacji, rosnącej koncentracji, nierównej dys-

trybucji oraz umiędzynarodowienia własności są problemy ekonomiczne, po-

lityczne i społeczne, których do tej pory nie udało się rozwiązać. W procesie 

tworzenia społecznej gospodarki rynkowej ue, do której  niedawno przystąpi-

ło aż dziesięć państw Europy Wschodniej sprawia, że kwestie własności stają się 

jeszcze bardziej palące. Partycypacja finansowa (w formie własności pracowniczej 

oraz udziału w zyskach), ujęta we właściwe ramy prawne, jest propozycją rozwiąza-

nia tych problemów u samego ich źródła. Zamiast likwidować własność prywatną  

i niszczyć w ten sposób gospodarkę rynkową, pracownikom, których dochody do-

tychczas ograniczały się do wynagrodzenia za pracę, można zapewnić to, że jako 

udziałowcy rentownych spółek, nabędą własność, która przyniesie im zysk. 

Obecnie w 15 starych państwach członkowskich Unii Europejskiej od  

17 procent (akcjonariat pracowniczy) do 36 procent (udział w zysku) pracow-

ników sektora prywatnego partycypuje finansowo w przedsiębiorstwach, w któ-

rych są zatrudnieni. Te funkcjonujące programy stanowią filar europejskiego 

modelu socjalnego. Ogólnie życzliwa atmosfera w danym kraju zazwyczaj pro-

wadzi do stworzenia przepisów sprzyjających programom PePPer, co owocuje ich 

szerszym stosowaniem. Sugeruje to istnienie wyraźnego związku między podej-

ściem narodowym, postawami, ustawodawstwem i upowszechnieniem. W Unii 

Europejskiej w dalszym ciągu brak jednak zunifikowanych podstaw prawnych, 

które umożliwiłyby zbudowanie europejskiego systemu partycypacji finansowej.   

PartycyPacja Finansowa  
w Społecznej GoSpodarce rynkowej Unii eUropejSkiej

––––––––––

podejście modUłowe

„Jeśli zatem uznajemy wolność ekonomiczną za dobro, to naszym celem musi być  

rekonstrukcja własności. Musimy przeprowadzić reformy polityczne i gospodarcze  

służące odpowiednio szerokiej dystrybucji własności,  

tak by właściciele wystarczającej ilości środków produkcji (…)  

byli na tyle liczni, żeby kształtować charakter społeczeństwa.”

Hilaire Belloc, The Servile State, 1913

––––  I  ––––

wprowadzenie
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Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w nowych krajach ue i w krajach kan-

dydujących (patrz Raport PePPer iii). Bardzo niewiele przepisów bezpośrednio 

dotyczy partycypacji finansowej pracowników, a te, które istnieją, odnoszą się 

niemal wyłącznie do akcjonariatu pracowniczego; przepisy dotyczące udziału 

pracowników w zysku niemal nie istnieją. Chociaż pracownikom wielokrotnie 

proponowano kupno akcji zatrudniających ich przedsiębiorstw na uprzywilejo-

wanych warunkach, celem tych działań nie było zmotywowanie ich do większej 

efektywności i wydajności. Nie była nim też jakaś szczególna dbałość o sprawie-

dliwość społeczną. Metoda ta była raczej traktowana jako narzędzie prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych, na które nie było wtedy innych chętnych, w zasa-

dzie decyzja taka była podejmowana z braku alternatywy.   

W świetle odmiennej genezy programów PePPer w starych i nowych pań-

stwach członkowskich Unii Europejskiej dziwi fakt, że dane poddane ana-

lizie w raporcie PePPer iV zdają się wskazywać na istnienie różnic między Za-

chodem a Wschodem tylko w odniesieniu do partycypacji w formie udziału 

w zyskach. 

W Traktacie reformującym Unię Europejską, podpisanym w dniu  

13 grudnia 2007 r. w Lizbonie, który po ratyfikacji przez wszystkie państwa 

członkowskie wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r., ue po raz pierwszy wyraź-

nie opowiada się za europejskim modelem socjalnym jako jednym z filarów swo-

jej polityki. I tak, art. 3 III traktatu o unii europejskiej (tue) stanowi, że Unia 

„Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest […] społeczna 

gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego za-

trudnienia i postępu społecznego” oraz że „[…] Zwalcza wyłączenie społeczne 

i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochronę socjalną […].” 

W 2006 r., w słowie wstępnym do raportu PePPer iii, ówczesny wiceprzewod-

niczący Komisji Günther Verheugen postulował silniejsze powiązanie płacy 

z wynikami pracy jako jedną z możliwych dróg zreformowania rynków pracy. 

Ponadto, we wrześniu 2007 r. Christine Lagarde, francuska Minister Gospo-

darki, Finansów i Pracy, ogłosiła, że po przejęciu prezydencji Unii Europejskiej 

w lipcu 2008 r. Francja chce zainicjować europejski model partycypacji finan-

sowej przy wsparciu państw członkowskich. W dniu 21 października 2010 r. Eu-

ropejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 170 do 9 przyjął 

z własnej inicjatywy opinię w sprawie „partycypacji finansoWej pracoWnikóW W eu-

roPie” (http://www.intercentar.de/en/research/focus-financial-participation-

-of-employees/eesc-own-initiative-opinion-soc-371/).   

Niniejsze opracowanie przedstawia ogólną politykę oraz szczegółową pro-

pozycję europejskiej koncepcji własności pracowniczej i udziału w zyskach, ta-

kiej, która zapewnia szeroki system bodźców złożony z różnorodnych i elastycz-
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nych rozwiązań, korespondujących z istniejącymi systemami krajowymi. Naszym 

celem jest stworzenie programu ramowego, który będzie przydatny do zastoso-

wania w całej Unii Europejskiej, czerpiącego z najlepszych praktyk zawartych 

w rozwiązaniach prawnych i zwyczajach poszczególnych krajów.  

Pragniemy podkreślić, że kładziemy szczególny nacisk na rozwój planów ak-

cjonariatu pracowniczego (esoP) i związanych z nimi programów. Wywodzący 

się ze Stanów Zjednoczonych system esoP jest – poza Irlandią, Wielką Brytanią 

i Węgrami – w dalszym ciągu mało znany w Europie. esoP oferuje narzędzia fi-

nansowe, które przy innych zaletach, zapewniają dostęp do kredytu; zwiększają 

także zaangażowanie pracodawcy i pracownika w sprawy przedsiębiorstwa. 

8   Z powodu koherencji z innymi wydaniami tej 
książki (EN/DE/FR/IT) numerowanie przypisów 
zaczyna się od cyfry osiem.  
SOCI 115, EmployEE Financial participation („Pra-
cownicza partycypacja finansowa”),  
EKES 284/2003.

9   KOM (2002) 364 końcowy.

10   P5-TA (2003) 0253.

11   Dyrektywa z dn. 13 grudnia 1976 r.  
77/91/EWG zezwala na różne derogacje w celu 
wspierania pracowniczej partycypacji finansowej 
w spółkach akcyjnych. Por. niżej IV B 3.

12   Jak zaproponowano w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dn. 5 czerwca 2003 r. (P5-TA 
(2003) 0253), 31. IV; podobnie do dyrektywy 
Rady 2001/86/WE z dn. 8 października 2001 r., 
„uzupełnienie statutu spółki europejskiej w odniesie-
niu do uczestnictwa pracowników”,  
Dz. U., L 294/22, ale w odniesieniu  
do partycypacji finansowej.  

13   Rozporządzenie Rady (WE) No. 2157/2001 
z dn. 8 października 2001 r. w sprawie statutu 
spółki europejskiej (SE); Dz. U., L 294/1.

Komisja Europejska i Parlament Europejski wystąpiły z nową inicjatywą, obec-

ną już w opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 26 lu-

tego 2003 r.8 dotyczącej komunikatu Komisji „w sPrawie ram dla PromoCji Par-

tycypacji finansoWej pracoWnikóW”.9 Biorąc pod uwagę tę niezwykłą inicjatywę 

polityczną decydentów europejskich, możemy się domyślać, że warunki do 

ulepszenia ram prawnych dla partycypacji finansowej pracowników (a zatem 

przekształcenia osób niebędących właścicielami w akcjonariuszy) są obecnie 

szczególnie sprzyjające.  

Parlament Europejski wezwał Komisję do przedłożenia badań nad kwestia-

mi poruszonymi w rezolucji z dnia 5 czerwca 2003 r.10, w tym analizy dotyczącej 

ustanowienia europejskiego organu monitorującego. Nasza propozycja euro-

pejskiej koncepcji idealnie współgra z żądaniem przedstawienia analizy i opisu 

całościowych ram dla partycypacji pracowniczej w ogólności oraz istniejących 

programów partycypacji finansowej w szczególności. W ramach alternatywy dla 

stworzenia europejskiego zalecenia czy dyrektywy w sprawie partycypacji finan-

sowej proponujemy wykorzystanie istniejącego krajowego prawa spółek wywo-

dzącego się z drugiej dyrektyWy rady W spraWie praWa spółek .11 Ponadto rozważa 

się nowelizację12 dotychczasowych europejskich przepisów o spółkach, czyli 

statutu spółki europejskiej.13 Omawia się zalety i wady systemów partycypacji 

finansowej w poszczególnych krajach w celu wsparcia promocji takich systemów 

w skali Europy.   

––––  II  ––––

cel i kontekSt

––––  II.A  ––––

tło społeczno-ekonomiczne
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14   Patrz H. Roggemann, „Functional change in 
property rights in the welFare state: lessons From 
the Federal republic oF germany”, w I. Collier / 
H. Roggemann / O. Scholz / H. Toman (red.), 
welFare states in transition – east and west, New 
York (St. Martins Press) 1999, s. 25-40.

15   Patrz Federalny Trybunał Konstytucyjny 
w sprawie dotyczącej wynajmowanych miesz-
kań z dn. 26 maja 1993 r., BVerfGE, Vol. 89, s.1  
i nast., zwł. s. 6; porównaj też BVerfGE, Vol. 24, 
s. 267  i nast., zwł. 389; Vol. 50, s. 290  i nast., 
zwł. 339; Vol. 53, s. 257  i nast., zwł. 289.

16   Patrz opinia Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego z dn. 26 lutego 2003 r. w sprawie  
komunikatu Komisji dotyczącego „ram  
dla promocji pracowniczej partycypacji Finansowej”, 
SOCI 115, „employee Financial participation”  
(„Pracownicza partycypacja finansowa”),  
EKES 284/2003, s. 4.

17   Patrz punkt 1.5 Konkluzje Prezydencji 
z posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie 
(23-24.3.2000).

––––  II.A.1  ––––

FUnkcja własności 14 

––––  II.A.2  ––––

dysFUnkcjonalność koncentracji kapitałU

Pytanie o to, jaki zakres koncentracji ekonomicznej i nierównej dystrybu-

cji własności demokratyczne społeczeństwo może czy nawet powinno tole-

rować, pozostaje wciąż otwarte. Powszechnie akceptuje się natomiast tezę, 

że demokracja wymaga szerokiej dystrybucji dóbr. Zarówno sprawiedliwość 

społeczna, jak i wolnorynkowy system dystrybucji wymagają minimalnych 

standardów demokratycznej równości, aby utrzymać stabilność społeczną i 

system rynkowy. Obecnie prowadzona polityka społeczna nie zareagowała 

Własność kapitału stanowi materialne podwaliny indywidualnej wolności po-

litycznej i ekonomicznej. Zgodnie z orzeczeniem niemieckiego Federalnego 

Trybunału Konstytucyjnego: „Gwarancja własności powinna zachować – w dzie-

dzinie praw majątkowych – wolną przestrzeń dla podmiotu praw podstawowych,  

i w ten sposób zapewnić jednostce możliwość rozwoju i ponoszenia w życiu 

odpowiedzialności za siebie”.15 Orzeczenie to potwierdza, że własność stanowi 

podstawowe prawo konstytucyjne, niezbędne dla istnienia indywidualnej wol-

ności i możliwości ekonomicznych.  

Większość członków społeczeństw industrialnych nie posiada żadnych 

środków produkcji. W ten sposób zablokowany zostaje ich szerszy udział w spo-

łeczeństwie obywatelskim i dostęp do możliwości gospodarczych, a także do 

bezpieczeństwa ekonomicznego i wypoczynku. Wyzwaniem dla społecznej go-

spodarki rynkowej ue jest stworzenie społeczeństwa funkcjonalnych właścicieli, 

obejmującego tych, którzy do tej pory byli wykluczeni przez zamknięty system 

własności. 

Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komisja podkreślają, że partycypacja 

finansowa w szerokim ujęciu może przynieść wielkie korzyści europejskie-

mu systemowi przedsiębiorczości poprzez zredukowanie zjawiska konfliktów 

w stosunkach pracy.16 Obie instytucje żywią przekonanie, że partycypacja fi-

nansowa może pomóc w osiągnięciu celu, określonego przez szczyt lizboński 

z marca 2000, uczynienia z gospodarki europejskiej „najbardziej konkurencyj-

nej, dynamicznej i opartej na wiedzy gospodarki na świecie, zdolnej do utrzy-

mania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej liczby 

lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej ".17  
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jeszcze na wzrost koncentracji bogactwa18 oraz wynikający stąd dramatyczny 

wzrost liczby „osób bez własności” („non-owners”); nie przyjęto jeszcze żad-

nych przepisów, ani na poziomie krajowym, ani na szczeblu europejskim. 

Uwaga społeczna skupia się do tej pory na rosnącym bogactwie nielicznych 

(np. przepisy antymonopolowe), nie uwzględniając faktu, że jednocześnie 

zwiększa się liczba tych, którzy nie posiadają żadnej własności. Należy wresz-

cie przyznać, że „społeczeństwo właścicieli” jest jednocześnie „społeczeń-

stwem ludzi bez własności”.19

Tym, co legitymizuje obecnie toczącą się debatę o nowych formach par-

tycypacji finansowej, jest nieodwracalny upadek marksistowskiego rozwiązania 

kwestii własności. Rozwiązaniem problemu koncentracji własności nie może 

być eliminacja własności prywatnej, która przynosi w efekcie dysfunkcjonalny 

system gospodarczy, negujący gospodarkę rynkową i w rezultacie niezdolny do 

zaspokojenia podstawowych ludzkich i konsumenckich potrzeb swojego wła-

snego społeczeństwa, czy podstawowych wymagań demokracji. Podobne pro-

blemy strukturalne w Europie Zachodniej (np. w Niemczech) doprowadziły do 

prawnej i politycznej konkluzji, że „zapobieganie dysfunkcjonalnej koncentracji 

prywatnej własności wymaga nie tylko stworzenia ustawodawstwa skierowanego 

przeciwko koncentracji własności ekonomicznej, ale także aktywnej publicznej 

promocji budowania majątku pracowników.”20 

Konkurencyjny model rozwiązania problemu dystrybucji własności 

został zaproponowany już w 1958 r. przez amerykańskiego prawnika i fi-

nansistę Louisa O. Kelso.21 Model ten wykorzystuje istniejącą infrastruk-

turę finansową demokracji wolnorynkowej. Zaproponowana przez Kelso 

alternatywa trafia w samo sedno problemu: zamiast pozbawiania właścicieli 

ich prywatnej własności, należy umożliwić ludziom nieposiadającym tejże 

przekształcenie się we właścicieli, oferując im efektywny sposób uczestni-

czenia w sukcesie ich firmy nie tylko jako płacobiorcom, ale także jako 

udziałowcom.  

18   Dla Niemiec patrz die zeit, Nr 40, 23 
września 2004, Ekonomia „Wo stehen die Re-
ichen” („Gdzie stoją bogaci?”) i Nr 34, sierpień 
2004, Ekonomia „Nur die Reichen werden 
reicher” („Tylko bogaci się bogacą”); dla krajów 
rozwijających się patrz le monde, dossier and 
documents nr 334, wrzesień 2004, „Les riches 
des pays émergents”.  

19   Patrz H. Roggemann, „Functional change 
in property rights in the welFare state: lessons 
From the Federal republic oF germany” (Zmiany 
funkcjonalne prawa własności w państwie  
opiekuńczym: Lekcje z Republiki Federalnej  
Niemiec), w I. Collier / H. Roggemann /  
O. Scholz / H. Toman (red.), welFare states in 
transition – east and west, New York (St. Martins 
Press) 1999, s. 25-40.

20   Patrz H.J. Papier w Maunz/Dürig/Herzog 
„kommentar zum grundgesetz der bundesrepu-
blik deutschland„ („Komentarz do Konstytucji 
Niemiec”,) Artykuł 14, Nr 17; porównaj też re-
zolucję Parlamentu Europejskiego (P5-TA (2003) 
0253) w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, 
Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego i Komitetu Regionów w  sprawie 
„ram dla promocji pracowniczej partycypacji Finan-
sowej”, KOM (2002) 364, 2002/2243 (INI).

21   Patrz L. O. Kelso i  P. H. Kelso, „democracy 
and economic power: extending the esop revo-
lution through binary economics” (Demokracja 
a potęga ekonomiczna: Rozszerzenie rewolucji 
ESOP przez ekonomię binarną.), University Press 
of America, Lanham, Maryland, 1991.

22   Jedną z przyczyn jest to, że art.295 (dawny 
222) Traktatu z Amsterdamu wyklucza prywatną 
własność jako instytucję prawną z prawa kon-
traktów europejskich. De facto traktaty zajmują 
się przedmiotem prywatnej własności, zwłaszcza 
regulując kwestie praw pochodnych i pokrew-
nych obszarów.

23   Jednak dopiero po ratyfikacji Europejskiego 
Traktatu Reformującego i włączeniu Europejskiej 
Karty Praw Podstawowych do traktatu stała się 
ona prawem obowiązującym w Europie. 

––––  II.A.3  ––––

Brak wystarczających podstaw prawnych

Podstawowa koncepcja społeczeństwa obywatelskiego jako społeczeństwa 

właścicieli nie została (dotychczas) właściwie uwzględniona w prawie europej-

skim.22 Od przyjęcia europejskiej karty praW podstaWoWych (wraz z traktatem 

z niCei w 2001 r.) własność jest zdefiniowana bardziej precyzyjnie na podsta-

wie art. 17 Karty.23 
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Do chwili obecnej jedyne wyraźne wsparcie na rzecz ram prawnych dla par-

tycypacji finansowej można znaleźć w zaleceniu rady z dnia 27 lipca 1992 r.24 

oraz w części 7-II programu działania Komisji w sprawie stosowania Wspólno-

toWej karty socjalnych praW podstaWoWych pracoWnikóW .25 Tytuł XI (Polityka 

społeczna) protokołu dodatkowego do europejskiej konWencji praW człoWieka 

z 1952 r. nie uwzględnia jednak finansowej partycypacji pracowników, wymie-

niając po prostu zasady ochrony pracy, równych szans i reprezentacji interesów 

pracowniczych, chociaż art. 139 (dawniej 118b) twe dopuszcza porozumienia 

między partnerami społecznymi zawierane na poziomie wspólnotowym. Jed-

nym z nielicznych wyjątków w ogólnie panującym w tej kwestii milczeniu jest 

druga dyrektyWa rady dotycząca praWa spółek .26 Podsumowując, prawo wspólno-

towe wykazuje braki dotyczące partycypacji pracowniczej w ogóle, a partycypacji 

finansowej w szczególności.24   w odniesieniu do promocji partycypacji  
zatrudnionych w zyskach i wynikach  
przedsiębiorstwa (w tym w kapitale), 92/443/EWG, 
Dz.U. L 245 , 26/08/1992 s. 53-55

25   Karta z dn. 9 grudnia 1989, podpisana także 
w 1998 r. Przez Wielką Brytanię, nie jest ani 
obowiązującym aktem prawnym, ani traktatem 
zawarty przez państwa sygnatariuszy. Jest po 
prostu uroczystą deklaracją, która powinna 
jednak służyć jako pomoc w interpretacji posta-
nowień Traktatu WE, ponieważ odzwierciedla 
poglądy i tradycje wspólne dla państw człon-
kowskich i stanowi deklarację podstawowych 
zasad, których UE i jej państwa członkowskie 
mają zamiar przestrzegać.  Wraz z programem 
działania, który został także zatwierdzony 
przez głowy państw lub rządów, jest zatem 
wykorzystywana przez Komisję jako podstawa 
uzasadnienia wielu dyrektyw, które Komisja 
proponuje.

26   Patrz art.19 ust. 3, 23 ust. 2, 41, ust. 1 i 2 
dyrektywy77/91/EWG z dn. 13 grudnia 1976, 
która zezwala na derogacje od europejskich ram 
prawnych przez spółki akcyjne w celu wspiera-
nia partycypacji finansowej pracowników  (patrz 
niżej IV. B.3.).

27   M. Uvalić, opublikowane w załączniku 3/91 
broszury „europa socjalna”. 

28   92/443/EWG, Dz. U. L 254 z dn. 26 sierpnia 
1992 r., s. 53.

29   Dz.U., C 245 z 20 września 1992 r.

30   Raport przedstawia przegląd skutków 
wcześniej wspomnianego zalecenia Rady 
Unii Europejskiej 92/443/EWG w państwach 
członkowskich; patrz raport pErrEr ii, 1997, 
KOM(96)0697 C4-0019/97.

31   Przy ogólnych preferencjach dla modeli 
udziału w zyskach we Francji i  modeli  
akcjonariatu w Wielkiej Brytanii.

––––  II.B  ––––

inicjatywy euroPejskie 

––––  II.B.1  ––––

raPorty Perrer   

Powyższe problemy były już przedmiotem debaty na poziomie europejskim; we 

wczesnych latach 90. podjęto kilka inicjatyw w tej dziedzinie, np.:  

 – raport komisji europejskiej perrer i (Promocja partycypacji osób zatrudnio-

nych w zyskach i wynikach przedsiębiorstw) z 1991 r.;27

 – zalecenie rady unii europejskiej z dn. 27 lipca 1992 r.,28 dotyczące promocji 

partycypacji pracowników w zyskach i wynikach przedsiębiorstw; oraz

 – rezolucja parlamentu europejskiego z dnia 9 kwietnia 1992 r., dotycząca 

propozycji Komisji Europejskiej w sprawie wyżej wymienionego zalecenia 

Rady Unii Europejskiej.29

Jednak pomimo tych inicjatyw wyniki raportu PePPer ii z 1997 r.30 nie wykazały 

większych zmian polityki poszczególnych krajów członkowskich, dotyczących 

promocji programów partycypacji finansowej pracowników. W dalszym ciągu 

istnieją wielkie różnice między poszczególnymi krajami, zwłaszcza w odnie-

sieniu do roli państwa w rozwoju systemów PePPer. Generalnie nie udała się 

systematyczna wymiana informacji na większą skalę, poza kilkoma badaniami 

o węższym zakresie. Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Francji, oferowane systemy 

bodźców charakteryzowały się raczej niewielką różnorodnością.31 
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W raporcie PePPer iii z 2006 r. ocena została rozszerzona na nowe państwa człon-

kowskie i kraje kandydujące.32 Zarówno w krajach, które nie przeszły transfor-

macji gospodarczej, jak i w dawnych państwach socjalistycznych nieliczne prze-

pisy umożliwiające jakąś formę partycypacji pracowniczej odnoszą się prawie 

wyłącznie do akcjonariatu pracowniczego, choć w tych drugich wiążą się one 

głównie z prywatyzacją. Istnieje tylko kilka przypadków ustawodawstwa dotyczą-

cego udziału w zyskach. Analiza ogólnego stosunku rządów i partnerów spo-

łecznych wykazuje brak konkretnych środków polityki, wsparcia dla programów 

PePPer ze strony decydentów, oraz ograniczone zainteresowanie związków zawo-

dowych i organizacji pracodawców. 

Raport PePPer iV z 2009 r.33 po raz pierwszy prezentuje pełen przegląd do-

tyczący partycypacji finansowej pracowników we wszystkich państwach człon-

kowskich i kandydujących. Ponadto przedstawia wyczerpujące dane empirycz-

ne związane z partycypacją finansową w 27 państwach członkowskich i dwóch 

kandydujących do UE, znaczenie partycypacji  dla praktyki gospodarczej, prze-

szkody prawne oraz przyszłe możliwości. Raport składa się z trzech wzajemnie 

uzupełniających się i powiązanych ze sobą podstawowych części:

 – Opis zachęt prawnych, fiskalnych i innych, oraz postaw partnerów społecz-

nych w poszczególnych krajach;

 – Benchmarking partycypacji finansowej, czyli zakresu i charakteru progra-

mów partycypacji finansowej w poszczególnych krajach;

 – Analiza porównawcza polityk krajowych i tych cech, które mają wpływ na 

tworzenie środowiska dla partycypacji finansowej, zapewniająca konteksto-

we ramy odniesienia dla każdego z profili.

Raporty PePPer były poświęcone analizie programów popieranych przez Unię 

Europejską; były to wszystko plany powszechnego prawa poboru akcji na po-

ziomie przedsiębiorstwa, uzależnione od jego wyników (jednocześnie nie 

wykluczające partycypacji w aktywach przedsiębiorstwa). W ten sposób po-

minięto metodę premiowania udziałem w korzyściach (gain-sharing), niere-

gularne gotówkowe udziały w zyskach (cash-based profit sharing), akcjonariat 

pracowniczy bez powszechnego prawa poboru oraz programy opcji na akcje dla 

kierownictwa.

32   J. Lowitzsch, „Raport PEPPER III – promotion 
oF employee participation in proFits and  
enterprise results in the new member  
and candidate countries oF the european union” 
(Promocja partycypacji pracowników w zyskach 
i wynikach przedsiębiorstwa w nowych  
państwach członkowskich i kandydujących  
Unii Europejskiej), Berlin 2006, dystrybucja:  
Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy  
Warunków Życia i Pracy.

33   Ze słowem wstępnym autorstwa przewod-
niczącego Eurogrupy, Jeana-Claude’a Junckera. 
Sfinansowany przez Komisję projekt, któremu 
przewodniczył autor niniejszego opracowania, 
domyka luki między PEPPER I/II (1991 EU12 
/ 1997, EU15) a PEPPER III (2006 10 nowych 
państw członkowskich i 4 kraje kandydujące), 
obecnie uniemożliwiające pełne sprofilowanie 
polityki i praktyki partycypacji finansowej, 
i rozwija wskaźniki porównawcze opracowane 
przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy. Streszczenie w języku 
polskim dostepne pod adresem http://intercentar.
de/forschung/schwerpunkt-mitarbeiterbeteili-
gung/.
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W państwach członkowskich powstało wiele koncepcji, w ramach których wła-

dze wykonawcze i ustawodawcze wraz z partnerami społecznymi (a także po-

szczególne przedsiębiorstwa) z wielkim nakładem wysiłku starały się wspierać 

„pracowniczą partycypację w środkach produkcji”.34 Nie dotyczy to tylko krajów 

rządzonych przez socjaldemokratów. W Niemczech konserwatywny rząd, przed 

przegranymi w dniu 27 września 1998 r. wyborami, przyjął projekt „trzeciej usta-

wy o partycypacji we własności”35, zaś obecna „wielka koalicja” („Große Koali-

tion”) pod przewodnictwem Angeli Merkel w 2009 roku przyjął ustawę o party-

cypacji finansowej.36 Nasuwa to wniosek, że debata przekroczyła tradycyjne linie 

demarkacyjne między lewicą a prawicą. Wydaje się ponadto, że dogmatyczne 

granice między pracodawcami a pracownikami zaczynają się zacierać, przynaj-

mniej w dziedzinie partycypacji finansowej. 

W Unii Europejskiej jako całości umacnianie integracyjnej funkcji własno-

ści poprzez upowszechnianie dostępu do niej wymaga podstaw prawnych do 

wdrażania i wspierania programów partycypacji finansowej, co obejmuje dwa 

główne cele: 

 – po pierwsze, opracowanie przepisów dotyczących partycypacji finansowej 

na poziomie dyrektywy, które zapewnią szerszy system bodźców, wspierają-

cych partycypację finansową w bardziej aktywny sposób oraz niwelujących 

różnice polityki podatkowej między poszczególnymi krajami; 

 – i po drugie, doprowadzenie do generalnego włączenia zasady partycypacji 

finansowej pracowników w ramy prawne Europejskiej Konstytucji Socjalnej.37 

34   Szczegóły – patrz raport pEppEr II, 1997, 
KOM(96)0697 C4-0019/97.

35   BGBl I/1998, Nr 61, s. 2647, na którym 
Komitet Pracy i Polityki Społecznej niemieckiego 
Bundestagu przesłuchał ekspertów.

36   Ustawa o partycypacji kapitałowej pracow-
ników (mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz,  
BGBl I s. 451; BStBl. I s. 436) z 9 marca 2009 r.

37   Traktatów UE w postaci Traktatu z Lizbony. 
Patrz Tytuł X, art. 151,  i nast.; Tytuł XVIII, art. 
174,  i nast.

38   KOM(2002)364 Końcowy, 5 July 2002.

––––  II.B.2  ––––

poszUkiwanie rozwiązań na rzecz  

rozwojU społecznej gospodarki rynkowej Ue 

––––  II.B.3  –––– 

postUlaty decydentów eUropejskich – podsUmowanie

Komunikat Komisji dotyczący „ram dla PromoCji PraCowniCzej PartyCyPaCji finan-

sowej”38 określa następujące podstawowe zasady w odniesieniu do programów 

partycypacji finansowej:

 – Partycypacja musi być dobrowolna zarówno ze strony pracodawców, jak 

i pracowników. 

 – Dostęp do programów partycypacji finansowej powinien być w zasadzie 

otwarty dla wszystkich pracowników (czyli np. nie wolno dyskryminować 

osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin czy kobiet). 
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 – Powinny być one tworzone i zarządzane w sposób jasny i zrozumiały, ze 

szczególnym naciskiem na przejrzystość wobec pracowników. 

 – W szczególności programy akcjonariatu pracowniczego będą siłą rzeczy wią-

zać się z pewnym stopniem złożoności, i w tym przypadku istotną sprawą jest 

zapewnienie pracownikom odpowiedniego szkolenia, umożliwiającego im 

ocenę charakteru i szczegółów danego programu. 

 – Reguły partycypacji finansowej w firmach powinny być oparte na wcześniej 

określonej formule, jasno związanej z wynikami przedsiębiorstwa. 

 – Należy unikać niepotrzebnego ryzyka dla pracowników, lub w ostateczno-

ści, należy ostrzegać pracowników przed ryzykiem związanym z partycypacją 

finansową, wynikającym z wahań w dochodach lub ograniczonej dywersyfi-

kacji inwestycji. 

 – Program musi być uzupełnieniem, a nie substytutem istniejącego system 

płac. 

 – Programy partycypacji finansowej powinny być opracowane w sposób, który 

uwzględnia mobilność pracowników, zarówno między krajami, jak i między 

przedsiębiorstwami. 

Partycypacja finansowa wiąże się nie tylko z możliwościami, ale także z ryzykiem 

i trudnościami, a w szczególności: 

 – z podwójnym ryzykiem, że pracownicy-akcjonariusze mogliby stracić i pracę, 

i wartość swoich akcji w przypadku bankructwa przedsiębiorstwa, 

 – z przeszkodami organizacyjnymi i innymi, np. w dziedzinie prawa podatko-

wego, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy w przedsiębiorstwach 

ponadnarodowych, 

 – w małych i średnich przedsiębiorstwach (mśp) koszty i problemy administra-

cyjne mogą być uznane za zaporowe. 

Następnie Komisja i Parlament określiły następujące międzynarodowe  prze-

szkody dla rozwoju modelu europejskiego i ponadgranicznych planów dotyczą-

cych partycypacji finansowej:39

 – Różnice w systemach podatkowych mogą wywołać kwestię podwójnego opo-

datkowania. Jest to przede wszystkim problem określenia optymalnego cza-

su na opodatkowanie opcji na akcje w zależności od tego, kiedy zostają one 

zrealizowane. 

 – Różnice w systemach skarbowych mogą również pociągnąć za sobą znaczne 

koszty administracyjne dla przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić między-

narodowe programy partycypacji finansowej.

39   Patrz grupa niezależnych ekspertów wyso-
kiej rangi, „report on cross-border obstacles to 
Financial participation oF employees For companies 
having a transnational dimension” (Raport 
o ponadgranicznych przeszkodach we wprowa-
dzaniu partycypacji finansowej pracowników 
w przedsiębiorstwach o wymiarze międzynaro-
dowym), Bruksela, grudzień 2003, s. 17 i nast.
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 – Składki na ubezpieczenia społeczne od dochodu z partycypacji finansowej  

i od inwestycji finansowych są określane w różny sposób.

 – Powstają kwestie prawne związane z różnicami przepisów dotyczących papierów 

wartościowych i prospektów, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 – W kontekście międzynarodowym ogólny brak wzajemnego uznania zazwy-

czaj utrudnia oferowanie tych programów pracownikom w innych krajach.

 – Okresy blokowania akcji ograniczają czas, w którym pracownicy mogą zbyć 

swoje akcje.

 – Kulturowe założenia dotyczące partnerstwa społecznego bardzo się od sie-

bie różnią.

Z wyjątkiem programów akcjonariatu związanych z bieżącymi procesami prywa-

tyzacyjnymi, prawie żadne z nowych państw członkowskich nie zapewnia ram 

prawnych czy fiskalnych dla partycypacji finansowej pracowników.40 Według ko-

munikatu Komisji, w Europie Środkowej i Wschodniej występują następujące 

specyficzne przeszkody:

 – Przedsiębiorstwa stanowiące własność pracowników często napotykają po-

ważne trudności finansowe, zwłaszcza w przypadkach, kiedy własność pra-

cownicza pojawiła się z braku innego rozwiązania, a nie celowo. 

 – Zainteresowanie akcjonariatem pracowniczym ze strony zatrudnionych 

bywa ograniczone, czego dowodzi fakt, że pracownicy bardzo często wolą 

natychmiast sprzedać swoje akcje. 

 – Wraz z zakończeniem prywatyzacji wygasają ułatwienia podatkowe propo-

nowane w niektórych krajach dla celów wykupu pracowniczego. 

 – W krajach, w których własność prywatna jest stosunkowo nową koncepcją, należy 

rozwinąć techniki zwiększenia świadomości na temat partycypacji pracowniczej. 

40   Patrz J. Lowitzsch, „Raport PEPPER III – pro-
motion oF employee participation in proFits and  
enterprise results in the new member  
and candidate countries oF the european union” 
(Promocja partycypacji pracowników w zyskach 
i wynikach przedsiębiorstwa w nowych  
państwach członkowskich i kandydujących  
Unii Europejskiej), Berlin 2006.

41   Np. dla Niemiec patrz die zeit, Nr 40, 23 
września 2004, Ekonomia „Gdzie stoją bogaci?”.

––––  II.C  ––––

obecny Proces reform

––––  II.C.1  ––––

aktUalne tendencje rozwojU przekształceń własnościowych  

– wyzwanie dla polityki społecznej

Obecne kierunki rozwoju systemu prawnego w Europie można scharakteryzo-

wać następująco:

 – Koncentracja własności, której nowy szczyt przypadł na lata 90., w dalszym 

ciągu postępuje w kilku krajach Europy.41



CEL I  KONTEKST      19

 – W niektórych krajach zachodnioeuropejskich (np. w Niemczech, Fran-

cji, Austrii, we Włoszech), prywatyzacja dużych przedsiębiorstw (zwłaszcza 

z sektorów infrastruktury, energetyki i telekomunikacji), chociaż w pewnym 

stopniu prowadzi do dywersyfikacji własności, jedynie spowolniła tempo 

procesu koncentracji własności, ale go nie odwróciła.42 

 – W trakcie post-socjalistycznej (re)-prywatyzacji w Europie Środkowo-

-Wschodniej rozwinęły się nietypowe formy partycypacji finansowej w wy-

niku zastosowania metod społecznej prywatyzacji.43 Przyniosły one jednak 

tylko ograniczony sukces. W Niemczech Wschodnich formy partycypacji 

ograniczyły się do wykupu menedżerskiego.44

 – W Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Niemczech Wschodnich począt-

kowo wydawało się, że (re)-prywatyzacja majątku dawniej należącego do 

państwa, upowszechni własności. Jednak proces ten, wbrew intencjom usta-

wodawcy, zamiast stopniowo doprowadzić do równiejszego podziału wła-

sności, przyniósł nową koncentrację własności.  

42   Patrz J. Winiecki w rzeczpospolitej, 16 sierp-
nia 2004, Ekonomia „Kapitalistyczna karawana 
idzie dalej”, porównujący udział własności 
publicznej i prywatyzacji w krajach OECD. 

43   Patrz J. Lowitzsch, „privatisierung und 
beteiligung in mittelosteuropa – am beispiel des 
polnischen, slowakischen und tschechischen mo-
dells” (Prywatyzacja i partycypacja kapitałowa 
w Europie Środkowo-WschodniejPrivatisation – 
Przykład modelu polskiego, czeskiego o słowac-
kiego), Berlin Verlag, 2002.

44   Patrz F. Barjak, G. Heimpold, et al., „ma-
nagement buy-out in ostdeutschland” (Wykup 
menadżerski we Niemczech Wschodnich), 
Halle, 1996.

45   Patrz raport peperr iv – assessing and 
benchmarking Financial participation oF employees 
in the member and candidate countries oF the 
EuropEan union (Ocena i wzorce partycypacji 
finansowej pracowników w zyskach i wynikach 
przedsiębiorstwa w  państwach członkowskich 
i kandydujących Unii Europejskiej), Berlin, 
2009. Patrz też A5-0150/2003, raport komitetu 
ds. zatrudnienia i spraw socjalnych parlamentu 
europejskiego w sprawie komunikatu Komisji 
dotyczącego „ram dla promocji partycypacji 
finansowej pracowników”, KOM (2002) 364, 
2002/2243 (INI), s. 12.

46   Np. w kontekście statutu spółki europej-
skiej w dyrektywie Rady 2001/86/WE z dn. 8 
października 2001 r., „uzupełnienie statutu spółki 
europejskiej w odniesieniu do udziały pracowników”, 
Dz.U., L 294/22.

47   Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, 
Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia 
jako kraje, które wstąpiły do Unii Europejskiej 1 
maja  2004 r., oraz Chorwacja, Bułgaria,  
Rumunia i Turcja jako kraje kandydujące.

––––  II.C.2  ––––

status quo 

Obecnie w ue-15 od 17% (akcjonariat pracowniczy) do 36% (udział w zysku) 

pracowników sektora prywatnego partycypuje finansowo w przedsiębior-

stwach, w których są zatrudnieni.45 Takie funkcjonujące programy stanowią 

filar europejskiego modelu socjalnego, opartego na partnerstwie i starające-

go się przezwyciężyć rywalizację między kapitałem a pracą. Do tej pory jedy-

nie partycypacja w procesie podejmowania decyzji została włączona w ramy 

prawne traktatów unijnych.46 Raport Komisji PePPer ii (1997) kończył się wnio-

skiem, że w modelach partycypacji finansowej jest więcej różnorodności niż 

jednolitości. Analiza ram ustawodawczych w dziesięciu nowych państwach 

członkowskich UE i czterech państwach kandydujących (PePPer iii, 2006)47 wy-

kazała, że w praktyce istnieje bardzo niewiele przepisów poświęconych specjal-

nie kwestii partycypacji finansowej pracowników. Ponieważ nie istnieją jeszcze 

specjalne podstawy prawne, do tej pory nie ma też europejskich ram dla par-

tycypacji finansowej.

Istnieje jednak potrzeba koordynacji istniejących praktyk przez opraco-

wanie wytycznych i porozumień dotyczących zasad ogólnych. Powinny one 

gwarantować elastyczność polityk poszczególnych krajów, zapewniającą taką 

kompatybilność, żeby nie hamować mobilności pracowników, zwłaszcza mię-

dzynarodowej. Należy znaleźć ogólnowspólnotowe rozwiązania kwestii opodat-
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kowania akcjonariatu i wyceny akcji dla celów ubezpieczeń społecznych. Za-

rządzający mogą być skłonni do wprowadzania akcjonariatu pracowniczego czy 

udziału w zyskach z kilku powodów48:

 – aby zwiększyć motywację i wydajność pracowników;

 – aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw dzięki poprawie ich struktury 

kapitałowej, lepszej płynności (czyli w celu podwyższenia kapitału obrotowe-

go) i łatwiejszemu dostępowi do kapitału zewnętrznego. 

Jednak znaczący przełom może prawdopodobnie nastąpić tylko przy pomocy 

bodźców ze strony rządu, w postaci np. ulg podatkowych. Wszystkie te aspekty 

muszą zostać uwzględnione przy opracowywaniu szczegółowych ram prawnych 

dla partycypacji finansowej europejskich pracowników we własności przedsię-

biorstwa, w którym są zatrudnieni. 48   Najnowszy, obszerny przegląd pozytywnych 
dowodów ekonomicznych (zwłaszcza dla ESOP) 
– patrz J. R. Blasi, D. Kruse, A. Bernstein,  
„in the company oF owners„ („W spółce  
właścicieli”), Basic Books, New York 2003; 
średni wzrost poziomu wydajności o 4%,  
dochodów akcjonariuszy ogółem o ok. 2% a po-
ziomu zysku o ok.  14% w porównaniu  
do firm bez programów pEpErr.

49   SOCI 109, Parlament Europejski, Dyrekcja 
Generalna ds. Badań, Luksemburg, 2002.

50   „employee share ownership and proFit-sharing 
in the european union” („Akcjonariat pracow-
niczy i udział w zyskach w Unii Europejskiej”) 
oraz „recent trends in Financial participation 
in the european union” („Najnowsze trendy 
w partycypacji finansowej w Unii Europejskiej”), 
oba z 2001 r.; „Financial participation in the eu: 
indicators For benchmarking” („Partycypacja 
finansowa w UE: Wskaźniki do analizy porów-
nawczej”), „Financial participation For small and 
medium-sized enterprises: barriers and potential 
solutions” („Partycypacja finansowa dla małych 
i średnich przedsiębiorstw: Bariery i potencjalne 
rozwiązania”) i „Financial participation: the role 
oF governments and social partners” („Party-
cypacja finansowa: Rola rządów i partnerów 
społecznych”), wszystkie z 2004 r.

51   Z dn. 5 maja 2003 r. (KOŃCOWY A5-
0150/2003), sprawozdawca: Winfried Menrad.

52   P5-TA (2003) 0253.

––––  II.C.3  ––––

najnowsze badania 

W celu opracowania bardziej ukierunkowanej strategii podjęto ostatnio między 

innymi następujące analizy:  

 – dokument roboczy Sekretariatu Parlamentu Europejskiego „PartyCyPaCja Pra-

coWnikóW W zyskach i Własności: przegląd zagadnień i WynikóW badań”;49

 – badania Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy na te-

mat partycypacji finansowej pracowników;50 

oraz

 – sprawozdanie Komitetu ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie 

Komitetu ds. Gospodarczych i Monetarnych, Komitetu ds. Przemysłu, Han-

dlu Zagranicznego, Badań i Energii i Komitetu ds. Praw Kobiet i Równych 

Szans.51

W oparciu o powyższe prace Parlament Europejski powtórzył swój wniosek, 

że „system akcjonariatu pracowniczego, który tworzy miejsca pracy, bardziej 

zasługuje na wsparcie od państwa niż system udziału w zyskach, przekazywa-

nego pracownikom w formie gotówki”. Zgodnie z wnioskiem Komitetu ds. 

Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, zawartym w rezolucji z dnia 5 czerwca 2003 r.52, 

Parlament Europejski popiera, obok rozwiązań podatkowych, także premie 

oszczędnościowe (savings bonuses) zachęcające do tworzenia majątku pra-

cowników na zasadzie, że premia oszczędnościowa przynosi korzyść pracowni-

kom, którzy płacą niski podatek lub nie płacą go w ogóle, a systemy premiowe 
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łatwiej jest uzgodnić w międzynarodowych modelach partycypacji. Zawarta 

w rezolucji propozycja zwiększenia zakresu własności pracowniczej wychodzi 

z przesłanki, że wartość dodana przez przedsiębiorstwo jest wytwarzana przez 

wszystkie czynniki produkcji działające razem. W związku z tym Parlament Eu-

ropejski proponuje, żeby opcje na akcje nie były ograniczone do kadry kie-

rowniczej i domaga się przeprowadzenia badań wykonalności udostępnienia 

opcji wszystkim pracownikom, a jeśli jest to możliwe do zrealizowania, jakie 

formy opcji pozwoliłyby pracownikom na udział w rosnącej wartości firm, 

w których są zatrudnieni.

Parlament Europejski chętnie by również widział opracowania na temat form 

partycypacji finansowej, które istnieją obecnie lub które byłyby odpowiednie dla 

małych i średnich przedsiębiorstw (mśp).53 Zaleca także, żeby przeprowadzono 

badania na temat przydatności systemów powierniczych (trusteed program-

mes), np. planów akcjonariatu pracowniczego (esoP) i funduszy powierniczych 

gromadzących pracownicze akcje Employee Stock Ownership Trusts – esot – 

(które działają w Irlandii i Wielkiej Brytanii), na temat funduszy wspólnych 

dla kilku mśp, a także na temat istniejących modeli spółdzielni pracowniczych.54  

53   Francja – patrz P. Maillard, „rapport sur la 
participation dans les Èntreprise de moins de 50 
salariés”, Raport dla premiera Dominique de 
Villepin, kwiecień 2007; por. także  końcowy 
raport projektu MAP 2002, Komisja Europejska 
Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości, 
„przekazywanie Firm – ciągłość dzięki nowemu 
początkowi”, 2003.

54   W tym kontekście wspomina się o prawie 
uczestnictwa pracowników. Jak wykazała anali-
za „recent trends in Financial participation in the 
european union” („Najnowsze trendy w partycy-
pacji finansowej w Unii Europejskiej”), Dublin, 
2001 aut. E. Poutsma, istnieje wyraźny związek 
między udaną partycypacją pracowniczą a struk-
turami partycypacyjnymi w przedsiębiorstwie; 
patrz  s. 42-45.

55   KOM(2002)364 Końcowy, 5 July 2002,  
s. 3  i 10.

56   o transFerze małych i średnich przedsiębiorstw 
94/1069/EWG z nota objaśniającą, Dziennik 
Urzędowy Nr C 400, 31. 12. 1994, s. 1.

57   Jeden z kluczowych obszarów określonych 
w końcowym raporcie projektu MAP 2002, Ko-
misja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przed-
siębiorczości, „transFer oF businesses – continuity 
through a new beginning” („Przekazywanie firm 
– ciągłość dzięki nowemu początkowi”), 2003.

––––  II.D  ––––

droga do rozporządzenia eUropejskiego

Doświadczenie amerykańskie z instytucjonalizującymi technikami upowszech-

niania własności kapitału, stosowanymi we wszystkich amerykańskich 50 sta-

nach, stanowi model takich międzyjurysdykcyjnych ram. W swoim komunika-

cie Komisja powołuje się na to doświadczenie, podkreślając „istotny wpływ, jaki 

może wywrzeć partycypacja finansowa na wzrost gospodarczy, poprzez sprzyja-

nie zmianom w przemyśle i zapewnienie uczestnictwa wszystkich pracowników 

w rosnącym dobrobycie”. Poza tym Komisja stwierdza, że „zwłaszcza w porówna-

niu z doświadczeniami usa, istnieje ogromny, w znacznej części niewykorzystany 

potencjał dalszego rozwoju partycypacji finansowej w ramach całościowej stra-

tegii ukierunkowanej na stymulowanie wzrostu nowych, dynamicznych firm”.55 

W Unii Europejskiej rozważa się w tej chwili dwie ważne kwestie:

 – Czy upowszechnienie własności kapitału dzięki esoP lub podobnym na-

rzędziom może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności europejskich 

firm na rynku światowym? Jednym z obszarów działania, wskazanym w tym 

kontekście w zaleceniu Rady z dnia 7 grudnia 1994 r.56, jest przekazanie 

przedsiębiorstwa pracownikom, jako sposób umożliwienia sukcesji firmy 

w sektorze mśp .57 
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 –  Przyjmując, że upowszechnienie własności kapitału jest pożądane ze społecz-

nego i ekonomicznego punktu widzenia, jaki jest najlepszy sposób zmiany 

instytucji  prawnych w UE, który umożliwiłby stworzenie podstaw prawnych 

dla akcjonariatu pracowniczego w ramach przepisów dotyczących praw wła-

sności, czyli samego „acquis communautaire”?

58   Patrz A. Pendleton, et al., „employee share 
ownership and proFit-sharing in the european 
union” („Akcjonariat pracowniczy i udział 
w zyskach w Unii Europejskiej”), Europejska 
Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy, 2001, s. 9.

59   W co najmniej 27 przepisach zamienio-
no całkowicie lub częściowo wymaganie 
jednogłośności na kwalifikowaną większość 
głosów. Ponadto Traktat nicejski rozszerzył 
zakres współdecydowania.  Procedura ta zaczęła 
obowiązywać w stosunku do siedmiu przepisów, 
w których zmieniono jednogłośność na kwa-
lifikowaną większość głosów. Konsekwentnie, 
większość środków prawnych, które wymagają 
podjęcia decyzji przez Radę kwalifikowaną 
większością, została zatwierdzona w procedurze 
współdecydowania.

––––  II.D.1  ––––

cel: uregulowanie Prawne form finansowej  

PartycyPacji Pracowniczej

Mimo, że zachęty podatkowe są najpowszechniejszą metodą wspierania par-

tycypacji finansowej, stworzenie wspólnych dla całej Europy ram prawnych 

narzucających takie zachęty kolidowałoby z zasadą suwerenności poszczegól-

nych państw w dziedzinie przepisów podatkowych. W Unii Europejskiej każde 

państwo członkowskie zachowuje wyłączne kompetencje we wszystkich spra-

wach związanych z podatkami; przyjęcie dyrektywy dotyczącej podatków wy-

maga jednogłośnej zgody państw członkowskich. W związku z tym europejskie 

rozwiązanie musi zapewnić szeroki system bodźców wychodzący poza klasycz-

ne instrumenty ustawodawstwa podatkowego. Stworzenie takich programów 

za pomocą przepisów prawa jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ zapewni to 

firmom wyraźne ramy prawne dla własnych decyzji i działań. Ponadto, ustano-

wienie ram prawnych określi jednocześnie to, co przedsiębiorstwom wolno, 

bez narażania się na sankcje ze strony organów regulacyjnych, sądowych czy 

podatkowych.58 

––––  II.D.2  ––––

głosowanie jednomyślne a głosowanie większościowe  

Różnice w podejściu poszczególnych krajów do partycypacji finansowej i udzia-

łu w procesie podejmowania decyzji stanowią kolejne przeszkody na drodze 

do zmian. Z oczywistych powodów jest bardzo trudno osiągnąć w Komisji lub 

Radzie jednomyślny ponadnarodowy kompromis. Prawo traktatów europej-

skich  dopuszcza podejmowanie decyzji większością głosów w ograniczonych 

przypadkach, których liczba została zwiększona już przez traktat niCejski .59 

traktat reformujący rozciąga zasadę głosowania kwalifikowaną większością gło-

sów nad przyjęciem rozporządzeń na dodatkowe 32 obszary polityki. „Wspól-

ne przyjęcie” zgodnie z art. 289 traktatu o funkcjonoWaniu unii europejskiej 
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(tfue) (dawny art. 251 twe) stanie się teraz regułą, a Parlament Europejski 

zyska równy status z Radą jako współ-ustawodawca. Jednakże w kwestii spraw 

podatkowych (artykuły. 113, 114 II i 173 tfue; dawne artykuły 93, 94 i 175 twe), 

wymaganie jednogłośności dla wszystkich decyzji zostało zachowane bez wyjąt-

ku.60 W dziedzinie polityki społecznej (artykuły 48 i 153 tfue; dawne artykuły 

42 i 137 twe) proces podejmowania decyzji pozostał zasadniczo bez zmian. Po-

mimo utrzymania tego status quo, Rada, działając jednogłośnie, wciąż może 

objąć procedurą współdecydowania61 na te obszary polityki społecznej, które 

teraz podlegają zasadzie jednomyślności (artykuły 115 i 153 II 3 tfue). Wobec 

tego poszukiwanie podstawy prawnej na poziomie dyrektywy, jeśli ma się zakoń-

czyć sukcesem, musi się skoncentrować na tych właśnie przepisach, które mogą 

być uchwalane większością głosów. Jest to tym bardziej zasadne, że stanowiska 

rządów w odniesieniu do partnerów społecznych, ich roli w społeczeństwie  

i ich stosunków wzajemnych różnią się znacznie od siebie w poszczególnych 

państwach członkowskich.62 

60   Istnieje jeszcze 112 przypadków, w których 
Parlament Europejski nie bierze udziału 
w procesie ustawodawczym. Liczba przykładów 
stosowania procedury współdecydowania wzro-
sła z 15 do 85 od czasu jej wprowadzenia: por.: 
Julia Lieb, Andreas Maurer, Nicolai von Ondarza 
(red.), der vertrag von lissabon. kurzkommentar, 
Diskussionspapier der FG 1 (Kontrakt Liceboński. 
Krótki komentarz), 2008/07, kwiecień 2008, 
SWP Berlin, s. 37

61   Patrz aneks II.

62   Np. kontrast między konsensualnym 
modelem kontynentalnym a konfrontacyjnym 
modelem angloamerykańskim; podobnie silna 
pozycja państwa we Francji w porównaniu z rolą 
niemieckiego „Tarifpartnera” (zbiorowe negocju-
jące strony, np. związki zawodowe i organizacje 
pracodawców). Patrz A. Pendleton / E. Poutsma, 
„„Financial participation: the role oF governments 
and social partners” („Partycypacja finansowa: 
Rola rządów i partnerów społecznych”) Euro-
pejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Pracy,  Dublin 2004.

63   Jak np. niemiecki „Mitbestimmung” oraz 
rady zakładowe we Francji i Holandii.

64   Problem ten dobrze ilustruje przedłuża-
jący się spór na temat tzw. Europejskich rad 
zakładowych i w konsekwencji raczej minimalny 
kompromis w sprawie przepisu w statucie spółki 
europejskiej.

65   Rzadkim wyjątkiem jest tu Francja, gdzie 
przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 50 
osób muszą stworzyć fundusz partycypacyjny. 
Patrz raport pEppEr ii, 1997; KOM(96)0697, C4-
0019/97, s.19-20.

––––  II.D.3  ––––

różne UwarUnkowania, różne podejścia: podejście modUłowe 

(„BUilding Block approach”)

W odniesieniu do właściwych opcji i procedury prawnej tworzenia rozwią-

zań w skali Europy należy dokonać ścisłego rozróżnienia między udziałem 

w procesie podejmowania decyzji a partycypacją finansową pracowników. 

Udział w procesie podejmowania decyzji, niezależnie od jego form na po-

ziomie krajowym, jest w przedsiębiorstwach w danym kraju z zasady obo-

wiązkowy.63 Prawo wspólnotowe obowiązywałoby w takim samym stopniu, 

toteż kompromis ponadnarodowy może objąć tylko najmniejsze wspólne 

cechy różniących się od siebie przepisów poszczególnych krajów.64 Z dru-

giej strony partycypacja finansowa jest tradycyjnie instrumentem z wybo-

ru, używanym w celu polepszenia wyników firmy i jej ładu korporacyjnego;  

to znaczy, że przedsiębiorstwa mają swobodę wdrażania programów partycypa-

cji finansowej.65 Wobec tego, przy założeniu, że na poziomie krajowym są one 

dobrowolne, koncepcja ponadnarodowa może zaoferować rozmaitość zachęt 

do wyboru.

Rozporządzenie europejskie powinno zatem obejmować szeroki system 

bodźców, zapewniający różnorodne i elastyczne rozwiązania, kompatybilne 

z dotychczas stosowanymi w państwach członkowskich. Dający się zaadaptować 

system może zapewnić rozwiązanie, z którego będzie można korzystać w całej 
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Unii Europejskiej, obejmujące najlepsze praktyki krajowych przepisów i obycza-

jów.66 Połączenie ich w jeden program z alternatywnymi opcjami prowadzi do 

zastosowania podejścia modułowego, w którym poszczególne elementy wzajem-

nie się uzupełniają. 

Moduły składają się z następujących trzech podstawowych elementów: 

 – udział w zyskach (profit sharing) – gotówkowy, odroczony i w formie akcji,

 – indywidualny akcjonariat pracowniczy (akcje pracownicze i powszechne 

prawo poboru akcji),

 – plany akcjonariatu pracowniczego (Employee Stock Ownership Plans – 

esoP) jako programy zbiorowe. 

Podczas kiedy programy udziału w zyskach, opcji na akcje i akcji pracowniczych 

są stosunkowo rozpowszechnione w Unii Europejskiej, plany akcjonariatu pra-

cowniczego (esoP) stosuje się głównie w krajach o angloamerykańskiej trady-

cji, np. w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.67 Zapoczątkowany w Stanach Zjedno-

czonych jako technika finansów korporacyjnych esoP, korzystający ze środków 

pieniężnych pochodzących z kredytowanych pożyczek, ma dużą zdolność wy-

twarzania własności pracowniczej i można się nim posłużyć do finansowania 

planów sukcesji własności, co jest istotne szczególnie w przypadku europejskich 

mśp .68 Można ponadto wykorzystać to narzędzie do refinansowania zaległych 

należności, odkupywania akcji od uczestników rezygnujących z planu, czy do 

finansowania zakupu środków produkcji.69 Ostatnie dwie funkcje są także moż-

liwe bez stosowania dźwigni finansowej; w takim przypadku można, oczywiście, 

nabyć mniej akcji w dowolnej transakcji. 

66   Porównaj White i Case, „the european 
company statute” („Statut spółki europejskiej”), 
2001, s. 4.

67   Irlandia – patrz J. Shanahan i L. Hennessy, 
„underpinning partnership at the workplace – an 
msF guide to proFit sharing, esops and equity 
participation” („Wzmacnianie partnerstwa 
w miejscu pracy – Przewodnik MSF o udziale 
w zysku, ESOP i partycypacji kapitałowej”), 
Dublin, 1998, s. 9.

68   Jeden z obszarów kluczowych zdefinio-
wanych w końcowym raporcie projektu MAP 
2002, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna 
ds. Przedsiębiorczości, „transFer oF busi-
nesses – continuity through a new beginning” 
(„Przekazywanie firm – ciągłość dzięki nowemu 
początkowi”), 2003.

69   Z punktu widzenia przedsiębiorcy – patrz  
D. Ackermann, „how to cash out tax-Free, yet 
keep your business . . . esops – a practical guide 
For business owners and their advisors” („Jak 
sprzedać bez podatku i jednocześnie zachować 
swoje przedsiębiorstwo... ESOP – Poradnik 
praktyczny dla właścicieli firm i ich doradców”), 
praca na konferencję dla National Center for 
Employee Ownership, San Francisco, Kalifornia, 
2002

70   Patrz H.J. Papier, Maunz/Dürig/Herzog, 
„kommentar zum grundgesetz” (Komentarz do 
niemieckiej Konstytucji), art. 14, nr 17.

71   W niektórych przypadkach stało się oczywi-
ste, że lokalne podejście do większej równości 
w dystrybucji własności może doprowadzić do 
odrodzenia się socjalistycznych struktur i biuro-
kratycznego zablokowania struktur gospodarki 
rynkowej (np. w Czechach, Słowacji, Rosji, 
Chorwacji i Bułgarii). W odniesieniu do prywa-
tyzacji bonowej w Republice Czeskiej – patrz J. 
Lowitzsch, „restructuring strategy and insider 
ownership as determinants oF privatisation models 
in poland and the czech republic” („Strategia 
restrukturyzacyjna i własność wewnątrz firmy 
w Polsce i Republice Czeskiej”), Praca na konfe-
rencję Enterprise in Transition, Split, Chorwacja, 
2001. Problemy prywatyzacyjne w Słowacji 
– por. I. Mikloš (były minister ds. prywatyzacji), 
„corruption risks in the privatisation process” 
(„Ryzyko korupcyjne w procesie prywatyzacji”, 
Klub Windsor Paper, Bratislava, 1995

––––  III  ––––

obecna SytUacja w eUropie

––––  III.A  ––––

zagadnienia Polityki

W przededniu przyjęcia nowej konstytucji europejskiej wyżej opisane proble-

my strukturalne doprowadziły do sformułowania postulatu, że obok przepisów 

zapobiegających koncentracji własności, potrzebne też jest publiczne, aktyw-

ne wsparcie dla tworzenia majątku pracowników70 w skali Europy. Mimo to, 

do dzisiaj nie wyciągnięto żadnych właściwych wniosków z faktu, że przepaść 

między grupami społecznymi – z jednej strony właścicieli, a z drugiej osób 

niebędących właścicielami – dramatycznie się pogłębia. Nie przyjęto żadnych 
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przepisów aktywnie wspierających wdrożenie europejskiej koncepcji pracow-

niczej partycypacji finansowej ani na poziomie krajowym, ani na ponadnaro-

dowym poziomie europejskim. Pod koniec lat 90. w krajach dawnej piętnastki 

nie dało się zaobserwować żadnej zmiany polityki krajowej i w dalszym ciągu 

istnieją wielkie różnice między poszczególnymi państwami. W nowych pań-

stwach członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej z różnym sukcesem71 

stosowano lokalne metody masowej prywatyzacji i akcjonariatu pracownicze-

go (nie branych pod uwagę w Niemczech (Wschodnich)72 czy innych krajach 

zachodnioeuropejskich). 

Wpływ własności prywatnej na system polityczny,73 w szczególności obserwa-

cja, że szeroko rozproszona własność prywatna może mieć efekt decentraliza-

cyjny, dzielący i ograniczający władzę, prowadzi do wniosku, że „[…] własność, 

z natury swojej autokratyczna, staje się republikańska, kiedy zostaje przeszcze-

piona do politycznego społeczeństwa”.74 Arbitralne zamachy na własność pry-

watną zmniejszają zaufanie obywateli do państwa. Dlatego też odpowiednio 

stabilny, ale sprawiedliwy system własności ma istotne znaczenie dla spokoju 

politycznego. Ten związek między systemem politycznym i systemem własności 

sprawia, że obecny, nie zawsze udany, proces prywatyzacji w krajach transforma-

cji ustrojowej stanowi kamień probierczy dla realnej (w przeciwieństwie do tylko 

formalnej) transformacji systemowej. 

Skupienie najważniejszych składników majątku w rękach tylko kilku osób 

lub w rękach państwa stanowi zagrożenie dla każdego demokratycznego, plu-

ralistycznego społeczeństwa, zwłaszcza dla młodych systemów społecznych 

i społeczeństw obywatelskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak prio-

rytety prawne i polityczne Wschodu i Zachodu bardzo się od siebie różnią, 

gdyż najważniejszym priorytetem dla post-socjalistycznych ustawodawców jest 

przemiana socjalistycznego system ekonomicznego poprzez prywatyzację i re-

prywatyzację.75 

72   Niemcy Wschodnie ograniczyły się prawie 
wyłącznie do różnych postaci wykupu menedżer-
skiego. Patrz F. Barjak, G. Heimpold, et al., „mana-
gement buy-out in ostdeutschland”, Halle, 1996.

73   „Szczerość wypowiadanych opinii zanika, 
kiedy zmniejsza się stan posiadania, a wraz 
z nim z pola widzenia znikają ci, którzy nie 
potrzebują niczego”, Sebastian de Grazia, „oF 
time, work and leisure”, The Twentieth Century 
Fund, New York, 1962.

74   H. J. Papier pisze o ograniczającej władzę 
i „pokojowej” funkcji własności prywatnej – 
patrz też, loc. cit., nr 4 i 5.

75   Patrz H. Roggemann, „Functional changes 
oF property rights in east and west – compa-
rative remarks to post-socialist transFormation 
in eastern and western europe” („Zmiany 
funkcjonalne praw własności na Wschodzie 
i Zachodzie – uwagi porównawcze o transfor-
macji post-socjalistycznej w Europie Wschodniej 
i Zachodniej”), opracowanie, Praga CERGE EI, 
Uniwersytet Karola, 1997; ten sam autor, „on 
the relation between ownership and privatiza-
tion in the post-socialist countries” („O relacji 
własności i prywatyzacji w krajach post-socjali-
stycznych”) w: Uniwersytet w Splicie, Wydział 
Ekonomii (red.), enterprise in transition ii, Split 
1997, s. 193  i nast., ten sam autor i J. Lowitzsch 
(red.) privatisierungsinstitutionen in mittel- und 
osteuropa (Instytucje prywatyzacyjne w Europie 
Środkowo-Wschodniej), Berlin 2002.

76   w odniesieniu do promocji partycypacji  
zatrudnionych w zyskach i wynikach  
przedsiębiorstwa (w tym partycypacji kapitałowej), 
92/443/EWG, Dziennik Urzędowy L 245 , 
26/08/1992 s. 53-55

––––  III.B  ––––

proBlemy wynikające z różnic w systemach prawnych  

i  związane z nimi przeszkody transgraniczne 

Jak już wspomniano, do tej pory jedyne wyraźne poparcie dla partycypacji fi-

nansowej można znaleźć w zaleceniu rady z dnia 27 lipca 1992 r.76 oraz w czę-

ści 7-II programu działania Komisji w sprawie stosowania WspólnotoWej karty 

socjalnych praW podstaWoWych pracoWnikóW. Natomiast Karta z dnia 9 grud-

nia 1989 r., podpisana również przez Wielką Brytanię w 1998 r., nie jest ani 



26     OBECNA SYTUACJA W EUROPIE

wiążącym aktem prawnym, ani traktatem zawartym przez państwa-sygnatariu-

szy.77 Wraz z programem działania, który także został zatwierdzony przez głowy 

państw lub rządów, jest używana przez Komisję jako podstawa do uzasadnienia 

wielu dyrektyw, które proponuje. Ogólnie rzecz biorąc, prawo wspólnotowe wy-

daje się wadliwe pod względem partycypacji pracowniczej w ogóle, a partycypa-

cji finansowej w szczególności. 

Kolejna wada polega na tym, że na rozwój systemu partycypacji finansowej 

w Unii Europejskiej silny wpływ wywierają polityki krajowe, a w szczególności 

dostępność odpowiednich ram prawnych, bodźców podatkowych oraz innych 

finansowych korzyści.78 W rezultacie różne przepisy, a niekiedy obowiązujące 

normy w różnych krajach, wymagają określonych form partycypacji finansowej, 

zmuszając przedsiębiorstwa do odpowiedniego okrojenia, zawężenia projektu 

planu międzynarodowego.79 Pod koniec 2003 r. grupa wysokiej rangi niezależ-

nych ekspertów80 podzieliła bariery dla ponadgranicznych planów dotyczących 

partycypacji finansowej na siedem szerokich kategorii:

IstnIejące ramy prawne Przeszkody prawne obejmują tak różne kwe-

stie, jak na przykład uczestnictwo pracowników we wprowadzaniu planów; status 

prawny firm lub grup; zakres planu; granice, progi i kryteria kalkulacji; kryteria 

kwalifikacyjne; ustalenie okresów karencji i posiadania, a także reguł i narzędzi 

inwestowania i zarządzania środkami.

KwestIe opodatKowanIa I ubezpIeczeń społecznych  Odmienne opo-

datkowanie różnych typów partycypacji finansowej na obszarze ue, związane  

z zasadniczymi różnicami między systemami podatkowymi, stanowi kolejną, bar-

dzo istotną barierę we wdrożeniu i rozpowszechnieniu planów. W połączeniu  

z istnieniem lub nieobecnością uprzywilejowanych pod względem podatkowym 

planów, różnice te najbardziej dotyczą zakresu i czasu, niepewności i złożono-

ści opodatkowania oraz różnic w opodatkowaniu i składkach na ubezpieczenie 

społeczene pracodawców i pracowników, a także podwójnego opodatkowania 

lub podwójnego zwolnienia podatkowego.  

przepIsy dotyczące papIerów wartoścIowych  Różniące się prze-

pisy dotyczące papierów wartościowych mogą nałożyć na przedsiębiorstwa róż-

ne obowiązki w odniesieniu do informowania pracowników przy oferowaniu 

akcji w innych państwach członkowskich. 

prawo pracy lub zatrudnIenIa W niektórych krajach prawo pracy 

przewiduje konieczność konsultacji z przedstawicielami pracowników, związka-

mi zawodowymi lub radami pracowniczymi i negocjowania z nimi planów na 

szczeblu przedsiębiorstwa, a także informowania pracowników. Podobnie jest 

z definicją płacy, wpływem planów na prawa emerytalne, istnieniem „praw na-

77   Jest to po prostu uroczysta deklaracja, która 
powinna jednak służyć jako pomoc w inter-
pretacji postanowień Traktatu WE, ponieważ 
odzwierciedla poglądy i tradycje wspólne dla 
państw członkowskich i stanowi deklarację 
podstawowych zasad, których UE i jej państwa 
członkowskie mają zamiar przestrzegać.

78   W niektórych krajach jednak programy 
partycypacji finansowej rozwinęły się bez 
specjalnych bodźców podatkowych lub przy 
ograniczeniu tych bodźców (Niemcy, Włochy, 
Holandia, Kanada). Patrz V. Pérotin, „employee 
participation in proFit and ownership: a review oF 
the issues and evidence” („Partycypacja pracow-
nicza w zysku i własności: Przegląd zagadnień 
i dowodów), opracowanie, Social Affairs Series, 
Parlament Europejski, SOCI 109 EN, 01-2003.

79   Ibid., s. 22-27.

80   Grupa niezależnych ekspertów wysokiej 
rangi,„report on cross-border obstacles  
to Financial participation oF employees For compa-
nies having a transnational dimension”  
(Raport o ponadgranicznych przeszkodach 
we wprowadzaniu partycypacji finansowej 
pracowników w przedsiębiorstwach o wymiarze 
międzynarodowym), Bruksela, grudzień 2003, 
p.17 i nast.



OBECNA SYTUACJA W EUROPIE      27

bytych” oraz ochroną danych pracowników – są one w różny sposób regulowane 

w różnych krajach. 

przepIsy o rynKach fInansowych  Państwa członkowskie mają różne 

wymagania w odniesieniu do obowiązku ujawniania informacji o spółkach gieł-

dowych, poziomów zgodności, zgody akcjonariuszy i urzędu regulacyjnego oraz 

do prawa pełnomocników pracowników do informacji. 

tradycje społeczne I Kulturowe  Różniące się praktyki stosunków 

pracy, a także różnice kulturowe dotyczące wzorców oszczędzania i niechęci do 

ryzyka, które wpływają na gotowość pracowników do inwestowania w zatrudnia-

jące ich firmy. 

Koszty wprowadzenIa I Koszty operacyjne Koszty wprowadzenia 

i utrzymania mogą być wysokie, kiedy plan finansowy, wycena spółki, komu-

nikacja z pracownikami, porady prawne i podatkowe, zobowiązania dotyczące 

zgodności z przepisami i roczne zarządzanie muszą w ramach jednego planu 

spełniać wymagania obowiązujące w różnych krajach. 
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––––  III.C  ––––

Poziom krajowy

stare państwa członkowskie Ue

Kraj Generalna postawa

[A] PArtnerzy sPołeczni

[B] rząd   

PrzePisy PrAwne,  
Bodźce fiskAlne luB inne

proGramy  
i zAkres ich rozPowszechnieniA  
crAnet: oferowAny w firmAch  
z >200 PrAcownikAmi

ewcs: wskAźnik wykorzystAniA  
Przez PrAcowników

BelgiA [a] ZZ przeciwne, ale stosunkowo więcej  
poparcia dla udziału w zyskach;  
SP poparcie.
[b] Od 1982 przepisy o PA; nowelizacja  
1991; od 1999 przepisy o opcjach na akcje;  
od 2001 nowa ustawa o PA i UZ.

Wszystkie plany: ZF maks.20% z opodatko-
wanego dochodu/rok; maks.10% całkowitej 
rocznej płacy brutto, 
PA: KPS – AP z dyskontem w SA, możliwe 
finansowanie przez firmę; przy podwyższaniu 
kapitału: maks. 20% kapitału własnego, limit 
dyskonta AP 20%; KPPO – (przydział akcji 
zastrzeżonych) wartość zmniejszona  
o 16,7%, podatek odroczony, jeśli niezbywalne 
przez 2 lata, 15% podatek od zysku,  
bez ZUS; (plan nabycia akcji) podstawa podat-
ku od zysku 83,33% realnej wartości rynkowej, 
OA: KPPO – od 1999 zryczałtowany podatek 
przy przydziale, bez ZUS, 
UZ: KPPO – podatek 15% za UZ w planie 
inwestycyjno-oszczędnościowym, 25% za 
inne plany,

2005 Cranet: PA 21%, UZ 3,7%. 
2005 EWCS: PA 4,3%, UZ 5,9%.
Firmy głównie z sektora finansowego,  
wielkie firmy i firmy międzynarodowe.
OA: 2005 Cranet: 2%; EU-Report 2003: 
korzysta 75 000 pracowników; większość  
z 20 największych firm belgijskich stosuje 
plany; 40% firm z > 50 pracowników. 

dAniA [a] ZZ obojętne na PF; SP przeciwne  
rozszerzeniu partycypacji pracowniczej; 
[b] Fundusze Pracownicze dyskutowane  
w latach 70./80., UZ popularny; później  
poparcie dla PA i OA; w 2000 poparcie  
rządu dla programów opartych na akcjach

PA: KPS – AP w SA: z dyskontem, maks. 10% 
płacy/rok, 7-letni okres posiadania, darmowy 
maks. 8000 DKK/rok; możliwe finansowanie 
przez firmę jeśli plan kwalifikowany;  
przy podwyższaniu kapitału możliwe odejście  
od praw subskrypcji/poboru; KPPO  
– podatek odroczony od zysku; ZF:  
dyskonto odliczane przed opodatkowaniem. 
UZ: KPS – UZA ; KPPO – maks.10%  
rocznej pensji.
OA: KPPO – zwolnienie z PIT/ZUS: po-
wszechny pobór, jeśli maks. 8000 DKK, 5 
letni okres posiadania; indywidualnie, jeśli 
maks.10% rocznej pensji lub maks.15% różni-
ca między ceną realizacji opcji/ceną rynkowa.       

2005 Cranet: PA 36%, UZ 7,3%. 
2005 EWCS: PA 2,4%, UZ 6,4%.
OA: 2005 Cranet: 2%; EU-Report 2003:  
20% z 500 największych firm do 1999,  
1/3 notowanych firm 2000.

niemcy [a] ZZ sceptyczne / częściowo wrogie  
z powodu „podwójnego ryzyka”; SP  
wspierają poszczególne firmy. 
[b] Tradycyjny nacisk na plany  
oszczędnościowe (kapitał ogółem wyższy  
niż planów akcyjnych firm); PF od 2006  
w terminarzu politycznym wszystkich partii; 
nowa ustawa w 2009.

PA: KPS – AP z dyskontem w SA, możliwe 
finansowanie przez firmę; państwowa premia 
oszczędnościowa 20% maks. 400 Euro  
(80 Euro/rok) inwestowane w akcje firmy;  
bez podatku / ZUS od maks. 360 Euro /rok  
proporcjonalny wkład pracodawcy; od 2009 
Specjalny Fundusz Partycypacji Pracowniczej.   
UZ: nie ma. 
OA: KPS – przy podwyższeniu kapitału,  
kwota nominalna ograniczona do 10%,  
kwota podwyższenia 50% kapitału akcyjnego.   

2005 Cranet: PA 11%; UZ 45%.
2005 EWCS: PA 0,8%,UZ 5,3%.
2005 IAB: PA 3%, UZ 12%. 
2003 WSI: UZ w 1/3 firm.
PA: 2006 AGP, 3000 firm, 2,3 mln, Prac,  
19 mld, Euro. 
OA: EU-Report 2003, w ponad 2/3 firm  
notowanych na DAX.

grecjA [a] ZZ od sceptycyzmu do poparcia  
w latach 80.; SP obojętne, niski priorytet,  
temat obecnie nieporuszany. 
[b] Nieco przepisów o GUZ (1984)  
i PA (1987); od1999 więcej zainteresowania  
dla OA; temat obecnie nieporuszany.

PA: KPS – AP w SA z dyskontem lub  
bezpłatnie; przy podwyższeniu kapitału  
przez 3lata niezbywalne, do 20% zysku  
rocznego; KPPO – bez PIT/ZUS od zysku. 
OA: KPS – bezpłatnie/z dyskontem; KPPO 
– opodatkowane przy realizacji; zwolnienie 
z podatku jeśli plan kwalifikowany.
UZ: KPPO – maks. 15% zysków firmy, 25% 
pensji pracownika brutto; bez PIT, z ZUS.

2005 Cranet: PA 23,6%; UZ 9,4%. 
2005 EWCS: PA 1%, UZ 2,8%.
OA: 2005 Cranet 2%; EU-Report 2003:  
tylko ograniczona liczba firm.
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Kraj Generalna postawa

[A] PArtnerzy sPołeczni

[B] rząd   

PrzePisy PrAwne,  
Bodźce fiskAlne luB inne

proGramy  
i zAkres ich rozPowszechnieniA  
crAnet: oferowAny w firmAch  
z >200 PrAcownikAmi

ewcs: wskAźnik wykorzystAniA  
Przez PrAcowników

hiszPAniA [a] Niski priorytet: ZZ przeciwne  
elastyczności dochodowej;  
SP ambiwalentne, obawiają się  
obowiązku ujawniania informacji. 
[b] Długa tradycja ekonomii społecznej:  
Spółdzielni (nowa ustawa 1997) i EBO;  
UZ popierany w 1994, potem zmiana  
na PA/OA; aktywne wsparcie.   

PA: KPS – AP/OA w SA, możliwe  
finansowanie przez firmę;  
KPPO – ulgi podatkowe  
w PIT po 3-letnim okresie posiadania.          
UZ: KPP. 
OA: KPPO – po 2-letnim okresie posiadania 
40% obniżka opodatkowanego zysku  
z planu.  
EBO: ‘firmy pracownicze’ z więcej niż 51% PA, 
10-25% zysków w funduszu  
rezerwowym; KPPO – jeśli 25% rezerwa, 
zwolnienie: z podatków od transferu  
kapitału i od utworzenia/podwyższenia  
kapitału, oraz z opłat notarialnych. 

2005 Cranet: PA 5,7%, UZ 17%. 
2005 EWCS: PA 0,5%, UZ 6,4%.
PA: 2003 CNMV 20% wielkich firm z planami 
zakupu akcji. 
OA: 2005 Cranet: 19%; EU-Report 2003:  
plany w 40 firmach, z których 1/2 jest  
w IBEX 35. 
EBO: 2003 Heissmann, ok. 15 000 ‘firm 
pracowniczych’.

frAncjA [a] ZZ stosunek mieszany: sceptyczny,  
ale aktywnie zaangażowany, poparcie,  
jeśli nie substytut płacy; SP generalnie  
popierają, zwł., jeśli dobrowolne. 
[b] UZ/PA silne stałe poparcie od 1959;  
także przy prywatyzacjach; atmosfera  
sprzyjająca PF, ukierunkowana polityka. 

PA: PPryw – 5% rezerwa na AP,  
maks. 20% dyskonto; KPS – AP  
z dyskontem w SA, możliwe  
finansowanie przez firmę, także  
podwyższenie kapitału; programy  
Save-as-you-earn; KPPO – podatek  
zryczałtowany 7,6% i 10% od zysku,  
bez ZUS. 
OA: KPS – podwyższenie kapitału;  
KPPO – podatek od zysku z realizacji  
26-30% po 4-letnim okresie posiadania. 
ESOP/EBO: Ustawa o powiernictwie  
2007; KPS – możliwa rezerwa specjalna  
na EBO.    
UZ: OUZ obowiązkowy/GUZ dobrowolny; 
KPPO – podatek zryczałtowany 7,6-10%,  
jeśli wpłacono na program/fundusz  
oszczędnościowy firmy po 5-letnim  
okresie posiadania. 

2005 Cranet: PA 34%, UZ 92%. 
2005 EWCS: PA 5,3%,UZ 12%.
2004 FONDACT: OUZ obejmował 53%  
pracowników firm sektora prywatnego  
nierolniczego (tj. 6,3 miliona). 
OA: 2005 Cranet 3%; EU-Report 2003:  
ok. 50% notowanych firm, 28% spółek z o.o., 
razem ok. 30 000 pracowników.

irlAndiA [a] SP silne poparcie; ZZ popierają,  
jeśli jest finansowa i wewnętrzna nagroda 
dla pracowników; kierownictwo / pracownicy 
zmotywowani; grupa lobbyingowa / instytucji, 
np. banków na rzecz PA. 
[b] Poparcie przy prywatyzacji; ulepszenia 
w 1995 i 1997; promowanie dobrowolnego 
przyjęcia UZA, np. zatwierdzonych  
programów udziału w zyskach (Approved 
Profit-Sharing Scheme (APSS)).

PA: PPryw – 14,9% akcji ESOT  
opłacanych z pożyczki/przez państwo;  
KPS – AP/UZA w SA, możliwe  
finansowanie przez firmę; KPPO  
– nowe akcje: limitowane  
zmniejszenie podstawy opodatkowania  
PIT dla pracodawcy, bez ZUS. 
OA: plan oszczędnościowy:  
premia/odsetki od oszczędności  
wolne od podatku,  
bez PIT przy przydziale/realizacji,  
bez ZUS; zatwierdzony plan:  
bez PIT przy realizacji, bez ZUS. 
ESOP: Ustawa o funduszach  
powierniczych – opodatkowanie 15%  
odsetki / 10% inwestycje; KPPO – ESOP: 
zachęty podatkowe jak dla APSS  
jeśli ESOP jest częścią APSS. 
UZ: KPPO – APSS: przy zbyciu bez PIT,  
bez ZUS do pewnej granicy; dobrowolne  
potrącenia z wynagrodzenia (salary foregone) 
– do 7,5% wynagrodzenia brutto. 

1999 Cranet: PA 14%, UZ 15%. 
2005 EWCS: PA 5,3%, UZ,9,2%.
OA: 2002 IBEC: 90 firm z programami SAYE, 
15 firm z zatwierdzonymi programami opcji  
na akcje (Approved Share Option Schemes).
UZ: 2002 IBEC: 400 firm with APPS.
ESOP: n. d.
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Kraj Generalna postawa

[A] PArtnerzy sPołeczni

[B] rząd   

PrzePisy PrAwne,  
Bodźce fiskAlne luB inne

proGramy  
i zAkres ich rozPowszechnieniA  
crAnet: oferowAny w firmAch  
z >200 PrAcownikAmi

ewcs: wskAźnik wykorzystAniA  
Przez PrAcowników

włochy [a] ZZ stosunek mieszany, ostatnio  
zainteresowane / SP przeważnie  
popierają UZ. 
[b] porozumienie trójstronne 1993  
z poparciem dla UZ; potem zmiana  
na rzecz PA/OA; ostatnio dyskusja  
w agendzie politycznej; nowa ustawa  
planowana na 2011.

PA: KC – AP z dyskontem w SA,  
możliwe finansowanie przez firmę;  
przy podwyższeniu kapitału możliwe  
odejście od praw poboru i akcji (AP)  
uprzywilejowanych; KPPO – zwolnienie  
z PIT & ZUS do maks. 2065 € po 3-letnim 
okresie posiadania; w spółkach z o.o.  
bezpłatne akcje do 7500 EUR wolne  
od podatku.
UZ: KPS – bez ZUS od maks. 5% wynagro-
dzenia ogółem.
OA: KPPO – zwolnienie z ZUS po 5-letnim 
okresie posiadania.

2005 Cranet: PA 13,7%, UZ 6,2%. 
2005 EWCS: PA 1,4%, UZ 3,1%.
OA: 2005 Cranet 1%; EU-Report 2003: 
korzysta ok. 6% pracowników.

luksemBurg [a] ZZ/SP rosnące zainteresowanie w latach 
90., bez wsparcia dla programów akcyjnych; 
SP wspierają udział w zyskach. 
[b] PF – temat obecnie nieporuszany.

PA: KPS – AP w SA, możliwe finansowanie 
przez firmę.     
OA: KPPO – „Plany opcji zbywalnych”  
zmniejszone obciążenie podatkowe.
UZ: nie ma.

2005 EWCS: PA 3,7%,UZ 13,5%.
UZ: PEPPER II, 1995 GUZ in 25% firm, 
głównie banków.
OA: EU-Report 2003, szacowanych 25%  
firm – głównie sektor finansowy.
PA: n. d.

holAndiA [a] ZZ/SP generalnie za; ZZ popierają,  
jeśli dodatek do płacy, wolą UZ od PA. 
[b] Tradycyjnie nacisk na plany  
oszczędnościowe; poparcie dla OA w 2003. 

PA: KPS – AP w SA, możliwe finansowanie 
przez firmę; KPPO – do 1226 Euro  
z pensji przed podatkiem po 4 latach  
w planie oszczędnościowym 15%  
podatek liniowy,  
bez ZUS. 
UZ: KPPO – do 613 Euro z pensji  
przed podatkiem po 4 latach w planie  
oszczędnościowym 15% podatek  
liniowy, bez ZUS. 
OA: KPPO – zniesiono specjalne  
zachęty podatkowe.
PP: Kwalifikowane Fundusze  
oszczędnościowe.

2005 Cranet: PA 20%, UZ 44,8%. 
2005 EWCS: PA 1,5%, UZ 13,8%.
UZ: 3 mln uczestników w 2000.
OA: 2005 Cranet 4%; EU-Report 2003:  
więcej niż 80% wszystkich notowanych firm.

AustriA [a] ZZ/SP obecnie popierają PF  
i współpracują; różnice poglądów  
na uczestnictwo w procesie podejmowania 
decyzji. 
[b] przepisy od 1974; pierwsze zachęty  
podatkowe od 1993; aktywniejsze  
wsparcie od 2001.

PA: KPS – AP z dyskontem w SA;  
możliwe finansowanie przez firmę;  
KPPO – ulga  
w PIT/ZUS na zysk; PZK lub ½PIT  
na dywidendy; zwolnienie podatkowe  
od zysku ze sprzedaży akcji. 
PP: KPS – fundacja pracownicza:  
ZF kupuje własne akcje przechowywane  
w PP, wypłata dywidend; KPPO – ZF:  
wkład do PP, koszt założenia/działania  
do odliczenia;  
PP: ulga podatkowa od wkładów;  
pracown.: PZK od dywidend. 
OA: KPS – podwyższenie kapitału:  
kwota nominalna maks.10%,  
podwyższenie maks. 50% kapitału  
własnego; maks. 20% kapitału własnego  
na całość należnych akcji; KPPO – 10%  
zysku/rok, ale maks. 50%  
zysku ogółem wolne od podatku  
i przeniesienie podatku na pozostałą  
sumę.
UZ: nie ma.

2005 Cranet: PA 12%, UZ 32,8%. 
2005 EWCS: PA 1,2%, UZ 5,4%.
2005WKÖ/BAK: PA 8%,UZ 25%.
OA: 2005 Cranet: 2%; 2005 WKÖ/BAK: 1%.



OBECNA SYTUACJA W EUROPIE      31

Kraj Generalna postawa

[A] PArtnerzy sPołeczni

[B] rząd   

PrzePisy PrAwne,  
Bodźce fiskAlne luB inne

proGramy  
i zAkres ich rozPowszechnieniA  
crAnet: oferowAny w firmAch  
z >200 PrAcownikAmi

ewcs: wskAźnik wykorzystAniA  
Przez PrAcowników

PortugAliA [a] ZZ/SP obojętne, niski priorytet;  
ZZ wolą UZ od OA. 
[b] PA popierane głównie przy prywatyzacji, 
zwł. ok. 1997; dziś nieobecne w agendzie;  
PF generalnie ignorowana.

PA: PPryw – AP z dyskontem; KPS – AP 
w SA, możliwe finansowanie przez firmę;  
przy podwyższeniu kapitału: możliwe  
zawieszenie praw poboru akcjonariuszy  
z „powodów społecznych. 
UZ: KPP – nie uważany za wynagrodzenie, 
bez SUS. 
OA: KPPO – ½ zysku ze sprzedaży akcji 
podlega PIT.

2008 PEPPER IV: PA 5,3%, UZ 28%. 
2005 EWCS: PA 0,9%, UZ 1,9%.
OA EU-Report 2003:, z 60 firm notowanych 
na giełdzie lizbońskiej Euronext, około 22% 
wprowadziło OA.

finlAndiA [a] ZZ / SP generalnie wspierają PF,  
szczególnie pragną poprawić warunki  
dla tworzenia funduszy pracowniczych  
(personnel funds); inne formy nie rozważane. 
[b] debata o PF od lat 70.; ustawa  
o funduszach pracowniczych z 1989.  
(obecnie główna forma).

PA: KPPO – dyskonto bez podatku, bez ZUS; 
ulgi podatkowe na dywidendy.       
OA: nie ma.
UZ: gotówkowe nie istnieją; KPS – fundusze 
pracownicze oparte na akcjach: w firmach 
z więcej niż 30 pracownikami, jeśli wszyscy 
uczestniczą, rejestracja w Ministerstwie Pracy, 
po 5 latach okresu zablokowania do 15%/
rok można wycofać; KPPO – 20% wypłat dla 
pracowników wolne od podatku; dochody 
z funduszu wolne od podatku. 

2005 Cranet: PA 14%, UZ 66%. 
2005 EWCS: PA 0,7%, UZ 11%.
UZ: 2007 54 fundusze pracownicze mają 
126.000 członków.
OA: 2005 Cranet 5%; 2003 EU-Report: 84% 
spółek notowanych na giełdzie w Helsinkach. 

szwecjA [a] ZZ obojętne/przeciwne, popierały  
fundusze płacobiorców (Wage Earners’  
Funds); SP sprzyjają UZ z powodu  
elastyczności płac, ale bez aktywnego 
poparcia. 
[b] w latach1992 – 1997 zachęty podatkowe 
dla firm z UZ; od tej pory brak wsparcia.

PA: KPS – AP w SA, możliwe finansowanie 
przez firmę; przy podwyższeniu kapitału  
możliwe zawieszenie praw poboru  
akcjonariuszy.     
UZ: gotówkowe nie istnieją; KPS – oparte  
na akcjach „Fundacje udziału w zysku”  
(Profit-Sharing Foundations): 1/3 pracowników 
na jednakowych warunkach, po rozwiązaniu 
aktywa do podziału; KPPO – w przypadku 
pracodawcy 24,26% podatku od wynagrodzeń 
zamiast 32,28% ZUS.      
OA: Brak.

2005 Cranet: PA 16%, UZ 26%. 
2005 EWCS: PA 1,6%, UZ 15%.
UZ: 2003 Heissmann: 15%. 
Wage Earners’ Funds utworzone w 1983, 
zostały zniesione w 1991.

wielkA  
BrytAniA

[a] atmosfera sprzyjająca PF;  
ZZ zaangażowane z zastrzeżeniami:  
wolą OA niż UZ; SP pozytywnie,  
przychylne elastyczności co do formy  
programów; pracownicy zainteresowani. 
[b] Długa tradycja PF, zwł. PA i ESOP;  
obecnie aktywniejsze poparcie dla OA  
tj. SAYE i Sharesave; 2000 nowe Enterprise 
Management Incentives EMI; bardzo mały 
udział w podejmowaniu decyzji.

PA: KPPO – Plan bodźców w postaci akcji 
(Share Incentive Plan (SIP)) z dyskontem:  
bez PIT/SUS; bez podatku od dywidendy,  
jeśli reinwestowana w akcje, generalnie bez 
ZUS; bez PZK jeśli sprzedaż natychmiast  
po odebraniu akcji z planu. 
OA: KPPO – Plan oszczędnościowy  
powiązany z OA, Plan firmowy OA:  
generalnie bez PIT przy przydziale  
lub realizacji, bez ZUS; SAYE: bonus  
podatkowy od oszczędności; EMI:  
bez PIT, bez ZUS przy przydziale  
lub realizacji; (KPS – pracowniczy fundusz 
powierniczy (Employee Benefit Trust)).
ESOP: KPS – maks. 125 £/miesiąc na akcje 
za pensję przed podatkiem w Funduszu  
powierniczym, ZF maks. 2 akcje pracownicze  
/ wartość akcji maks. 3000 £/rok; KPPO – 
akcje wolne od podatku dochodowego  
i ZUS po 5 latach; wkład do Funduszu  
powierniczego przez ZF do odliczenia od 
podatku. 
UZ: KPPO – zatwierdzony UZ; przywileje 
podatkowe zniesione w 2002. 

2005 Cranet: PA 19%, UZ 13%. 
2005 EWCS: PA 1,9%, UZ 6,4%.
2006 ifsProShare: zatwierdzone plany  
PA/OA w 5000 firm, niektóre z ESOP; SIP 
w 830 firmach; UZA 2002: 1mln pracowników 
w zatwierdzonych programach, średnio na 
głowę mniej niż 700 £.
OA: 2005 Cranet: 2%; 2006 ifsProShare: 
plany oszczędnościowe w 1300 firmach,  
2,6 mln pracown.; plany zakładowe  
w 3000 firm; EMI w 3000 firm. 
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Kraj Generalna postawa

[A] PArtnerzy sPołeczni

[B] rząd  

PrzePisy PrAwne,  
Bodźce fiskAlne luB inne

ProgrAmy i zAkres ich rozPowszechnieniA 
crAnet: oferowAny w firmAch  
z >200 PrAcownikAmi

ewcs: wskAźnik wykorzystAniA  
Przez PrAcowników

BułgAriA [a] ZZ otwarte na PF, SP obojętne;  
temat nie figuruje w ich agendach. 
[b] PA silne poparcie 1997-2000,  
później ignorowane; w 2002 PPryw  
zniesiono przywileje; PF generalnie  
ignorowana.

PA: nie ma; KPPO – jednolity 7% podatek  
od dywidendy. 
UZ: nie ma; KPPO – UZA zwolnienie  
z podatku od dochodów osobistych. 

2005 Cranet: PA 38%, UZ 5%. 
2005 EWCS: PA 1,8%,UZ 6,3%.
PA: 10% prywatyz. mas., 4-5% prywatyz.  
pieniężna; niski, zmniejszający się. 
MEBO: 1436, 28% prywatyzacji; większość 
przejęli menedżerowie. 
UZ: IA, dowody z badania niewielu przypadków. 
OA: 2005 Cranet 14%.

cyPr [a] ZZ / SP nie interesują się PF.
[b] PF do tej pory ignorowana. 

PA: KPS – AP z dyskontem w SA; możliwe  
finansowanie AP przez firmę;  
KPPO – dywidendy/dochody ze sprzedaży  
akcji wolne od podatku.    
UZ: nie ma.

2005 Cranet: PA 10%, UZ 7,7%. 
2005 EWCS: PA 1,2%, UZ 2,7%.
OA: 2005 Cranet:4%.
PA/UZ: IA, nieistotne. 

rePuBlikA 
czeskA

[a] ZZ / SP obojętne wobec PF,  
nie zajmują się nią. 
[b] ESOP dyskutowany w 1990;  
PF ignorowana po wprowadzeniu  
 bonów prywatyzacyjnych. 

PA: KPS – AP/UZA z dyskontem w SA;  
nieuznawane za ofertę publiczną; limit dyskonta AP: 
5% kapitału własnego, możliwe finansowanie  
przez firmę; KPPO – jednolity15% podatek  
od dywidendy. 
UZ: KPS – GUZ/UZA w SA; KPP:  
do wynegocjowania w zbiorowych układach pracy. 

2005 Cranet: PA 14%, UZ 27%. 
2005 EWCS: PA 1,6%,UZ 11%. 
OA: 2005 Cranet: 3%.
PA: nieistotne; 0,31% sprywatyzowanych 
aktywów.
UZ: IA, nieistotne.

estoniA [a] ZZ obojętne wobec PF, SP  
sprzeciwiają się rozszerzeniu partycypacji 
pracowniczej. 
[b] PPryw wspierały PA do 1992; po 1993  
PF ignorowana.

PA: KPS prawa z akcji wyemitowanych przed  
1 wrz 1995 nadal obowiązują; publiczny prospekt 
emisyjny dla AP nie wymagany; KPPO prac.: 
bez podatku dochodowego od dywidendy od firm 
rezydenckich; ZF: 22% od podzielonego dochodu, 
zwolniona tylko „emisja bonusowa” przy 
 podwyższeniu kapitału. 
UZ: nie ma.

2005 Cranet: PA 9,6%, UZ 11%.
2005 EWCS: PA 2%,UZ 11%.
PA: 2005 2% (1995 po prywatyzacji 20%)  
firm z przewagą PA; 20% z mniejszościowym PA.
UZ: IA, dowody z badań, bardzo mało  
przypadków.

węgry [a] PF dla menedżerów oznacza unikanie  
kontroli zewnętrznej, dla pracowników  
zachowanie miejsc pracy; ZZ lobowały  
za AP/PA przy prywatyzacji, ostatnio  
bierne; SP obojętne.
[b] ESOP/AP silne poparcie w PPryw  
do 1996; atmosfera przychylna dla PF,  
ale brak konkretnych decyzji gospodarczo-
politycznych. 

PA: PPryw – sprzedaż uprzywilejowana;  
dyskonto maks.10% aktywów firmy i 150%  
rocznej płacy minimalnej, raty; dekret o kredycie 
„Egzisztencia”; KPS – specjalne „AP” w SA,  
z dyskontem / bezpłatne, maks.15% kapitału  
własnego, możliwe finansowanie przez firmę;  
od 2003 plany akcyjne z możliwością odliczenia  
od podatku, pierwsze ½ mln HUF wolne,  
potem 20% podatek, 3-letni okres posiadania.
OA: KPPO – podstawa PIT to wartość przy  
realizacji. 
ESOP: Ustawa o ESOP 1992; kredyt  
preferencyjny; zwolnienie z podatku podatek  
dochodowego od firm od 1996; wkład  
do planu odliczenie maks.20%; zmniejszona  
podstawa opodatkowania.   
UZ: nie ma. 
 

2005 Cranet: PA 15%, UZ 15%. 
2005 EWCS: PA 1%,UZ 3%.
PA: 1998 1% aktywów sprywatyzowano;  
prywatyzacja preferencyjna w 540 firmach;  
BP silny spadek; obecnie IA, 30% firm (70%OA, 
30%AP), w większości zagraniczne.
ESOP: początkowo 287 zatrudniających  
80 000, w 2005 151 pozostało; 1,2%  
zatrudnienia w prywatnych firmach.
UZ: IA, 20% firm, głównie zagranicznych,  
tylko 10%uprawnionych osiąga zysk. 
OA: 2005 Cranet 27%;.

łotwA [a] ZZ / SP obojętne wobec PF,  
nie mają obecnie tego tematu  
w swoich agendach. 
[b] małe poparcie dla PA w PPryw;  
PF do tej pory ignorowana.

PA: PPryw – maks. 20% AP; specjalne AP  
w firmach państwowych / publicznych; KPS  
– uprzywilejowane AP w SA bezpłatnie /  
z dyskontem, przy podwyższeniu kapitału  
maks.10% kapitału własnego, akcje nieme. 
UZ: nie ma. 

2005 EWCS: PA 0,6%,UZ 8,5%. 
PA: PPryw 110,6mln, bony dla 2,5 mln ludzi; 
IA, 1999 16% z 915 firm z przewagą PA, z bie-
giem czasu spadek.
UZ: IA, 7% firm; głównie IT, konsultingowe, 
nieruchomości.   
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Kraj Generalna postawa

[A] PArtnerzy sPołeczni

[B] rząd  

PrzePisy PrAwne,  
Bodźce fiskAlne luB inne

ProgrAmy i zAkres ich rozPowszechnieniA 
crAnet: oferowAny w firmAch  
z >200 PrAcownikAmi

ewcs: wskAźnik wykorzystAniA  
Przez PrAcowników

litwA [a] Atmosfera przychylna PF; ZZ  
zainteresowane, brak działań;  
SP wspierają indywidualne firmy. 
[b] ESOP/AP silne poparcie w PPryw  
do 1996; obecnie PF nie znajduje się  
w agendzie politycznej Parlamentu i rządu.

PA: PPryw – 5% AP płatność odroczona  
maks.5 lat; KPS – w korporacjach AP  
niezbywalne przez 3 lata/bez prawa głosu,  
możliwe finansowanie przez firmę; KPPO  
– jednolity 15% podatek od dywidendy;  
po okresie posiadania zysk ze sprzedaży  
akcji nieopodatkowany. 
UZ: nie ma.    

2008 PEPPERIV: PA 4%, UZ 36%. 
2005 EWCS: PA 0,9%,UZ 4%.
PA: niski i malejący; IA, 2000 36% (1995 92%) 
sprywatyzowanych firm głównie PA, z biegiem 
czasu spadek.
UZ: IA; GUZ głownie zagraniczne (IT, konsulting, 
reklama, itd.); mało przypadków OUZ 2005 
powiązane z pracowniczymi planami  
oszczędnościowymi. 

malta [a] ZZ w praktyce popierają programy;  
PF nie jest obecnie przedmiotem  
ogólnokrajowych rozmów trójstronnych. 
[b] PF skutkiem ubocznym nacjonalizacji 
(l. 80.) i prywatyzacji (l. 90.); temat obecnie 
nieporuszany.

PA: KPS – AP w korporacjach, zwolnienie  
z wymagań dotyczących prospektu/inwestycji; 
maks.10% dyskonto, możliwe finansowanie  
przez firmę; KPPO – OA opodatkowane tylko  
przy realizacji. 
ESOP: ustawa o powiernictwie mówi o PF;  
opodatkowanie15% odsetki / 10%  
inwestycje.
UZ: wspomniane w KPP.

2005 EWCS: PA 0,7%, UZ 3,9%. 
PA: IA; sektor bankowy: AP, program SAYE, OA. 
ESOP: IA, fundusze powiernicze w Bank of 
Valetta / Malta Telecom.
UZ: IA; 2004 sektor publiczny (stocznia 1761 
zatrudn.); firmy prywatne (zagran.), głównie 
zastrzeżony dla kierownictwa.

rumuniA [a] ZZ wspiera indywidualne przypadki;  
SP unikają tematu; rada trójstronna  
sporadycznie wspominała PF. 
[b] PA wspierany do 1997 zwł. MEBO;  
później poparcie spadło; obecny rząd  
niezbyt popiera i ma inne priorytety. 

PA: PPryw – cel 30% sprywatyzowanych  
aktywów bony/AP; bony bezpłatne;  
10% dyskonto na AP; KPS – AP w SA,  
możliwe finansowanie przez firmę;  
KPPO – 10% podatek od dywidendy. 
ESOP: PPryw o stowarzyszeniach  
pracowniczych; transakcja lewarowana,  
kredyt preferencyjny, maks. oprocentowanie  
10%.
UZ: Rozporządzenie – GUZ obowiązkowy  
w firmach państwowych/komunalnych. 

2008 PEPPER IV: PA 6%, UZ 42%. 
2005 EWCS: PA 1,6%,UZ 5%.
PA: AP 10% akcji wyemitowano przy  
prywatyzacji; malejący. 
ESOP: 1998 1/3 pryw., najczęściej używaną 
metodą w 2000: 2632 firm, średnio 65% PA, 
1652 głównie PA. 
UZ: wg szacunków obejmuje 1,2 mln pracown. 
Sektora publicznego. 

polsKa [a] ZZ/SP obojętne wobec PF; kierownictwo/
pracownicy zmotywowani; grupy/instytucje 
lobbujące np. banki na rzecz PA. 
[b] PF popierana we wczesnym okresie 
prywatyzacji; PA w większości prywatyzacji, 
od połowy lat 90. poparcie spada;  
zwiększony nacisk na UZ w kontekście  
zbiorowych układów pracy; ostatnio  
omawiany w agendzie politycznej. 

PA: PPryw – 15% AP bezpłatnie,  
niezbywalne przez 2 lata, maks. wartość  
18-miesięczna płaca minimalna; Narodowe  
Fundusze Inwestycyjne 1995 (NFI), akcje  
za symboliczną opłatę;  
KPS – AP/UZA w SA, możliwe finansowanie  
przez firmę;  
KPPO – jednolity15% podatek  
od dywidendy. 
EBO: PPryw – wykup w leasingu lewarowanym 
(LLBO „spółki pracownicze”), możliwe  
przeniesienie własności; oprocentowanie  
50% stopy oprocentowania kredytu  
refinansowego; część odsetkowa opłat  
leasingowych stanowi koszty;  
Prawo upadłościowe – prawo wykupu.      
UZ: KPS – GUZ/UZA w SA.

2008 PEPPER IV: PA 40%, UZ 26%. 
2005 EWCS: PA 0,7%,UZ 5%.
PA: niski i malejący; IA w prywatyzowanych  
firmach, 2000 ca. 11,4% (1998 12,7%);  
NFI dorośli 1 udział w 15 funduszach. 
EBO: LLBO 2002 1/3 prywatyzacji, najczęściej 
używaną metodą, 1335 firm zatrudniających  
162 000, 14% z > 250 pracown. 
UZ: IA, ograniczony do kierownictwa. 

rePuBlikA 
słowAckA

[a] ZZ / SP obojętne wobec PF, nie mają  
jej w swoich agendach.
[b] ESOP dyskutowany w 1990; koncepcja 
EBO upadła w 1995; PF obecnie  
generalnie ignorowana. 

PA: KPS – z dyskontem AP i UZA w SA;  
maks.70% dyskonto / możliwe finansowanie  
przez firmę. 
UZ: KPS – GUZ/UZA w SA.

2005 Cranet: PA 12,7%, UZ 17%. 
2005 EWCS: PA 2,3%,UZ 28%.OA: 2005  
Cranet 10%.
PA: nieistotne; IA, sektor bankowy / nowe 
prywatyzacje.
EBO: IA, przy prywatyzacji, zwykle  
prowadzonej przez zarząd. 
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Kraj Generalna postawa

[A] PArtnerzy sPołeczni

[B] rząd  

PrzePisy PrAwne,  
Bodźce fiskAlne luB inne

ProgrAmy i zAkres ich rozPowszechnieniA 
crAnet: oferowAny w firmAch  
z >200 PrAcownikAmi

ewcs: wskAźnik wykorzystAniA  
Przez PrAcowników

słoweniA [a] ZZ/SP duże poparcie dla PF;  
Stowarzyszenie Własności Pracowniczej  
lobbuje w sprawie przepisów; aktywne 
wsparcie rad zakładowych/stowarzyszeń 
menedżerów. 
[b] Silne poparcie polityczne dla PF;  
projekty ustaw 1997/2005 odrzucone  
przez parlament; nowa ustawa o PF  
w 2008.

Wszystkie programy: od 2008 70%  
ulga podatkowa dla UZ i PA o 1-rocznym  
okresie posiadania (100% ulga dla >3-letniego);  
maks.20% zysku lub 10% całkowitej pensji/rok 
i maks. 5000 EUR/pracownika. 
PA: PPryw – maks.20% AP na bony; bony  
bezpłatne, akcje za zaległa roszczenia; KPS  
– AP/UZA w korporacjach; dyskonto / możliwe 
finansowanie przez firmę. 
EBO: maks.40%, akcje niezbywalne przez 4 lata; 
stowarzyszenie pracowników organizacją  
przedstawicielską wg. ustawy o przejęciach.  
UZ: PPryw – UZA przy wykupie wewnętrznym.

2005 Cranet: PA 14%, UZ 20%. 
2005 EWCS: PA 2,6%,UZ 18%.
PA/EBO: 90% prywatyzowanych firm; BP 1998 
60% większość PA, a tylko 23% kapitału (2004 
18% mocny spadek). 
UZ: BP, w statutach 32% firm,  
ale niewykorzystany w 22%; dla członków  
zarządu 20% notowanych firm; 
OA: 2005 Cranet 4%

chorwAcjA [a] ZZ ostatnio promują PA w powtórce  
prywatyzacji; SP obojętne wobec PF;  
długa tradycja samozarządzania.
[b] PA popierany do 1995, później PF  
ignorowana; PA i UZ planowane w nowych 
PPryw.

PA: KPS – AP w SA, możliwe finansowanie  
przez firmę; KPPO – dywidendy zwolnione  
z podatku; zyski ze sprzedaży akcji  
nieopodatkowane. 
ESOP: obowiązują ogólne zasady KPS. 
UZ: nie ma. 

2008 PEPPER IV: PA 34%, UZ 29%. 
PA: 2005 ponad 10% wartości  
prywatyzowanych firm (1996 20%);  
2004 12% firm z przewagą PA. 
ESOP: dowody z badań,  
element ESOP w 9,4% firm (52 z 552),  
ukończony ESOP w ok. 1/4 z nich.        
UZ: IA. 

turcjA [a] Atmosfera przychylna PF;  
ZZ wspierające, SP niezdecydowane,  
podzielone; pracownicy zainteresowani. 
[b] kwestia PF w 1968 w komisji reformy 
podatkowej; nieco zainteresowania  
przy indywidualnych prywatyzacjach;  
2002 program, brak konkretnych środków.

PA: PPryw - dekrety na rzecz indywidualnych firm; 
dyskonto / raty; KPPO – po 1 roku dochody  
ze sprzedaży akcji nieopodatkowane;  
w przypadku OA ograniczenie podatku  
od dywidendy/zysku ze sprzedaży. 
PP: KPS / KC – „fundusze socjalne” / „kasy  
zapomogowe” firm; finansowanie z zysków/ 
wkładów firmy. 
UZ: KPS / KC – zarówno GUZ, jak i UZA;  
maks. 10% wcześniejsza rezerwa.

2005 EWCS: PA 1,3%,UZ 2,4%. 
2005 Cranet: PA 4,4%, UZ 8,9%, OA, 1%.
PA: IA, PPryw 12 przypadków 9-37% PA,  
1 przypadek przewagi, dyskonto do 15%;  
OA/PA prywatne firmy, głownie zagraniczne  
(26 zarejestrowanych, 35 wniosków);  
dowody z badań 2007: 3-4% spółek  
w obrocie publicznym.
PP: n. d. 
UZ: IA, zatrzymane dochody z dywidendy  
powszechne; BP 38 z 50 notowanych firm; 
dowody z badań 2007: 20% spółek  
w obrocie publicznym.

Źródła: PEPPER I-IV oraz: CNMV 2003; CRANET 2005/1999 (firmy z więcej niż 200 prac.); EU Stock Options Report 2003; EWCS 2005 (Europejskie Badania  
Warunków Pracy, wskaźnik wykorzystania); FONDACT 2004; Heissmann 2003; IAB 2005; IBEC 2002; ifsProShare 2006; WKÖ/BAK 2005; WSI 2003; należy zauważyć, 
że dane dla krajów pochodzące z różnych badań są niespójne z powodu różnic metodologii i definicji. Wyłączone z badań: wykup menedżerski, ogólny plan oszczędno-
ściowy, spółdzielnie konsumenckie i mieszkaniowe; Skróty: AP = akcje pracownicze; BP = badanie przypadków; EBO = wykup pracowniczy; ESOP = plan akcjonariatu 
pracowniczego; GUZ= gotówkowy udział w zyskach; IA = informacja anegdotyczna; KC = kodeks cywilny; KPP = krajowe prawo pracy; KPPO= krajowe przepisy  
podatkowe; KPS = krajowe prawo spółek; MEBO = wykup menedżersko-pracowniczy; OA = opcje na akcje; OUZ = odroczony udział w zyskach; PA = pracowniczy 
akcjonariat; PF = partycypacja finansowa; PIT = podatek od dochodów osobistych; PP = podmioty pośredniczące; PPryw = przepisy prywatyzacyjne; PZK = podatek  
od zysków kapitałowych; SA = spółki akcyjne; SP = stowarzyszenia pracodawców; UZ = udział w zyskach; UZA = udział w zyskach w formie akcji; ZF = zatrudniająca 
firma; ZUS = składki na ubezpieczenie społeczne; ZZ = związki zawodowe. 
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Niezależnie od tego, jaką postać przybierze system udziału w zyskach, środki 

które przyniesie, mogą być wykorzystane do stworzenia akcjonariatu pracow-

niczego, jak w przypadku odroczonego udziału w zyskach w formie akcji (sha-

re-based deferred profit sharing), który jest stosowany w różnych formach 

we Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Istniejącą rozmaitość krajowych pro-

gramów udziałów w zyskach (często dysponujących infrastrukturą instytucjo-

nalną) można by pogodzić z koncepcją ponadnarodową, opartą głównie na 

dwóch odmianach akcjonariatu: indywidualnym i realizowanym poprzez fun-

dusz powierniczy. 

Wobec tego moduły konstrukcyjne powinny się składać z następujących 

trzech elementów PePPer:81

 – udziału w zyskach (gotówkowego, odroczonego i w formie akcji),

 – akcjonariatu pracowniczego (akcje pracownicze i powszechne prawo pobo-

ru akcji),

 – planów akcjonariatu pracowniczego jako programów zbiorowych.  

81   Szczegółowy opis techniczny różnych 
mechanizmów i programów – patrz aneks III  
i M. Uvalić, raport pEppEr, 1991; patrz też K. P. 
O’Kelly / A. Pendleton, „common elements oF an 
adaptable model plan For Financial participation 
in the european union” („Elementy wspólne 
elastycznego modelowego planu partycypacji 
finansowej w Unii Europejskiej”), opracowanie 
IAFP, grudzień 2005.
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––––  IV.A  ––––

wyBór podejścia modUłowego
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W programach gotówkowego udziału w zyskach (guz, ang. CPs) i odroczonego 

udziału w zyskach (ouz, ang. dPs) część wynagrodzenia pracownika jest bezpo-

średnio powiązana z zyskami przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do zachęt 

indywidualnych ta koncepcja dotyczy programu zbiorowego, który generalnie 

stosuje się do wszystkich pracowników, i którego formuła może obejmować zy-

ski, wydajność i zwrot z inwestycji. Premie są zwykle wypłacane jako dodatek 

do stałego wynagrodzenia zasadniczego i stanowią zmienne źródło dochodu. 

Mogą one być wypłacane w gotówce, lub na zasadzie odroczenia wpłacane do 

zakładowego planu oszczędnościowego i inwestowane na rynkach kapitałowych 

albo w akcje spółki.  

Istnieje wiele dowodów wskazujących na to, że wprowadzenie programu udziału 

w zyskach koreluje z podniesieniem poziomu wydajności w przedsiębiorstwie.82 

Z punktu widzenia katalogu wymagań minimalnych (np. przejrzystość, po-

wszechność itd.) program podstawowy stanowi odzwierciedlenie postulatów de-

cydentów europejskich (patrz wyżej w części II.B.3), jednocześnie ani nie opie-

rając się na bodźcach podatkowych, ani ich nie wykluczając. Wszystkie elementy 

są dla przedsiębiorstw i pracowników dobrowolne. Można je połączyć w dowol-

ną kombinację, używając różnych modułów, dostosowanych do konkretnych 

potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Udział w zysku
w formie gotówki
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dochód w całości opodatkowany

zwolnienia z podatku dochodowego
i składek na ubezpieczenia społeczne

inwestowany w

reinwestowany w

Zamrożony w planie oszczędn.

inwestowany w rynki kapit.

Zamrożony na specjalnych kontach

Rynki kapitałowe

Akcje pracownicze

Gotówkawypłacony

inwestowany w

82   Patrz D. L. Kruse i J. R. Blasi, „EmployEE 
ownership, employee attitudes, and Firm perFor-
mance: a review oF the evidence” („Akcjonariat 
pracowniczy, postawy pracowników i wyniki 
firmy: Przegląd dowodów”), opracowanie NBER, 
Seria 5277, Cambridge, MA, 1995; D.C. Jones 
i T. Kato, „the productivity eFFects oF employee 
stock ownership plans and bonuses: evidence From 
japanese panel data” („Wpływ ESOP i bonusów 
na wydajność: dowód z japońskich danych 
panelowych, The American Economic Review, 
czerwiec 1995, s. 391-414

––––  IV.A.1  ––––

modUł pierwszy: Udział w zyskach  

(proFit sharing) – gotówkowy i odroczony 
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Wyniki badań na temat wpływu tego bodźca na wydajność są niezwykle zgod-

ne. Udział w zyskach wiąże się z wyższym poziomem wydajności w każdym przy-

padku, niezależnie od użytej metody badawczej, charakterystyki modelu czy 

danych.83 Chociaż programy udziału w zyskach sprawdzają się z powodzeniem 

nawet wtedy, kiedy nie towarzyszą im zwolnienia podatkowe czy zwolnienia ze 

składek ubezpieczeń społecznych (np. w Niemczech), mają z punktu widzenia 

koncepcji europejskiej wadę w postaci ich zależności od niezbędnej infrastruk-

tury administracyjnej. Kolejnym minusem w kontekście planów transgranicz-

nych jest ich oparcie raczej na indywidualnych firmach niż na kontrolowanych 

zyskach grupowych.84

Programy partycypacji finansowej, a w szczególności premie pieniężne 

z udziału w zyskach, powinny także przynieść efekt w postaci uelastycznienia 

całości wynagrodzenia, ułatwiając w ten sposób reakcję płac na wstrząsy makro-

ekonomiczne. Elastyczność płacowa jest uważana za środek do zmniejszenia ry-

zyka bezrobocia w okresach recesji, czyli za narzędzie wspomagające stabilność 

zatrudnienia.85 Większość najnowszych badan w krajach zachodnich potwier-

dzają ten efekt, podczas kiedy w innych wynika z analiz, że nie istnieje tu żaden 

związek, lub kwestionuje się metody i rezultaty ze względu na okresy prowadze-

nia badań.86  

83   Podsumowanie OECD, 1995 i M. Uvalić, 
raport pEppEr i, 1991; dotychczasowe doświad-
czenia wskazują, że programy gotówkowe maja 
znacznie większy wpływ motywacyjny niż 
programy oparte na akcjach.

84   Patrz grupa niezależnych ekspertów wyso-
kiej rangi, „report on cross-border obstacles to 
Financial participation oF employees For companies 
having a transnational dimension” (Raport 
o ponadgranicznych przeszkodach we wprowa-
dzaniu partycypacji finansowej pracowników 
w przedsiębiorstwach o wymiarze międzynaro-
dowym), Bruksela, grudzień 2003, s.17.

85   J. Vanek jako pierwszy twierdził, że udział 
w zyskach może mieć pozytywne makroekono-
miczne skutki dla zatrudnienia: patrz; „workers’ 
proFit participation, unemployment, and the key-
nesian equilibrium”(„Udział pracowników w zy-
skach, bezrobocie i równowaga keynesowska”), 
Weltwirtschaftliches Archiv, nr 2, 1965.

86   Pozytywne: D. Vaughan-Whitehead, 
„interessement, participation, actionariat – impacts 
eco-nomiques dans l’éntreprise”, (Udział w zysku, 
akcjonariat pracowniczy – skutki ekonomiczne 
dla przedsiębiorstw) Economica, Paris, 1992;  
D. Kruse, „proFit-sharing and employment varia-
bility: micro-economic evidence on the weitzman 
theory” („Udział w zyskach a zmienność  
zatrudnienia: mikroekonomiczne dowody na teo-
rię Weitzmana”), Industrial and Labour Relations 
Review, Vol. 44, kwiecień 1991. Negatywne: 
S. Whadhwani i M. Wall, „the eFFects oF proFit 
sharing on employment, wages, stock returns 
and productivity: evidence From uk micro-data’ 
(Wpływ udziału w zyskach na zatrudnienie, pła-
ce, stopy zwroru i wydajność: mikrodane UK”), 
Economic Journal, 1990, 100 (399), s. 1-17.

87   Wycena akcji przed ich nabyciem może ozna-
czać niewspółmiernie wielkie koszty, szczególnie 
w małej firmie. Problem ten pogłębia się, kiedy 
wycena jest konieczna kilkakrotnie dla różnych, 
niejednoczesnych zakupów akcji.

88   Patrz aneks do raportu Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji 
dotyczącego „ram dla promocji pracowniczej  
partycypacji Finansowej”, SOCI 115, 
KOM(2002)364, 2002/2243(INI); „models For 
employee participation in smes” („Modele  
partycypacji pracowniczej w MŚP), PE 316.420.

––––  IV.A.2  ––––

modUł drUgi: akcjonariat pracowniczy  

(akcje pracownicze i powszechne prawo poBorU akcji)

W przypadku planów akcjonariatu akcje mogą być rozdzielane bezpłatnie, 

sprzedawane po cenie rynkowej lub na warunkach preferencyjnych; te ostat-

nie mogą objąć sprzedaż z dyskontem (Discounted Stock Purchase Plan – 

plan zakupu akcji z dyskontem), sprzedaż za niższą cenę poprzez różne formy 

odroczenia płatności (zazwyczaj przy podwyższeniu kapitału), lub dając pierw-

szeństwo w ofercie publicznej wszystkim pracownikom lub jakiejś ich grupie. 

Aby odłożyć na później problem wyceny w nienotowanych mśp87, partycypacja 

kapitałowa może początkową przybrać formę pożyczki udzielonej firmie przez 

pracowników, stanowiącej dług korporacyjny (kapitał zewnętrzny), następ-

nie przekształcony w akcje firmy.88 Wycena akcji przeznaczonych do nabycia 

poprzez pożyczkę może być odroczona do momentu rzeczywistej konwersji 

w akcje (dług do kapitału własnego – debt-to-equity), nie blokując wdrożenia 

programu. 
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Pracownicze opcje na akcje,89 w przeciwieństwie do opcji menedżerskich przy-

znawanych jako wynagrodzenie za indywidualne wyniki, są szeroko dostępne. 

Spółka przydziela pracownikom opcje, które uprawniają ich do nabycia akcji 

firmy w późniejszym terminie, ale za cenę akcji ustaloną w chwili przydzielania. 

Potencjalny zysk ze wzrostu wartości opcji jest podstawową korzyścią, wynikającą 

z opcji. W odróżnieniu od konwencjonalnych opcji, opcje pracownicze z reguły 

są wyłączone z obrotu, a ich posiadacz nie może neutralizować ryzyka spadku 

wartości za pomocą hedgingu. Ponadto pracownicze opcje na akcje podlegają 

zazwyczaj umorzeniu przed nabyciem praw do realizacji, jeśli pracownik z wła-

snej woli odchodzi z firmy.  

Kiedy firma przyznaje nowo wyemitowane opcje swoim pracownikom, do-

tychczasowi akcjonariusze odczuwają tzw. rozwodnienie wartości nominalnej 

akcji. Teoretycznie można to zrekompensować zwiększoną wydajnością i ren-

townością, wynikającą ze wzrostu motywacji pracowników i podwyższenia kapi-

tału obrotowego, co zwiększa wartość wszystkich akcji firmy. Chociaż niektóre 

badania90 potwierdzają ten efekt, sprawa jest w dalszym ciągu szeroko dyskuto-

wana (poza przypadkiem 100% esoP lub wykupów, przy których nie ma nowych 

emisji akcji).  

Sceptycy wyrażają obawy, że akcjonariat wystawia pracowników na dodat-

kowe ryzyko – ponieważ są zachęcani do inwestowania części swojego majątku 

w akcje własnej firmy, a nie innych firm, następuje koncentracja ryzyka zamiast 

jego dywersyfikacji.91 Zwolennicy akcjonariatu zaś twierdzą, że rozsądna inwe-

stycja w akcje własnej firmy daje dobrą strukturę portfela, ponieważ te akcje są 

pozytywnie skorelowane ze zwrotem z ich najcenniejszego dobra – ich własnej 

89   A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, et al, „the-
oretical study on stock options in small and me-
dium enterprises” („Teoretyczna analiza opcji na 
akcje w małych i średnich przedsiębiorstwach”), 
badanie dla Komisji Europejskiej, Manchester; 
„employee stock options in the eu and the u.s.a.” 
(„Pracownicze opcje na akcje w UE i USA”), 
Pricewaterhouse Coopers, London, 2002.

90   S. Chang, „employee stock ownership 
plans and shareholder wealth: an empirical 
investigation” („Plan akcjonariatu pracowniczego 
i zasoby akcjoariusza: badanie empiryczne”), 
Financial Management, Spring 1990, s. 48-58.; 
D.C. Jones i T. Kato, „the productivity eFFects 
oF employee stock ownership plans and bonuses: 
evidence From japanese panel data” (Wpływ 
ESOP i premii na wydajność – dane empiryczne 
z Japonii), The American Economic Review, 
czerwiec 1995, s. 391-414; H.E. Meihuizen, 
„productivity eFFects oF employee stock ownership 
and employee stock option plans in Firms listed 
on the amsterdam stock exchanges: an empirical 
analysis” („Skutki planów akcjonariatu pracow-
niczego i opcji na akcje w firmach notowanych 
na giełdach w Amsterdamie”), opracowanie na 
10 konferencję IAFEP, Trento, 6-8 lipca 2000; 
J. Sesil, et al., „sharing ownership via employee 
stock ownership” („Udział we własności dzięki 
akcjonariatowi pracowniczemu”), World Institute 
for Development Economics Research (WIDER) 
Discussion Paper 2001/25, United Nations 
University, 2000.

91   Argument zwykle używany przez niemieckie 
związki zawodowe. Patrz H. Tofaute,  
„arbeitnehmerbeteiligung am produktivkapital – 
Fortschreibung einer unendlichen geschichte”, 
(Partycypacja pracowników w kapitale  
produkcyjnym – ciąg dalszy niekończącej się 
opowieści) WSI Mitteilungen 6/1998, s. 376;  
D. Lipton i J. Sachs, „privatization in eastern  
europe: the case oF poland,” („Prywatyzacja 
w Europie Wschodniej: Przypadek Polski”),  
Brookings Papers on Economic Activity 2, 1990.
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pracy. Cała ta teoretyczna debata nie przyniosła jeszcze rozstrzygających wyni-

ków. Wydaje się, że zbiorowe fundusze inwestycyjne, działające na poziomie 

branżowym,92 lub ubezpieczenia inwestycji i kredytów wspierane przez rząd93 

mogłyby rozproszyć zagrożenie i w ten sposób zrekompensować „podwójne 

ryzyko”. Ryzyko jest jednak bardzo ograniczone, jeżeli program przewiduje 

tylko dodatek do zasadniczego wynagrodzenia. 

92   W Niemczech szeroko dyskutowani moż-
liwość połączenia tych „Tariffonds” z reform 
system ubezpieczeń społecznych. Patrz die zeit, 
10 grudnia 1998.

93   Jak proponowano dla amerykańskich ESOP, 
patrz L. Kelso and P. H. Kelso, „democracy and 
economic power: extending the esop revolution 
through binary economics” (Demokracja  
a potęga ekonomiczna: Rozszerzenie rewolucji 
ESOP przez ekonomię binarną), University  
Press of America, Lanham, Maryland, 1991.

94   Według „underpinning partnership at the 
workplace – an msF guide to proFit sharing, 
esops and equity participation” (Wzmocnienie 
partnerstwa w miejscu pracy – vademecum 
MSF nt. udziału w zysku, ESOP i akcjonariatu 
praconiczego), J. Shannahan i L. Hennessy, 
Dublin, 1998, s. 9.

––––  IV.A.3  ––––

modUł trzeci: plany akcjonariatU pracowniczego  

(employee stock ownership plans – esop)  

oraz Udział w zyskU w Formie akcji  

(share-Based proFit sharing)

Udział w zyskach w formie akcji (uza, ang. sPs), jest wariantem odroczonego 

udziału w zyskach – zysk jest tu wypłacany w formie akcji firmy, zazwyczaj zamro-

żonych w funduszu na określony czas, po upływie którego pracownicy mogą je 

sprzedać. Podobnie, plany akcjonariatu pracowniczego (esoP) są finansowane 

przez firmę, która albo wnosi do planu akcje, albo środki pieniężne na zakup 

akcji, albo organizując dla planu pożyczkę na kupno nowych lub dotychcza-

sowych akcji. Programy mogą być łączone, co przynosi w efekcie następującą 

zasadniczą strukturę:94

 – Spółka ustanawia fundusz powierniczy akcjonariatu pracowniczego (Employ-

ee Share Ownership Trust – esot) na rzecz swoich pracowników.

 – Fundusz (trust) jest zazwyczaj finansowany z kombinacji wkładów i po-

życzek firmy. Wkłady spółki często wchodzą w zakres umowy z pracow-
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nikami o udziale w zyskach. Fundusz może pożyczać pieniądze bezpo-

średnio od banku lub od spółki, która z kolei może zaciągnąć kredyt 

w banku lub u innego kredytodawcy. Akcje są nabywane od dotych-

czasowych akcjonariuszy albo dzięki nowej emisji. Pożyczka funduszu 

jest zwykle gwarantowana przez firmę, ale niekiedy nie istnieje prawo 

regresu do firmy. 

 – Akcje są trzymane w funduszu, skąd są alokowane na indywidualnych kon-

tach pracowników lub przeznaczane do dystrybucji po upływie pewnego 

okresu posiadania. Ten okres wyznacza zarządzający funduszem, albo po-

trzeba spłacenia pożyczek przed rozpoczęciem dystrybucji akcji, albo wyma-

gania podatkowe (dotyczące okresu karencji, po którym można prowadzić 

dystrybucję akcji wolną od podatku dochodowego). Najczęściej jest to połą-

czenie wszystkich trzech okoliczności.

 – Kiedy do dystrybucji akcji wykorzystuje się program udziału w zyskach w for-

mie akcji, akcje te są zazwyczaj transferowane przez esot do tegoż programu, 

który nie musi za nie płacić. Spółka może też dokonać wpłaty do takiego 

programu, aby umożliwić mu nabycie akcji od trustu. W obu przypadkach 

akcje zostają przekazane indywidualnym pracownikom po ich przeniesie-

niu do programu udziału w zyskach w formie akcji.

 – Pożyczka może być spłacona w formie bezpośrednich wpłat pienięż-

nych do funduszu, dokonywanych przez spółkę, w formie kwot uzy-

skanych ze sprzedaży akcji powyższemu programowi, lub dywidendy  

z tytułu akcji umieszczonych w funduszu.   

––––  IV.A.4  ––––

charakterystyka planów  

akcjonariatu Pracowniczego

W przeciwieństwie do planu emerytalnego, który z reguły wymaga dywersyfi-

kacji, esoP jest specjalnie przeznaczony do trzymania papierów wartościowych 

zatrudniającego przedsiębiorstwa. esoP może też być wykorzystany przez spółkę, 

której akcje nie są notowane na giełdzie, w celu stworzenia dla pracowników we-

wnętrznego rynku obrotu akcjami spółki. Można to zrobić, jeśli esoP rozdziela 

akcje między pracowników i jednocześnie obsługuje rynek, na którym pracow-

nicy mogą sprzedawać swoje akcje i nabywać następne. Zwykle wykorzystuje się 

do tego celu odbywające się dwa razy w roku aukcje akcji. esoP może zapewnić 

temu rynkowi wewnętrznemu płynność, jeśli jest na nim także nabywcą akcji. 

Akcje nabywane przez esoP będą następnie przekazywane pracownikom w ra-
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mach kolejnych dystrybucji. Stworzenie rynku akcji spółki, która poza tym nie 

ma płynności, czyni z esoP narzędzie przynoszące korzyści zarówno pracowni-

kom, jak i zatrudniającej ich firmie. 

W świetle powyższego, istotną cechą esoP jest możliwość wspomagania się 

pożyczkami pieniężnymi z zewnątrz na zakup akcji firmy. Ten potencjał dźwi-

gni jest najważniejszy, ponieważ może obejmować duże – zarówno dla spółki 

jak i jej akcjonariuszy – transakcje, tworząc jednocześnie znaczną własność 

kapitałową na kontach pracowników. Dług esoP jest finansowany z odpowied-

nio rozplanowanych w czasie wkładów spółki do funduszu esot. Oczywiście, 

wszelkie dywidendy z tytułu akcji mogą pomóc w spłacie pożyczki, ale jest to 

raczej element dodatkowy.95 Pożyczone przez esoP pieniądze, jak w przypadku 

każdego innego kredytu bankowego, muszą być spłacone niezależnie od tego, 

czy dywidendy z akcji są wystarczające na spłatę długu. Jeśli, jak np. w Stanach 

Zjednoczonych, przedsiębiorstwo może odliczać raty kredytu od podatku, 

dług zostaje spłacony z dochodu wolnego od podatku w przeciwieństwie do 

konwencjonalnego kredytu na rekapitalizację, który trzeba spłacać z dochodu 

po opodatkowaniu.96

Wykorzystanie kredytu korporacyjnego celem zabezpieczenia spłaty kre-

dytu, z którego finansowany jest zakup akcji pracowniczych przez esot i odpi-

sywanie rat spłaty jako wydatków do odliczenia od podatku dochodowego od 

osób prawnych znacznie zmniejsza koszty finansowania.97 Biorąc pod uwagę tę 

dodatkową zaletę, że akcje nie są sprzedawane podmiotom zewnętrznym, co 

eliminuje ryzyko utraty kontroli, rozwiązanie w postaci esoP będzie w większo-

ści przypadków bardziej pożądane od konwencjonalnego kredytu bankowe-

go. Oczywiście, z biegiem czasu esoP może osiągnąć bez stosowania dźwigni fi-

nansowej każdy z zakładanych celów, dający pakiet udziałów od 1% do 100%.

esoP, uważany jedynie za pojęcie ogólne na określenie funduszu powier-

niczego (trustu) zakładanego przez spółkę w celu przekazania pracownikom 

akcji, pod wieloma względami przypomina program udziału w zysku w formie 

akcji (share-based profit-sharing), ale przede wszystkim nie jest aż tak ograni-

czony. Podczas kiedy ten drugi ma tylko jedno źródło finansowania (czyli bez-

pośrednie wkłady wnoszone przez pracodawcę), esoP może być finansowany 

z tak różnych źródeł, jak:

 – pożyczka od spółki , sprzedającego akcjonariusza lub instytucji finansowej, 

np. banku; 

 – zyski z dywidendy; 

 – sprzedaż akcji powiązanemu programowi udziału w zysku w formie akcji;

 – wkład wnoszony przez spółkę.  

95   Jeśli wskaźnik C/Z (P/E) jest równy 5, 
a oprocentowanie nie wyższe niż 5%, 7-letni 
harmonogram standardowej amortyzacji kwoty 
głównej kredytu wymagałby C/7 + C x .05 
lub przynajmniej 20-procentowej dywidendy 
w pierwszym roku na obsługę kredytu.

96   Dla USA, patrz C. Bachman i K. Butcher, 
„esop Financing” („Finansowanie ESOP”),  
National Center for Employee Ownership  
Conference Paper, San Francisco, 2002

97   W pewnym wariancie opisanej struktury 
kredytu kredytodawca często woli udzielić  
go bezpośrednio spółce, po czym następuje  
„lustrzana pożyczka” od spółki dla trustu. 
Z punktu widzenia podatków rezultat będzie taki 
sam, jak w przypadku bezpośredniego kredytu 
dla trustu. Spłaty kwoty głównej w dalszym 
ciągu będą do odliczenia, ponieważ spółka musi 
dokonywać rocznych odliczanych wpłat do 
trustu w kwotach wystarczających  
na amortyzację pożyczki wewnętrznej od spółki 
dla trustu. Kwoty płacone przez ESOP do spółki 
na amortyzację pożyczki wewnętrznej  
zazwyczaj będą stanowiły spłaty wolne  
od podatku i mogą być wykorzystane przez 
spółkę na amortyzację zewnętrznego kredytu 
bankowego. Struktura „lustrzanej pożyczki” 
zapewnia kredytodawcy silniejsze  
zabezpieczenie w przeznaczonych do tego  
celu aktywach. W przypadku braku spłaty  
kredytodawca będzie miał lepszą pozycję  
do obrony przed roszczeniem z tytułu  
„oszukańczego przekazania” (fraudulent  
conveyance), jeśli odbiera zabezpieczenie 
bezpośrednio od kredytobiorcy, a nie gwaranta 
kredytu.
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Programy udziału w zysku w formie akcji, stanowiące dla przedsiębiorstwa narzę-

dzie przekazywania akcji pracownikom, oferują bardzo wąski rynek dla tych akcji. 

esoP nie tylko zapewnia nowe źródło akcji, które mogą być sprzedane programo-

wi udziału w zyskach, ale ma tę przewagę, że oferuje pracownikom wewnętrzny ry-

nek, na którym mogą sprzedać swoje akcje i który jednocześnie wprowadza akcje 

do ponownego obrotu na rzecz przyszłych pracowników. Ten wewnętrzny rynek 

ma wielkie znaczenie dla nienotowanych mśp, nie posiadających innego łatwo do-

stępnego źródła płynności.  

Z drugiej strony, akcjonariat pracowniczy wspomagany pożyczonymi 

środkami, jak w przypadku esoP, wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Podczas 

kiedy obciążenie finansowe związane z programami udziału w zyskach jest 

zmienne, programy lewarowane wymagają spłacania stałych rat amortyzacyj-

nych niezależnie od wyników finansowych przedsiębiorstwa – sytuacja analo-

giczna do zaciągnięcia długu. W praktyce takie pożyczki są traktowane jako 

zobowiązanie, jeśli przedsiębiorstwo je poręcza lub zobowiązuje się do wno-

szenia w przyszłości wkładów na ich obsługę. W związku z tym, jeśli spółka się 

nie rozwija lub staje się nierentowna, obowiązek spłaty kredytu może zagrozić 

jej dalszej egzystencji. Poza tym spółki zamknięte (closely-held companies) 

mogą być zmuszone do zakupu akcji odchodzących z planu uczestników, po-

nieważ ich akcje nie znajdują się w obrocie publicznym.98 W takim wypadku 

zobowiązania z tytułu odkupu akcji w dobrze  funkcjonującym przedsiębior-

stwie z upływem czasu generalnie rosną wraz ze wzrostem wyceny wartości 

akcji firmy, chociaż nie zwiększa się ona zazwyczaj procentowo w kategoriach 

odsetka wolnych przepływów pieniężnych.99 Jeśli przedsiębiorstwo nie pla-

nuje wywiązania się z tego zobowiązania we właściwy sposób, aby uniknąć 

obowiązku odkupu może być zmuszone do przeprowadzenia oferty publicz-

nej swoich akcji, co jest nie tylko bardzo kosztowne, ale również wiąże się 

z ryzykiem utraty kontroli i niezależności, oraz perspektyw dla przyszłych pra-

cowników.100 Lepszym wyborem jest utworzenie funduszu amortyzacyjnego 

(sinking fund), choć w przypadku małych firm może być trudno opracować 

założenia aktuarialne.101 Tam, gdzie relatywnie duża część obowiązku odku-

pu przypada na kilku uczestników planu, właściwe może być wykorzystanie 

ubezpieczenia na życie.102 

Na koniec należy zauważyć, że koszty przygotowania i wdrożenia progra-

mu partycypacji finansowej mogą być znaczne. Należy do nich dodać bieżące 

koszty zarządu, usług prawnych i komunikacji z pracownikami. Spółki zamknięte 

poniosą dodatkowy wydatek w postaci wymaganej corocznej wyceny wartości firmy 

przez niezależnego eksperta. W Stanach Zjednoczonych w przypadku średniej fir-

my stosującej esoP koszty wprowadzenia programu wynoszą około 40 tys. usd,  

98   Jeśli wymaga tego miejscowe prawo spółek, 
jak w USA, lub statut spółki. Np. w Irlandii  
odchodzący pracownicy nie mogą zostać  
spłaceni za cenę rynkową.

99   Procent wolnego przepływu pieniężnego 
spółki, który będzie potrzebny do obsługi  
zobowiązania odkupu średnio w ciągu lat jest 
dość stały, chyba że  mnożnik spółki (wskaźnik 
cena rynkowa/zysk) zmieni się gwałtownie. 
Przeciętna spółka będzie potrzebowała na cele 
obowiązku odkupu ekwiwalentu  
pieniężnego w wysokości do  7,5% wartości 
akcji alokowanych w truście w każdym roku.  
Jest to równoważne  7,5% dywidendy z akcji,  
ale tylko już alokowanych na kontach  
pracowników w truście. Patrz L. Lyon,  
„the repurchase liability or the phantom oF 
the esop” („Obowiązek odkupu czyli widmo 
ESOP”), Menke & Associates, Inc., San Francisco, 
Kalifornia,1989, s. 4  i nast.

100   Dlatego transakcja ESOP musi być  
projektowana z wyprzedzeniem, żeby była 
pewność, że spółkę stać na taką kwotę  
dywidendy; w innym wypadku powinien istnieć 
limit wielkości odsetka całego pakietu akcji 
spółki, który może nabyć ESOP. Rozwijająca się 
firma może potrzebować prawie całego swojego 
wolnego przepływu pieniężnego na  
sfinansowanie przyszłego wzrostu, ale spółka 
rozwijająca się tak szybko może równie dobrze 
chcieć wejść na giełdę.

101   ESOP w USA – patrz D. Ackermann,  
„how to cash out tax-Free, yet keep your 
business... esops – a practical guide For business 
owners and their advisors” (Jak sprzedawać  
bez podatku i utrzymać biznes... ESOP  
– praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców  
i ich doradców), opracowanie na konferencję, 
National Center for Employee Ownership,  
San Francisco, Kalifornia, 2002.

102   Patrz R. C. Bye, „the case For coli  
(corporate owned liFe insurance) – Funding the 
repurchase obligation” („Przypadek dla COLI 
(Corporate Owned Life Insurance – korporacyjne 
ubezpieczenie na życie) – finansowanie  
obowiązku odkupu”, opracowanie  
na konferencję, National Center for Employee 
Ownership, San Francisco, Kalifornia, 2002.
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przy czym roczne koszty zarządu łącznie z wyceną, dochodzą do około 15 tys. usd .103 

Ogólnie mówiąc, jeśli spółka nie zalicza się do średnich, wspomniane koszty 

mogą przeważyć nad możliwymi przywilejami podatkowymi.104 

103   Informacja dostarczone przez Menke &  
Associates, Inc., San Francisco, Kalifornia.  
Koszty są generalnie mniejsze dla mniejszych 
firm, gdzie bieżące wyceny roczne kosztują  
ok. 5000 USD.

104   Patrz E. Poutsma i Van den Tillaart (1996); 
koszty założenia firmy są jednak zwykle  
odliczane od podatku, np. w Irlandii. Patrz  
„underpinning partnership at the workplace –  
an msF guide to proFit sharing, esops and 
equity participation” (Wzmocnienie partnerstwa 
w miejscu pracy – vademecum MSF nt. udziału 
w zysku, ESOP i akcjonariatu praconiczego),  
J. Shannahan i L. Hennessy, Dublin, 1998, s. 33.

105   Grupa niezależnych ekspertów wysokiej  
rangi, „report on cross-border obstacles  
to Financial participation oF employees For  
companies having a transnational dimension” 
(Raport o ponadgranicznych przeszkodach 
we wprowadzaniu partycypacji finansowej 
pracowników w przedsiębiorstwach o wymiarze 
międzynarodowym), Bruksela, grudzień 2003, 
s. 52 i nast.

––––  IV.B  ––––

opcje stworzenia ram prawnych dla koncepcji eUropejskiej

––––  IV.B.1  ––––

zalecenie zgodnie z art. 288, 1 tFUe 

Koncepcja europejska mogłaby przybrać postać zalecenia zgodnie z art. 288, 

zdanie 1 tfue (dawny art. 249 ustęp I, 1 twe). Wadą takiego rozwiązania jest 

jednak to, że zalecenia zgodnie z art. 288, zdanie 5, nie mają mocy obowiązu-

jącej i w związku z tym ich wdrożenie w państwach członkowskich byłoby co 

najmniej niepewne. Z drugiej strony, stworzenie przepisów dotyczących tych 

programów, niezależnie od formy, jest dużym krokiem naprzód, ponieważ 

wiązałoby się to ze stworzeniem zbioru norm, do których spółki mogłby się 

odwołać i które zapewniałyby ramy prawne dla decyzji i działań spółek w tych 

krajach, które przyjmują koncepcję europejską.    

Jednym z możliwych rozwiązań problemu wdrożenia w poszczególnych kra-

jach byłaby procedura uznania przez państwa członkowskie partycypacji finan-

sowej, zbliżona do proponowanej przez grupę niezależnych ekspertów wysokiej 

rangi.105 W wyniku zastosowania tej procedury, poszczególne państwa członkow-

skie uznawałyby poszczególne elementy koncepcji europejskiej, ujęte w zale-

ceniu, za równoważne z planem sporządzonym na mocy własnych przepisów 

i przynoszące takie same korzyści. W ten sposób zapewniłyby firmom działającym 

na podstawie przepisów krajowych ramy prawne, które określają co wolno robić, 

bez potrzeby przywoływania sankcji ze strony organów regulacyjnych, sądowych 

i podatkowych. Uznanie jest jednak najważniejszym krokiem i wymagałoby wy-

sokiego stopnia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją. 

––––  IV.B.2  ––––

na Poziomie dyrektywy:  

zmiana istniejącego eUropejskiego prawa spółek 

Ze względu na trudności przy uchwalaniu i wdrażaniu dyrektyw europej-

skich, szczególnie w obszarach wrażliwych, które mogą wymagać jednogło-
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śnej decyzji, wydaje się, że lepiej byłoby nowelizować istniejące europejskie 

ustawodawstwo. Akcjonariat pracowniczy wpisuje się w ramy prawa spółek, 

wobec czego można zaproponować przepisy o jego wdrożeniu w formie no-

welizacji prawa spółki europejskiej. Można by, na przykład, znowelizować 

statut spółki europejskiej106 (eCs), który przewiduje opcję ustanowienia 

ponadnarodowej spółki, w taki sposób, żeby uwzględniał możliwość two-

rzenia przez takie spółki „europejskiego akcjonariatu pracowniczego”.107  

Opcję tę dałoby się z łatwością rozszerzyć na inne spółki, które nie wchodzą 

w zakres eCs, pod warunkiem, że ustawodawstwo krajowe byłoby już dostosowa-

ne do wymagań ponadnarodowego statutu. 

Państwa członkowskie ue miałyby na zachętę do wdrożenia przepisów pra-

wa, dotyczących „europejskiego statutu akcjonariatu pracowniczego” w formie 

poprawki do eCs, do wyboru spośród wielu zachęt, obejmujących np. zwolnienie 

podatkowe czy inne przywileje:

 – W przeciwieństwie do przepisów uzupełniających do eCs, które dotyczą par-

tycypacji w procesie decyzyjnym, stosowanie przepisów o europejskim ak-

cjonariacie pracowniczym byłoby całkowicie dobrowolne; obowiązywałyby 

tylko wtedy, kiedy spółka zdecydowałaby się na przyjęcie jednego z istnieją-

cych modeli partycypacji finansowej.   

 – Podobnie jak w przypadku przepisów uzupełniających do eCs o partycypacji 

w procesie decyzyjnym,108 program byłby wstępnie proponowany pracowni-

kom przez pracodawców jako propozycja do negocjacji. Gdyby proponowa-

ny program nie odpowiadał katalogowi minimalnych wymagań, albo gdyby 

strony podjęły taką decyzję, w życie wchodziłby ustawowy zbiór przepisów, 

czyli „bezpieczna przystań” (safe harbor provision).    

Mechanizm przepisów dyspozytywnych mających zastosowanie w przypadku braku 

odmiennych postanowień w odniesieniu do uczestnictwa w procesie decyzyjnym, 

przewidziany w eCs na wypadek potrzeby rozwiązania potencjalnego konfliktu  

i jednocześnie nie narzucający rozwiązania, mógłby się okazać przydatny w dziedzi-

nie partycypacji finansowej:

 – W odniesieniu do przepisów dyspozytywnych dla prywatnych czy nienotowa-

nych mśp, odpowiedni wydaje się trust esoP, ponieważ może zapewnić względ-

nie niekontrowersyjne rozwiązanie kwestii praw głosu dla pracowników oraz 

z większą łatwością chronić przed potencjalnym ryzykiem, jednocześnie roz-

wiązując problem sukcesji przedsiębiorstwa. 

 – W odniesieniu do przepisów dyspozytywnych dla notowanych mśp, odpo-

wiedni wydaje się powszechny program opcji na akcje lub zakupu akcji (jak 

w Wielkiej Brytanii), ponieważ z jednej strony już nastąpił znaczny postęp  

106   Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 
z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu 
spółki europejskiej (SE); Dz.U., L 294/1.

107   Jak zaproponowano w raporcie Komitetu  
ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych z dn. 5 maja 
2003 (KOŃCOWY A5-0150/2003) s. 11 i 14, 
i wyrażono w rezolucji Parlamentu  
Europejskiego z dn. 5 czerwca 2003 r.  
(P5-TA (2003) 0253), 31. IV; podobnie  
w dyrektywie Rady 2001/86/WE  
z dn. 8 października 2001 r., „uzupełnienie  
statutu spółki europejskiej w odniesieniu  
do uczestnictwa pracowników”,  
Dz. U., L 294/22, ale w odniesieniu  
do partycypacji finansowej.

108   Wynik negocjacji między pracodawcą 
a przedstawicielami pracowników.
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w harmonizacji europejskiej (patrz niżej), a z drugiej strony Dyrekcja Ge-

neralna ds. Przedsiębiorczości przedstawiła godną uwagi inicjatywę.109

109   „employee stock options: the legal and  
administrative environment For employee stock 
options in the eu” (“Pracownicze opcje na akcje: 
Prawne i administracyjne otoczenie w UE”), 
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna  
ds. Przedsiębiorczości, 2003.

110   Przepisy ogólne, które stanowią, że (i) 
nabycie nie może mieć skutków w postaci 
zmniejszenia wartości aktywów netto poniżej 
kwoty subskrybowanego kapitału plus rezerwy, 
które nie mogą być przeznaczone do podziału 
z mocy prawa lub statutu oraz (ii) tylko w pełni 
spłacone akcje mogą być objęte transakcją, 
w dalszym ciągu obowiązują bez wyjątku.

––––  IV.B.3  ––––

na szczeblu krajowym:  

wykorzystanie istniejącego krajowego prawa spółek

Z uwagi na wyżej opisane trudności w osiągnięciu kompromisu ponadnarodo-

wego w Komisji czy w Radzie, w celu stworzenia regulacji europejskiej najpro-

ściej byłoby się oprzeć na dotychczasowych przepisach krajowych, wywodzą-

cych się z Acquis Communautaire. Jednym z nielicznych przykładów takiego  

wspólnego obszaru prawnego są niektóre przepisy krajowe o notowanych  

i nienotowanych spółkach akcyjnych, pochodzące z implementacji prawa 

europejskiego, czyli drugiej dyrektywy Rady w sprawie prawa spółek 77/91/

eWg z dnia 13 grudnia 1976 r. Artykuły 19 ustęp 3, 23 ustęp 2 i 41 ustęp 1 i 2 

dyrektywy, w celu wsparcia partycypacji finansowej pracowników, pozwalają 

państwom członkowskim na odejście od ram prawnych przewidzianych dla 

spółek akcyjnych. Mimo, że te opcjonalne przepisy przede wszystkim odnoszą 

się do programów akcjonariatu, zostawiają one miejsce także na powiązanie z 

programami udziału w zyskach. 

Artykuł 19 ustęp 3 umożliwia państwom członkowskim odstąpienie od re-

strykcyjnych przepisów regulujących zwolnienia z ogólnego zakazu nabywania 

przez spółki własnych akcji. Kiedy akcje nabyte przez spółkę są przeznaczone 

do dystrybucji wśród jej pracowników lub pracowników spółki stowarzyszonej, 

zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie jest obowiązująca, choć akcje 

muszą zostać rozdzielone w ciągu 12 miesięcy od nabycia.110

Państwa członkowskie mogą jednak na podstawie art. 41 ustęp 1 podwyższyć 

limit wartości nominalnej nabywanych akcji w wysokości 10% kapitału subskry-

bowanego (łącznie z akcjami poprzednio nabytymi przez firmę i posiadanymi 

przez nią oraz akcjami nabytymi przez osobę występującą we własnym imieniu, 

ale na rachunek firmy). 

W ramach wyjątku od generalnego zakazu lewarowania zakupu swoich 

własnych akcji, art. 23 ustęp 2 umożliwia państwom członkowskim zezwalanie 

spółkom na dokonywanie zaliczkowych wypłat lub udzielanie pożyczek, lub 

ustanawianie zabezpieczeń (pomoc finansowa) w celu sprzedaży tych akcji pra-

cownikom spółki. Ponadto art. 41 ustęp 1 pozwala na odstąpienie od przepisów 

i ograniczeń ogólnych, aby zachęcić pracowników do partycypacji finansowej 

w procesie tworzenia dodatkowego kapitału. Przykładem może być finansowa-



46     W STRONĘ EUROPEJSKIEJ  KONCEPCJI  PARTYCYPACJI  F INANSOWEJ

nie emisji akcji za pomocą programu udziału w zyskach. Natomiast klauzula 

rozszerzająca art. 41 ustęp 2 dyrektywy, przewidująca możliwość zawieszenia 

artykułów 30, 31, 36, 37, 38 i 39 dla spółek emitujących na mocy ustawy spe-

cjalnej wspólnie posiadane akcje pracownicze, została wykorzystana jedynie we 

Francji.111

Poniższa tabela pokazuje, że zaskakująco duża większość państw członkow-

skich przyjęła krajowe przepisy pozwalające spółkom na nabywanie własnych 

akcji w celu ich przekazania swoim pracownikom (wdrożono w 17 krajach, 

możliwe w 25) oraz na ułatwienie nabycia dzięki pomocy finansowej (wdrożo-

no w 23 krajach). Niezależnie od faktu, że przepisy te są w niektórych krajach 

rzadko wykorzystywane, istnienie zbieżnego ustawodawstwa w całej ue może 

posłużyć jako fundament koncepcji europejskiej.

111   Patrz artykuły L.225-259 do L.225-270  
francuskiego kodeksu handlowego: Akcje  
pracownicze posiadane wspólnie przez opłacany 
personel w pracowniczej spółdzielni handlowej.
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implementacja drUgiej dyrektywy rady w sprawie prawa spółek 77/91/ewg

Kraj Art.19 iii zezwolenie  
nA nABywAnie Przez  
sPółki włAsnych Akcji  
z PrzeznAczeniem  
dlA PrAcowników

Art.23 zezwolenie  
nA wydAtkowAnie środków, 
udzielAnie Pożyczek,  
udzielAnie zABezPieczeniA 
(Pomoc finAnsowA),  
w celu nAByciA

Art. 41 i derogAcjA w celu 
wsPArciA PArtycyPAcji  
finAnsowej w PrzyPAdku  
PodwyższeniA kAPitAłu

inne PrzePisy ogólne  
w PrAwie sPółek,  
wsPierAjące  
PArtycyPAcję finAnsowA

ue-15     

BelgiA Bez decyzji walnego  
zgromadzenia 

Wysokość pomocy finansowej  
do wysokości kapitału  
rezerwowego przeznaczonego  
do podziału; aktywa netto  
nie mogą być niższe od kapitału  
subskrybowanego; także firmy 
założone przez pracowników  
posiadających ponad 50%  
praw głosu. 

Niezbywalne 5 lat; limit: 20% 
kapitału własnego; maks. 20% 
dyskonto. 

Nie

dAniA Limit: kapitał własny wyższy niż 
dywidenda do podziału; kapitał 
zakładowy minus posiadane akcje 
własne nie może być niższy niż 
500 000 DKK.

Jeśli kwalifikowany plan  
zakupu akcji; również nabycie  
od pracowników; o ile kapitał 
akcyjny w spółce jest wyższy 
niż dywidendy niepodlegające 
podziałowi.

Zgodnie ze statutem emisja 
nowych/bonusowych akcji; także 
pracownicy spółek zależnych; 
autoryzacja na 5 lat za każdym 
razem; nie tylko gotówka. 

Rezygnacja z subskrypcji/
praw poboru decyzją walnego 
zgromadzenia (2/3 głosów 
i kapitału własnego) dla dobra 
pracowników. 

niemcy Bez decyzji walnego  
zgromadzenia; także (byli)  
pracownicy lub z firm afiliowanych; 
fundusz rezerwowy konieczny  
bez zmniejszania kapitału  
własnego czy funduszy  
rezerwowych. 

Tak Opcje na akcje dla firm /  
pracowników firm afiliowanych; 
decyzja walnego zgromadzenia; 
kwota nominalna opcji  
ograniczona do 10%,  
podwyższenia do 50% kapitału 
własnego.

W firmach z indywidualnymi 
certyfikatami akcji, liczba akcji 
musi być podwyższona zgodnie 
z podwyższeniem kapitału.

grecjA Także personel firm  
pomocniczych.

Nie Akcje / opcje, bezpłatne /  
z dyskontem; 3 lata niezbywalne 
bez zgody walnego zgromadzenia.

Nie

hiszPAniA Także na opcje. Tak Nie Nie

frAncjA W kontekście programu udziału 
w zysku w formie akcji, planu 
oszczędnościowego w formie  
akcji lub programu opcji na akcje. 

Także w spółkach zależnych  
lub spółkach stowarzyszonych 
w grupowym planie  
oszczędnościowym. 

Dla wszystkich programów;  
wymagana decyzja walnego  
zgromadzenia; bez oferty  
publicznej.

Pracownicze opcje na akcje; 
odroczony udział w zyskach 
w formie akcji; programy  
save-as-you-earn. 

irlAndiA Nie sprecyzowano, że dla  
pracowników; ogólnie możliwe. 

Firma / grupa firm; zapewnienie 
środków / pożyczki w ramach 
programu akcji; obecni / byli  
pracownicy i członkowie rodzin. 

Nie Ustawy o finansach: programy 
udziału w zysku w formie akcji; 
Save-as-you-earn / zakupu 
akcji.

włochy Nie Wartość pomocy finansowej do 
wysokości kapitału rezerwowego.

Prawo poboru dla akcjonariuszy 
można zawiesić dla maks. 25% 
nowych akcji większością  
głosów w walnym zgromadzeniu; 
więcej niż 25% wymaga  
większości posiadanego kapitału. 

Można emitować specjalne 
akcje pracownicze przy  
podwyższeniu kapitału; 
określone przepisy o formie, 
odsprzedaży i prawach.  

luksemBurg Jako minimalne wymagania 
dyrektywy. 

Limit: aktywa netto firmy  
nie niższe niż kwota  
subskrybowanego kapitału  
plus rezerwy. 

Nie Nie
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Kraj Art.19 iii zezwolenie  
nA nABywAnie Przez  
sPółki włAsnych Akcji  
z PrzeznAczeniem  
dlA PrAcowników

Art.23 zezwolenie  
nA wydAtkowAnie środków, 
udzielAnie Pożyczek,  
udzielAnie zABezPieczeniA 
(Pomoc finAnsowA),  
w celu nAByciA

Art. 41 i derogAcjA w celu 
wsPArciA PArtycyPAcji  
finAnsowej w PrzyPAdku  
PodwyższeniA kAPitAłu

inne PrzePisy ogólne  
w PrAwie sPółek,  
wsPierAjące  
PArtycyPAcję finAnsowA

holAndiA Także pracownicy grupy firm;  
bez wymogu zgody walnego  
zgromadzenia, jeśli statut  
przewiduje; kapitał własny  
zmniejszony o cenę  
nabycia nie mniejszy  
niż kwota zapłaty  
za akcje plus fundusze  
rezerwowe.  

Tak (ale ograniczenia  
dla zamkniętych S.A.)

Nie Nie

AustriA Także pracownicy grupy firm;  
bez wymogu zgody walnego  
zgromadzenia, jeśli statut  
przewiduje; kapitał własny  
zmniejszony o cenę  
nabycia nie mniejszy  
niż kwota zapłaty  
za akcje plus fundusze  
rezerwowe.

Nie  
  
  
    

Opcje dla pracowników firm/firm 
afiliowanych; decyzja walnego 
zgromadzenia; kwota nominalna 
opcji ograniczona do 10%,  
podwyższenia do 50% kapitału 
własnego; limit 20% kapitału  
własnego na sumę ogółem  
należnych akcji. 

W firmach z indywidualnymi 
certyfikatami akcji, liczba akcji 
musi być podwyższona zgodnie 
z podwyższeniem kapitału.

PortugAliA Nie sprecyzowano, że dla  
pracowników; ogólnie możliwe,  
jeśli umowa spółki nie  
przewiduje inaczej. 

Też dla pracowników firm  
afiliowanych; aktywa płynne  
nie niższe od kapitału  
subskrybowanego plus rezerwy 
niepodlegające podziałowi. 

Walne zgromadzenie może  
ograniczyć/ znieść prawa  
poboru akcjonariuszy  
„z przyczyn społecznych”.  

Nie

finlAndiA Nie sprecyzowano, że dla  
pracowników; ogólnie możliwe.

Tak, jeśli oprocentowanie niższe 
niż stopa referencyjna, różnica 
podlega podatkowi socjalnemu  
jako korzyść opodatkowana, 

Bez specjalnych przepisów  
dotyczących pracowników. 

Ustawa o funduszu  
pracowniczym. 

szwecjA Nie sprecyzowano, że dla  
pracowników; ogólnie możliwe.

pracownicy firm / grupy firm;  
wartość ogółem ograniczona; 
objętych min.1/2 pracowników  
firm; zaliczka/pożyczka do  
spłacenia w ciągu 5 lat.

Walne zgromadzenie może  
zawiesić prawa poboru; także 
grupy firm/żona/mąż/dzieci. 

Nie

wielkA BrytAniA Nie sprecyzowano, że dla  
pracowników; ogólnie możliwe.

Firma / grupa firm; zapewnienie 
środków / pożyczki w ramach 
programu akcji; obecni / byli 
pracownicy i członkowie rodzin; 
aktywa netto nie niższe  
od kapitału subskrybowanego; 
Wartość pomocy finansowej  
do wysokości rezerw  
podlegających podziałowi.

Nie Ustawy o finansach: udział 
w zyskach w formie akcji;  
Save-as-you-earn / programy 
zakupu akcji.

nowi członkowie     

BułgAriA Nie sprecyzowano, że dla  
pracowników; ogólnie możliwe.

Nie Nie Nie

cyPr Bez wymogu zgody  
walnego zgromadzenia.

Zaliczkowe wypłaty  
lub udzielanie pożyczek  
pracownikom.

Nie Nie
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Kraj Art.19 iii zezwolenie  
nA nABywAnie Przez  
sPółki włAsnych Akcji  
z PrzeznAczeniem  
dlA PrAcowników

Art.23 zezwolenie  
nA wydAtkowAnie środków, 
udzielAnie Pożyczek,  
udzielAnie zABezPieczeniA 
(Pomoc finAnsowA),  
w celu nAByciA

Art. 41 i derogAcjA w celu 
wsPArciA PArtycyPAcji  
finAnsowej w PrzyPAdku  
PodwyższeniA kAPitAłu

inne PrzePisy ogólne  
w PrAwie sPółek,  
wsPierAjące  
PArtycyPAcję finAnsowA

rePuBlikA czeskA Bez wymogu zgody  
walnego zgromadzenia 
 jeżeli  przewidziano rezerwy.  

Zgodnie ze statutem. Finansowanie z zysku spółki  
lub udziału w zysku; nieuznane  
za ofertę publiczną.

Limit dyskonta: 5% kapitału 
własnego pokryte z własnych 
środków firmy. 

estoniA Nie sprecyzowano, że dla  
pracowników; ogólnie możliwe.

Nie Nie Nie

węgry Nie sprecyzowano, że dla  
pracowników; ogólnie możliwe.

Także pracownicy firm  
kontrolowanych lub organizacji 
założonych przez pracowników. 

Obie możliwości, specjalne  
akcje pracownicze gratis /  
z dyskontem; nieuważane  
za ofertę publiczną.

Spec. akcje pracownicze gratis / 
z dyskontem; limit: 15%  
kapitału własnego; niezbywalne; 
obowiązek odsprzedaży. 

łotwA Firma może w pełni spłacić  
akcje; niezbywalne; przez  
maks. 6 miesięcy.

Nie Akcje bez prawa głosu; maks. 
10% kapitału własnego,  
pokryte z zysku firmy;  
bez oferty publicznej. 

Akcje pracownicze firm  
komunalnych / państwowych; 
niezbywalne; obowiązek 
odsprzedaży. 

litwA Nie sprecyzowano, że dla  
pracowników; ogólnie możliwe.

Zaliczkowe wypłaty lub pożyczki 
zwracane przez potrącenia  
z wynagrodzeń pracowników. 

Akcje bez prawa głosu przez  
maks. 3 lata, w czasie których 
sprzedaż akcji tylko innym  
pracownikom. 

Nie

malta Bez wymogu zgody  
walnego zgromadzenia.

Dla pracowników firm / grupy  
firm; jeśli nie zagraża własnym 
środkom firmy.  

Nie Akcje firmy macierzystej dla  
pracowników gratis / z  
dyskontem; bez prospektu. 

polsKa Także pracownicy na  
emeryturze/firm afiliowanych; 
wymagana rezerwa. 

Wymagana rezerwa; także  
pracownicy firm afiliowanych

Finansowanie z zysków firmy / 
udziału w zyskach nieuważane  
za ofertę publiczną.

Nie

rumuniA Finansowanie z zysków  
i rezerw do podziału.

Tak Nie Nie

rePuBlikA słowAckA Zgodnie ze statutem. Jeśli nie zagraża własnym  
środkom firmy.  

Decyzją walnego zgromadzenia. Oferty akcji z dyskontem;  
dyskonto maks. 70%  
pokryte z własnych  
środków firmy. 

słoweniA Także pracownicy na  
emeryturze i firm  
powiązanych. 

Także pracownicy firm  
powiązanych.

Możliwe finansowanie  
z podziału zysku. 

Nie 

krAje kAndydujące 
    

chorwAcjA Także pracownicy  
firm powiązanych;  
wymagana rezerwa  
z zysku.

Wymagana rezerwa;  
nie może zagrażać  
kapitałowi własnemu.

Między innymi w celu  
spełnienie pracowniczych  
żądań nabycia akcji. 

Nie

turcjA Nie sprecyzowano, że dla pracow-
ników; ogólnie możliwe.

Nie Nie Nie
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Partycypacja finansowa pracowników jest ściśle powiązana z wyznaczonym na 

szczycie lizbońskim celem uczynienia z gospodarki europejskiej „najbardziej 

konkurencyjnej, dynamicznej i opartej na wiedzy gospodarki na świecie, zdol-

nej do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia więk-

szej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej.”112 Kon-

cepcja europejska, którą proponujemy, odwołuje się – podobnie, jak Komisja 

– zwłaszcza do doświadczeń usa, które dowodzą, jak może oddziaływać taki mo-

del „w kategoriach wzrostu gospodarczego, wspierania zmian przemysłowych 

i zapewnienia pracownikom uczestnictwa w rosnącym dobrobycie”.113 Dlatego, 

żeby można było uruchomić ten potencjał – w Europie w znacznej niewykorzy-

stany – dalszego rozwoju partycypacji finansowej w ramach całościowej strate-

gii stymulowania wzrostu nowych, dynamicznych przedsiębiorstw, popieramy 

wdrażanie esoP . 

Chociaż powszechnie akceptuje się tezę, że demokracja wymaga szerokiej 

dystrybucji zasobów, obecna polityka społeczna jeszcze nie znalazła odpowie-

dzi na rosnącą koncentrację bogactwa; ani w poszczególnych państwach ani na 

szczeblu Europy nie weszły w życie żadne stosowne przepisy. Uwaga społeczna 

skupia się na razie na rosnącym bogactwie nielicznych (np. przepisy antymo-

nopolowe). W tej sytuacji otwarta, modułowa koncepcja doskonale nadaje się 

do opracowania ponadnarodowych przepisów, aktywniej wspierających partycy-

pację finansową i niwelujących narodowe różnice polityki podatkowej. Jedno-

cześnie takie ramy prawne, zapewniając szerszy system bodźców, określają, co 

firmom wolno robić, bez narażania się na sankcje ze strony organów regulacyj-

nych, sądowych i podatkowych.  

Regulacja prawna na poziomie europejskim, o ile ma odnieść sukces, musi 

być regulacją, którą przyjmuje się większością głosów. W związku z tym powinna 

obejmować szeroki system zachęt, zapewniający różnorodne i elastyczne rozwią-

zania, kompatybilne z obowiązującymi już w państwach członkowskich: 

112   Patrz punkt 1.5 Konkluzje Prezydencji 
z posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie 
(23-24.3.2000).

113   Komunikat Komisji  w sprawie „ram dla 
promocji partycypacji Finansowej pracowników” 
KOM(2002)364 Końcowy, 5 czerwca 2002,  
s. 3 i 10.

––––  V  ––––

wnioSki i podSUmowanie

––––  V.A  ––––

zgodność z postUlatami  

eUropejskich decydentów

––––  V.A.1  ––––

osiągnięcie konkUrencyjności przy UtrzymaniU różnorodności 
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 – Stosunkowo rozpowszechnione w Europie są programy udziału w zysku, 

opcji na akcje i akcji pracowniczych.  

 – W krajach o tradycji angloamerykańskiej, np. Wielkiej Brytanii i Irlandii, 

funkcjonuje także system esoP .  

 – Kraje Europy Środkowej i Wschodniej rozwinęły system akcjonariatu pra-

cowniczego (w większym stopniu niż program udziału w zyskach), w którym 

akcję są rozprowadzane bezpłatnie lub sprzedawane za cenę rynkową, albo 

na warunkach preferencyjnych.   

Widoczna różnica prawnych i politycznych priorytetów między Wschodem 

i Zachodem wynika z faktu, że najważniejszym celem postsocjalistycznych usta-

wodawców jest zmiana socjalistycznego system ekonomicznego poprzez prywa-

tyzację i reprywatyzację. W związku z tym wprowadzanie tych programów nieko-

niecznie stanowi progresywną ewolucję systemów płac czy procesu organizacji 

pracy w tych krajach. 

Podejście modułowe uwzględnia tę różnorodność, otwierając jednocześnie 

praktykę krajową na nowe formy partycypacji finansowej. 

––––  V.A.2  ––––

podejście modUłowe:  

przestrzeganie podstawowych zasad…

Proponowane podejście modułowe całkowicie spełnia najważniejsze zasady doty-

czące partycypacji finansowej, określone przez Komisję w cytowanym komunikacie:  

 – Wszystkie elementy modułów konstrukcyjnych są dobrowolne dla przed-

siębiorstw i pracowników (nie kłóci się to jednak z francuskim przepisami 

obowiązującymi na szczeblu krajowym). 

 – Moduły można zestawiać w dowolne kombinacje w zależności od konkret-

nych potrzeb danego przedsiębiorstwa, dzięki czemu uzyskuje się indywidu-

alnie dostosowane, jasne i zrozumiałe plany. 

 – Wszelkie przejawy dyskryminacji, np. wobec pracowników niepełno-etato-

wych czy kobiet, wykluczałyby dowolny program krajowy z ponadnarodowej 

koncepcji europejskiej. 

 – Proponowane programy akcjonariatu pracowniczego, funkcjonujące od 

dziesięcioleci w usa i Wielkiej Brytanii, obejmują odpowiednie szkolenia 

i materiały edukacyjne, które pozwalają pracownikom ocenić charakter 

i szczegóły programu. 
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 – Pracownicy są chronieni przed nieuzasadnionym ryzykiem dzięki zróżnico-

waniu koncepcji. Praktyka rozpowszechniania informacji między pracow-

nikami ma na celu, między innymi, podniesienie świadomości ryzyka zwią-

zanego z partycypacją finansową, które wynika z wahań w dochodach lub 

z ograniczonej dywersyfikacji inwestycji. 

 – Dzięki zgromadzeniu najlepszej praktyki ustawodawstwa i obyczajów po-

szczególnych krajów przepisy o partycypacji finansowej na poziomie przed-

siębiorstwa są oparte na wcześniej zdefiniowanej formule, wyraźnie powią-

zanej z wynikami przedsiębiorstwa. 

 – Każdy moduł stanowi uzupełnienie istniejącego systemu płac, a nie jego 

substytut.

 – Jasno sprecyzowanym przeznaczeniem podejścia modułowego jest jego wy-

korzystanie na całym obszarze Unii Europejskiej, wobec czego musi ono 

uwzględniać mobilność pracowników między państwami i przedsiębiorstwami.

114   Raport Grupy niezależnych ekspertów  
wysokiej rangi „report on cross-border obstacles 
to Financial participation oF employees For  
companies having a transnational dimension”  
(Raport o ponadgranicznych przeszkodach 
we wprowadzaniu partycypacji finansowej 
pracowników w przedsiębiorstwach o wymiarze 
międzynarodowym), Bruksela, grudzień 2003, 
s.17 i nast.

115   Sfinansowany przez Komisję projekt, 
któremu przewodniczył autor niniejszego opra-
cowania, przedstawia wyczerpujące  
dane empiryczne związane z partycypacją  
pracowniczą w UE oraz znaczenie partycypacji 
dla praktyki gospodarczej, przeszkody prawne  
oraz przyszłe możliwości: raport pepper iv został 
opublikowany w 2009 r.

––––  V.A.3  ––––

…i przezwyciężanie międzynarodowych przeszkód

Podejście modułowe stanowi jednocześnie próbę przezwyciężenia międzyna-

rodowych przeszkód określonych przez Komisję i Parlament114 jako bariery 

dla rozwoju modelu europejskiego i transgranicznych planów partycypacji 

finansowej:

 – Zapewniając szeroki system bodźców, wykraczający poza klasyczne instru-

menty ustawodawstwa podatkowego, podejście modułowe ani nie opiera się 

na zachętach podatkowych, ani ich nie wyklucza. 

 – Pomimo trudności we wdrażaniu zachęt podatkowych, pozostają one potęż-

nym narzędziem wzmacniania i zwiększania zakresu stosowania partycypacji 

finansowej. Mogłyby być one przyznawane przez państwa pojedynczo lub 

grupowo, stwarzając w ten sposób coraz korzystniejsze otoczenie. Pro-ak-

tywność krajów, które mają długą tradycję ich stosowania, np. Francji czy 

Wielkiej Brytanii, mogłaby skłonić inne kraje do naśladownictwa.

 – Analiza porównawcza PePPer iV,115 przeprowadzona dla całej Unii, stanowi 

pierwszy pełny przegląd stanu partycypacji pracowniczej we wszystkich pań-

stwach członkowskich i kandydujących, oraz umożliwia uniknięcie międzyna-

rodowych przeszkód, np. w odniesieniu do okresów karencji, w czasie których 

pracownicy nie mogą zbywać swoich akcji. 

 – Raport PePPer iV, dostarczając usystematyzowanych informacji na temat do-

świadczeń ue-15, pomaga też w przezwyciężeniu kulturowych różnic w od-
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niesieniu do partnerstwa społecznego oraz zwiększa świadomość nowych 

państw członkowskich w odniesieniu do pracowników.

116   o transFerze małych i średnich przedsiębiorstw 
94/1069/EWG z notą objaśniającą, Dziennik 
Urzędowy Nr C 400, 31. 12. 1994, s. 1,  
powtórzone w komunikacie Komisji  
o transFerze małych i średnich przedsiębiorstw,  
Dz.U. C 93, 28.3.1998.

117   Jeden z kluczowych obszarów określonych 
w końcowym raporcie projektu MAP 2002, Ko-
misja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przed-
siębiorczości, “transFer oF businesses – continuity 
through a new beginning” („Przekazywanie firm 
– ciągłość dzięki nowemu początkowi”), 2003.

––––  V.B  ––––

Plany akcjonariatu Pracowniczego (esoP):  

rUch na rzecz innowacyjności 

Poza dobrze znanymi formami partycypacji finansowej (np. akcje pracownicze 

i udział w zyskach), podejście modułowe wprowadza mniej znaną, ale elastyczną 

formę zbiorowego akcjonariatu: esoP. Różnica polega na tym, że podczas kiedy 

programy udziału w zysku w formie akcji mają tylko jedno źródło finansowania 

(czyli bezpośrednie wkłady wnoszone przez pracodawcę), esoP może być finan-

sowany z tak różnych źródeł, jak:

 – pożyczka od spółki, sprzedającego akcjonariusza lub instytucji finansowej, 

np. banku; 

 – zyski z dywidendy; 

 – sprzedaż akcji powiązanemu programowi udziału w zysku w formie akcji;

 – wkład wnoszony przez spółkę. 

Pełny lub częściowy wykup za pośrednictwem esoP stanowi idealne narzę-

dzie przeprowadzania zmian struktury własności i zarządu w spółkach za-

mkniętych. Ten obszar działania został przedstawiony jako jeden z głównych 

celów w zaleceniu Rady z dnia 7 grudnia 1994 r.116 a ostatnio przez Komisję 

Europejską, która wyraźnie podkreśliła znaczenie przekazywania własno-

ści pracownikom jako specjalny środek umożliwiania sukcesji przedsiębior-

stwa w mśp .117 esoP stwarza rynek dla akcji wycofujących się akcjonariuszy,  

co ma pierwszorzędne znaczenie dla nienotowanych mśp, które nie dysponują 

żadnym innym łatwo dostępnym źródłem płynności.  

Akcjonariat generalnie wiąże się z dodatkowym ryzykiem dla pracowników, 

ale esoP udaje się uniknąć tego efektu. Chociaż pracownicy, jak w innych progra-

mach akcjonariatu, są zachęcani do inwestowania części swoich zasobów w akcje 

własnej firmy, a nie innych firm, co prowadzi raczej do koncentracji niż do dy-

wersyfikacji ryzyka. Istnieje fundamentalna różnica, dług esoP jest finansowany 

z odpowiednio rozłożonych w czasie wpłat firmy do funduszu powierniczego ak-

cjonariatu pracowniczego (esot). W ten sposób program zapewnia dodatek do 

płacy zasadniczej, zaś pensje pracowników pozostają niezmienione. Jest jeszcze 

dodatkowa korzyść dla firmy: akcje nie są sprzedawane podmiotom zewnętrznym, 

więc nie ma ryzyka utraty kontroli, a firma zachowuje swój lokalny charakter.
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Ponadto esoP motywuje pracowników do zwiększania wydajności, podnosząc 

tym samym konkurencyjność przedsiębiorstw.118  

118   Najnowszy, obszerny przegląd  
pozytywnych dowodów ekonomicznych 
(zwłaszcza dla ESOP) – patrz J. R. Blasi, D. 
Kruse, A. Bernstein, „in the company oF owners“, 
Basic Books, New York 2003; średni wzrost 
poziomu wydajności o 4%, dochodów  
akcjonariuszy ogółem o ok. 2% a poziomu  
zysku o ok.  14% w porównaniu do firm  
bez programów PEPPER. 

119   Amerykańskie ESOP – patrz D. Ackermann, 
„how to cash out tax-Free, yet keep your 
business... esops – a practical guide For business 
owners and their advisors” (Jak sprzedawać bez 
podatku i utrzymać biznes... ESOP – praktyczny 
przewodnik dla przedsiębiorców i ich  
doradców), opracowanie na konferencję,  
National Center for Employee Ownership,  
San Francisco, Kalifornia, 2002.

120   Teoretycznie w potencjale spółki istnieje 
tymczasowa strata z powodu zobowiązania 
kredytowego, ponieważ pożyczone fundusze 
wykorzystane na wykup mogłyby posłużyć  
do finansowania dalszego rozwoju. Jednakże  
nie jest prawdopodobne, żeby sprzedaż  
outsiderowi, nawet jeśli możliwa, mogła  
spowodować taki sam wzrost wydajności  
i rentowności, jak czyni to zwiększona  
motywacja pracowników.

121   ESOP można również wykorzystać  
do wykupienia odchodzących akcjonariuszy. 

  ––––  V.B.1  ––––

esop jako narzędzie do sUkcesji przedsięBiorstwa

esoP może z łatwością wykupić jednego lub więcej akcjonariuszy, pozwalając po-

zostałym zachować swój stan posiadania, co stanowi ogromną zaletę z punktu 

widzenia akcjonariusza. Jednocześnie esoP daje właścicielom firm możliwość 

zdywersyfikowania swoich portfeli inwestycyjnych bez kosztownego wprowadza-

nia przedsiębiorstwa na giełdę.119 Ponadto nie występuje rozwodnienie wartości 

nominalnej akcji należących do dotychczasowych akcjonariuszy, ponieważ nie 

ma nowych emisji, a wszystkie akcje są kupowane za realną cenę rynkową.120  

Jak już wspomniano, jeśli esot pożycza pieniądze na kupno akcji, spółka 

spłaca pożyczkę z połączonych dochodów trustu z dywidendy i własnych wkła-

dów do planu, odliczanych od podatku. W miarę spłacania pożyczki, liczba ak-

cji równa procentowej części spłaty w danym roku jest alokowana na kontach 

pracowników, zazwyczaj proporcjonalnie do wynagrodzeń. W ten sposób esoP 

tworzy rynek sprzedaży akcji odchodzących akcjonariuszy za cenę akceptowalną 

dla właściciela – rynek, który inaczej by nie istniał. Jednocześnie, kiedy wystę-

puje potrzeba zmiany kontroli, własność jest przenoszona do zmotywowanych 

pracowników, których żywotnym interesem jest długoterminowy sukces przed-

siębiorstwa.  

W ten sposób esoP może stanowić atrakcyjną alternatywę dla sprzedaży firmy 

osobom z zewnątrz, zwłaszcza, kiedy istnieje chęć utrzymania kontroli nad firmą 

przez rodzinę lub kluczową grupę pracowników.121 Jako plan oparty na zasadzie 
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powiernictwa, esoP ma za zadanie oddzielenie kontroli nad akcjami w truście od 

„beneficjentów końcowych”. Powiernik realizuje prawa głosu, a pracownicy są 

finansowymi beneficjentami trustu. Powiernikiem może w rzeczywistości być ta 

sama osoba, która właśnie sprzedała część lub całość swoich akcji funduszowi. 

W szczególności w przypadku małych firm o wiele łatwiej jest planować stop-

niowe przekazanie własności poprzez stworzenie rynku dla tych, którzy chcą 

akcje w danym momencie sprzedać, przy jednoczesnym umożliwieniu osobom 

chcącym zatrzymać swoje akcje zachowanie ich udziału w kapitale na stałe lub 

przynajmniej na jakiś czas. Rezultatem jest możliwość stopniowego spieniężania 

bez rezygnacji z bezpośredniej kontroli.122 

Zaletą esoP jest fakt, że łatwo jest z czasem doprowadzić do 100% wykupu  

bez narażania w żadnym momencie spółki na 100% zadłużenie.123  
122   Po spłaceniu kredytu większość firm 
oczywiście czyni przygotowania do obecności 
przedstawicieli pracowników w komitecie planu.

123   Stuprocentowe wykupy są bardzo trudne 
do sfinansowania bez znacznej części kapitału 
pochodzącej od kredytodawców, którzy żądają 
bardzo wysokiej stopy zwrotu  (35–40%).  
Koszty finansowania mogą wynosić miliony 
euro, na co z pewnością nie stać MŚP.

––––  V.B.2  ––––

esop: zwiększenie przepływów pieniężnych 

esoP można wykorzystać do podwyższenia kapitału obrotowego z przeznacze-

niem na wszelkie legalne cele korporacyjne, co wymaga emisji nowych akcji lub 

sprzedaży dotychczasowych akcji własnych firmy. Obok stworzenia akcjonariatu 

pracowniczego, spółka, sprzedając w określonych okolicznościach akcje za pełną 

cenę rynkową trustowi, otrzymuje zastrzyk kapitału. Dzieje się tak, kiedy dostęp-

ne są przywileje podatkowe w odniesieniu do spłaty kwoty głównej zadłużenia 

wkładami do planu, odliczanymi od podatku. Ma to również miejsce, kiedy spół-

ka otrzymuje środki bezpośrednio od pracowników. Jednakże nawet bez takich 

warunków spółka poprzez swoje wkłady w całości finansuje ten „kapitał własny”. 

Rozwodnienie dotychczasowego akcjonariatu jest zazwyczaj częściowo rekom-

pensowane dostępnymi przywilejami podatkowymi. Można mu ponadto zapo-

biegać poprzez zwiększenie wydajności i rentowności spółki w rezultacie pod-
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wyższenia motywacji pracowników, co podnosi wartość jej akcji. Podwyższenie 

kapitału obrotowego może nastąpić, jeśli esoP zajmuje miejsce innego progra-

mu, który mógłby wyprowadzać pieniądze poza spółkę (np. plan emerytalny lub 

program udziału w zyskach inwestowanych w papiery wartościowe nienależące 

do pracowników). To samo dotyczy sytuacji, w której, brak esoP spowoduje, że 

spółka musi kupić akcje od odchodzącego akcjonariusza-założyciela z opodat-

kowanego dochodu zamiast z dochodu przed opodatkowaniem.  

124   wdrażanie lizbońskiego programu wzrostu 
i zatrudnienia, o  transFerze Firm – ciągłość dzięki 
nowemu początkowi, 14.03.2006 KOM (2006) 
117 końcowy.

125   Obliczone metodą ekstrapolacji  
z końcowego raportu projektu BEST dotyczącego 
transferu małych i średnich przedsiębiorstw, 
2002, który szacował, że potencjał roczny  
transferu dla UE-15 wynosił  610 000 firm.  
Np. rozmiary transferu dla Niemiec szacuje się 
na  ok. 354 000 w ciągu przyszłych pięciu lat 
(Institut für Mittelstandsforschung, Bonn, 2005), 
dla Francji ok. 600 000 w ciągu następnej  
dekady (vilain, la transmission des pme  
artisanales, commerciales, industrielles et  
de services, avis et rapport du conseil  
économique et social, 2004).

126   Wielkośc transakcji private equity w Eu-
ropie wzrastał w Europie w ostatnich latach: 
126 mld euro w 2005 r., nowy szczyt w 2007 
r. – 178 mld euro; źródło:  Incisive Financial 
Publishing, 2007.

127   „deutscher mittelstand vom aussterben 
bedroht? unternehmensnachFolge im Fokus” 
(„Niemiecki Mittelstand – zagrożony gatunek? 
Sukcesja firm w centrum uwagi”), Deutsche  
Bank Research, bieżące tematy 387, 29.5.2007, 
s.1, do ściągnięcia na www.dbresearch.de. 
Patrz też  „pes priorities For the eu policy agenda 
2008“ („Priorytety PES w programie polityki  
UE na 2008 r.”), przyjęte za zebraniu  
europejskich liderów 21 czerwca 2007 r., s. 3.

128   Część LBO w środkach ogółem  
zgromadzonych w Europie wyniosła w 2005 r. 
ponad 68%. Dla porównania inwestycje venture 
capital stanowią tylko 5%. Patrz „hedge Funds 
and private equity – a critical analysis“  
(„Fundusze hedgingowe i private equity  
– analiza krytyczna”), Grupa Socjalistów PSE 
w Parlamencie Europejskim, 2007, s. 69.

129   ESOP, wynaleziony w 1956 r.,  
jest prototypem wykupu kredytowanego  
(leveraged buy-out); forma private equity  
powstała w latach 70. w celu wykorzystania  
ulg podatkowych, które Kongres USA  
uchwalił dla ESOP.

––––  V.B.3  ––––

wykUp przedsięBiorstw na zasadzie private eqUity  

(private eqUity BUy-oUt) a esop 

Komunikat Komisji z 2006 r.124 stwierdzał, że z powodu starzenia się ludności Euro-

py „jedna trzecia przedsiębiorców w ue, głównie właściciele przedsiębiorstw rodzin-

nych, wycofa się z rynku w ciągu najbliższych dziesięciu lat”. Zwiastuje to ogromny 

wzrost aktywności związanej z przenoszeniem własności firm, co może dotyczyć 

niemal 690 000 małych i średnich przedsiębiorstw i wpłynąć na 2,8 mln miejsc pra-

cy każdego roku .125 Jak się przewiduje, w konsekwencji pojawienia się nowych form 

finansowania przedsiębiorstw zmniejszy się liczba transferów wewnątrzrodzinnych, 

a zwiększy się sprzedaż firm nabywcom z zewnątrz. Wejście inwestorów międzynaro-

dowych na dotychczas głównie krajowe rynki poszerzy krąg potencjalnych nabyw-

ców europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa stanowią 

jednak trzon gospodarek narodowych Europy, ich tradycji i kultury. Ich sprzedaż 

bezosobowym funduszom private equity126 oraz inwestorom strategicznym odbije 

się nie tylko na warunkach pracy, ale także na dobrobycie materialnym Europej-

czyków i jakości życia ich społeczności. Proces ten może zagrozić korzystnej struktu-

rze regionalnej europejskich firm (rodzinnych)127 i wywrze głęboki wpływ na samą 

Wspólnotę Europejską – jej wartości, wizję i skuteczność. 

Rosnąca liczba firm typu private equity, przejmujących europejskie małe 

i średnie firmy128 podkreśla znaczenie strategicznej alternatywy narzędzia kre-

dytowego wykupu. Tym alternatywnym narzędziem jest plan akcjonariatu pra-

cowniczego typu esoP. Pomimo kilku cech wspólnych łączących esoP i fundusz 

private equity129, różnią się one wyraźnie pod najważniejszym względem: mają 

różną klientelę i przynoszą różne skutki ekonomiczne i społeczne. Wykup na 

zasadzie private equity prowadzi do koncentracji własności przedsiębiorstw 

produkcyjnych oraz wytwarzanego przez nie zysku, podczas kiedy esoP poszerza 

jednocześnie bazę własności w gospodarce i dystrybucję dochodu. Wykup na zasa-

dzie private equity powiększa zasoby tylko wąskiego kręgu osób, zaś esoP poprawia 
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warunki materialne i bezpieczeństwo ekonomiczne ludzi pracy oraz ich rodzin. 

Wykup na zasadzie private equity jest tylko krótkoterminową transakcją, mającą 

na celu restrukturyzację i sprzedaż wybranego przedsiębiorstwa osobie trzeciej, 

którą znów może być fundusz private equity. esoP jest długoterminowym zobo-

wiązaniem, zapewniającym ciągłość przedsiębiorstwa.  

Szybkie zyski dla nowego konsorcjum inwestycyjnego, którego uczestnicy 

już są dobrze dokapitalizowani, czy rosnące z biegiem czasu dochody pracow-

ników, zmotywowanych przez esoP do zwiększania zyskowności i wydajności 

swojego przedsiębiorstwa? Taki jest wybór, przed którym staje Unia Europej-

ska w trakcie przygotowań do masowej transformacji struktury własnościowej 

przedsiębiorstw, które wytwarzają jej dobrobyt gospodarczy.    

130   Jednak w przypadku ESOP może otrzymać 
nieco mniej z powodu utraty korzyści w związku 
z czasem trwania wieloetapowej transakcji.

131   W tym przykładzie w przypadku ESOP 
sprzedający właściciel akceptuje 20% ceny 
w formie weksla własnego, podczas kiedy  
fundusz private equity gromadzi 20%  
z inwestycji komandytariuszy.

Jedna transakcja 50 mln
cena z premią za kontrolę

Fundusz Private Equity
(Spółka komandytowa)

PE-Zarząd

(komplementariusz)

przyjmuje opłaty

Inwestorzy

(komandytariusze)

10 mln inwestycja

Fundusz powierniczy ESOP

Pracownicy

(komandytariusze)

bez własnych inwestycji

Włąście./Zarząd

(komplementariusz)

Kontroluje spółkę

Bank
daje 40 mln kredytu

Spółka

warta 50 mln

Sprzedający właściciel
otrzymuje 100% ceny

zawarcia umowy

Sprzedający właściciel
dostaje zapłatę stopniowo
akceptuje 20% promesę

Wieloetapowa transakcja
(np. 20/10/10 mln) z premią za kontrolę

Zabezpiecza spłatę kredytu
z zysków

Zachowuje kontrole
do chwili pelnej splaty

Rezygnuje z kontroli
w dniu zamknięcia

(Spółka komandytowa)

Przy wykupie kredytowym przedsiębiorstwa (leveraged buy-out – lbo)  wykorzy-

stuje się fakt, że kapitał produkcyjny spłaca koszty swojego utworzenia lub nabycia 

ze swoich przyszłych dochodów, czyli samofinansuje się. Mechanizm ten występu-

je jednak w dwóch postaciach, każdy można użyć do przetransferowania własno-

ści małych i średnich przedsiębiorstw do nowych właścicieli. W obu przypadkach 

właściciel sprzedaje za realną cenę rynkową z premią za kontrolę.130 Jak już jednak 

stwierdzono, te dwie postacie opisanego mechanizmu służą innym celom i przy-

noszą radykalnie odmienne skutki społeczno-ekonomiczne.

Chociaż w obu rodzajach lbo stosuje się finansowanie długu do 80%131 ceny 

kupna w celu nabycia własności przejmowanej firmy w części lub w całości, to 

ich horyzont czasowy znacznie się różni. Celem funduszu private equity jest ge-

neralnie krótkoterminowy zysk pochodzący z restrukturyzacji czy „downsizin-

gu” przedsiębiorstwa przed jego ponowną sprzedażą; w związku z tym zachowa-

nie kontroli nad firmą w chwili finalizacji umowy jest warunkiem zasadniczym. 



58     WNIOSKI  I  PODSUMOWANIE

esoP jest z kolei wieloetapową, długoterminową operacją, trwającą od pięciu do 

siedmiu lat, w ciągu których kredyt na wykup umożliwia właścicielowi stopniową 

sprzedaż bez natychmiastowej utraty kontroli. 

Elastyczność esoP może być bardzo korzystna dla właścicieli mśp, którzy nie 

chcą całkowicie zrywać ekonomicznych i uczuciowych związków z przedsiębior-

stwem, często należącym do rodziny od pokoleń. Sprzedając w ratach przed-

siębiorstwo do esoP, mogą oni przekazywać w inne ręce niektóre funkcje w za-

rządzie, zachowując istotną rolę w kontroli nad przedsiębiorstwem do chwili, 

w której będą chcieli całkowicie się wycofać. Taka opcja wiąże się ze współdzie-

leniem ryzyka z bankiem, który udzielił kredytu na akwizycję; pracownicy nie 

ponoszą żadnego dodatkowego ryzyka. 

Strategia wyjścia funduszy private equity w postaci restrukturyzacji, a następ-

nie sprzedaży przedsiębiorstwa może prowadzić do wykupu menedżerskiego, 

pierwszej oferty publicznej, sprzedaży wtórnej, odkupu, sprzedaży spółki in-

westorowi strategicznemu (trade sale), a nawet spisania na straty. W idealnym 

przypadku cały ten cykl trwa nie dłużej niż 5 lat.132 W przeciwieństwie do tego 

fundusz esoP „magazynuje” akcje, tworząc w ten sposób w spółkach nienoto-

wanych na giełdzie wewnętrzny rynek, który można wykorzystać do kupowania 

akcji od odchodzących pracowników i oferowania ich nowym pracownikom. 

Transakcje private equity mogą zwiększyć płynność na rynkach kapitałowych; 

wytwarzają one także zasoby dla niewielu partnerów: banków inwestycyjnych, inwe-

storów zewnętrznych oraz członków wyższej kadry menedżerskiej, którzy organizują 

ten rodzaj wykupu i uczestniczą w nim.133 Jednak w procesie restrukturyzacji me-

nedżerowie średniego szczebla i zwykli pracownicy mogą stracić pracę; miejscowa 

społeczność może stracić konsumentów i podatników. W warunkach globalizacji 

produkcja może być przeniesiona gdzie indziej, nawet do innego kraju. 

Kredytowany wykup esoP oferuje zachowanie ciągłości i stabilności. Jeśli ko-

nieczna jest modernizacja lub restrukturyzacja, jak zwykle bywa w przypadku firm 

z długimi tradycjami, potrzebujących nowych technologii i metod, to przedsiębior-

stwo i tak zostanie na miejscu, będzie należało do miejscowych konsumentów i po-

datników, a większość jego dochodu również pozostanie w miejscowej społeczności.  

Prowadzone w ciągu wielu lat badania wykazały, że firmy w których istnieje 

współwłasność pracownicza, są bardziej dochodowe, dają więcej miejsc pracy i są 

lepszymi płatnikami podatku niż ich odpowiedniki bez partycypacji pracowni-

ków we własności. Wyniki te sugerują, że wykup kredytowany esoP mógłby się stać 

ważnym narzędziem wdrażania celu agendy lizbońskiej, czyli uczynienia europej-

skich mśp bardziej konkurencyjnymi.

132   Analiza Standard & Poors poświęcona 
dużym LBO wykazała, że w 2004 r. odzyskały 
one 64% zainwestowanego przez siebie kapitału 
po 29 miesiącach zaangażowania  
w przejmowaną spółkę, w 2005 r. 27%  
po 20 miesiącach, a w pierwszej połowie  
2006 r. 86% w ciągu 24 miesięcy. Patrz   
„hedge Funds and private equity – a critical 
analysis“ („Fundusze hedgingowe i private  
equity – analiza krytyczna”), Grupa Socjalistów 
PSE w Parlamencie Europejskim, 2007, s. 18.

133   Często inwestor uzyskuje niedostateczny 
zwrot z inwestycji w fundusze private equity; 
wynika to prawdopodobnie z nadmiernych 
opłat. Szczegółowa analiza – patrz L. Phalippou, 
„investing in private equity Funds: a survey“ 
(„Inwestowanie w fundusze private equity  
– przegląd”), The Research Foundation of CFA 
Institute, 2007.
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W ciągu pierwszego stulecia istnienia republiki amerykańskiej, Stany Zjedno-

czone były prawdziwym „społeczeństwem właścicieli”. Posiadanie farmy, rancza 

czy małej firmy było raczej regułą niż wyjątkiem. Kolejny wiek przyniósł jednak, 

wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, radykalną zmianę – pojawił się i za-

triumfował wielki biznes. 

W połowie XIX w. próbowano środkami prawnymi odwrócić rosnącą tenden-

cję do koncentracji własności, uchwalając ustawę o gospodarstwach rolnych (Ho-

mestead Act), na mocy której każdy obywatel, który osiedlił się i zaczął uprawiać 

ziemię, otrzymywał 160 akrów publicznych gruntów. Jednak do roku 1929 kon-

centracja korporacyjnego bogactwa i władzy zdominowała wszystkie pozostałe for-

my własności, doprowadzając do wielkiej depresji, która nastąpiła w tym samym 

roku. W ciągu następnych dziesięciu lat rząd federalny starał się odbudować siłę 

nabywczą pieniądza poprzez masową redystrybucję. Złagodziło to objawy, ale nie 

uleczyło choroby. Pieniądz nie odzyskał pełnej siły nabywczej aż do II wojny świa-

towej, która spowodowała powstanie nowego przemysłu zbrojeniowego z jego 

wielkimi koncernami, dającego również pracę drobnym producentom. 

Po drugiej wojnie światowej gospodarka usa przez dwie dekady radziła sobie 

świetnie, aż do załamania w 1974 r., w którym podobnie jak w 1929 r., cechowała 

ją już wielka koncentracja własności, fatalny brak siły nabywczej, krańcowo ni-

skie wskaźniki wydajności, gwałtowne starcia między pracownikami a kierownic-

twem, oraz brak kapitału na wzrost i ekspansję. Stopy procentowe były najwyższe 

w historii, a banki prawie nie zgadzały się udzielać kredytów. Giełda odnotowała 

poziom najniższy od 1929 r.; oferty publiczne nie istniały.   

Co prawda plany wynagrodzenia w formie akcji  (stock bonus) i udziału w 

zyskach, inwestujące przede wszystkim w akcje przedsiębiorstw, istniały już od 

1926 r., ale pierwszy prawdziwy esoP pojawił się w usa, kiedy prawnik z San 

Francisco, Louis Kelso, opracował projekt kredytowanego esoP w celu wyku-

pienia założycieli Peninsula Newspapers, Inc. W 1956 r. w latach 1956-1986 

firma prawnicza Kelso zajmowała się opracowywaniem wykupów esoP dla ko-

lejnych 500 firm prywatnych. Koncepcja esoP została po raz pierwszy skodyfiko-

––––  Aneks I  ––––

eSop w USa jako przykład zaawanSowaneGo modelU

john d. menke i steFan hanisch

––––  A  ––––

tło historyczne
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wana134 w ustawie o zabezpieczeniu emerytur pracowniczych (emPloyee retire-

ment income security act – erisa) z 1974 r.135  

134   Ze względu na to, że kodeks podatkowy 
już dopuścił plany zysku z akcji i plany udziału 
w zyskach, które były inwestowane przede 
wszystkim w akcje firmy, Kongres był nama-
wiany do zatwierdzenia kredytowanych ESOP, 
ponieważ kredytowanie planu mogłoby  
umożliwić pracownikom nabycie znacznie  
większych udziałów w kapitale swoich  
pracodawców niż przy kupowaniu akcji  
rok w rok.

135   Przed rokiem 1974 nie istniało żadne  
ustawowe umocowanie dla ESOP. Były one  
po prostu zatwierdzane indywidualnie przez 
Internal Revenue Service na podstawie  
określonych dotychczasowych przepisów  
oraz rozporządzeń podatkowych, które można 
było zastosować do planów zysku z akcji  
i planów udziału w zyskach.

––––  A.1  ––––

Podwaliny Planu akcjonariatu  

Pracowniczego (esoP) w usa

Postulaty decydentów europejskich pokrywają się z fundamentalnymi zasadami 

planów akcjonariatu pracowniczego, opracowanych przez rodzinę Kelso w usa, 

z których wiele zostało ustawowo wdrożonych. Podstawowa teza Kelso mówi, że 

aktywa kapitałowe każdego narodu muszą i mogą stanowić własność obywateli, 

nie wspólną, ale prywatną własność jednostek. Powszechna własność kapitału jest 

konieczna, ponieważ w gospodarce zaawansowanej technologicznie jest coraz 

trudniej, albo nawet niemożliwe, osiągnąć wysoki standard życia wyłącznie dzięki 

pracy i zatrudnieniu. Ludzie muszą uzupełniać swoje wynagrodzenia dochodami 

kapitałowymi – tj. odsetkami i dywidendami – po to, żeby wszyscy mogli partycy-

pować we własności prywatnej i cieszyć się owocami systemu wolnorynkowego.  

esoP to plany podobne do emerytalnych, które kwalifikują się do otrzymania 

ulg podatkowych. Działają za pośrednictwem funduszy (trustów) tworzonych 

przez firmy w celu gromadzenia akcji oraz innych inwestycji na rzecz pracowni-

ków do czasu ich odejścia z firmy. W zamian za znaczne ulgi podatkowe firmy 

muszą przestrzegać określonych przepisów, zapewniających równe traktowanie 

uczestników planu. Korzyści dla firm obejmują zwiększony przepływ środków 

pieniężnych, oszczędności na podatkach, a także większą wydajność dzięki mo-

tywacji pracowników. Główną korzyścią pracowników natomiast jest możliwość 

udziału w dobrych wynikach spółki. Dzięki przywilejom podatkowym zarządza-

nie planem esoP jest uregulowane i nadzorowane przez władze. 

W przypadku esoP to firma, a nie pracownicy, finansuje plan. Spółki mogą 

wnosić do planu akcje, środki pieniężne przeznaczone na zakup akcji, lub zle-

cać planowi zaciągnięcie pożyczki na kupno nowych lub dotychczasowych akcji. 

Jeśli plan pożycza pieniądze na zakup akcji, spółka spłaca pożyczkę, wpłacając 

do planu wkłady, które podlegają odliczeniu od podatku, a plan wykorzystuje je 

na spłatę. Po spłaceniu pożyczki część akcji równa części procentowej pożyczki 

spłaconej w danym roku zostaje przeniesiona na konta pracowników. Jeśli plan 

nie pożycza pieniędzy, akcje są alokowane na indywidualnych kontach pracow-

ników, zwykle w relacji do wysokości wynagrodzenia. 

Zadaniem esoP jest budowanie własności kapitałowej pracowników przed-

siębiorstwa – nie zakłócając sprawnego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa  
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i realizacji innych istotnych celów korporacyjnych – bez szkody dla wynagrodzeń 

i oszczędności pracowników. Z punktu widzenia pracowników esoP jest ustawowo 

zatwierdzonym brakującym ogniwem, które daje im dostęp do kredytu kapita-

łowego na zakup kapitału akcyjnego i na zapłatę zań, bez ryzyka osobistego ani 

odpowiedzialności, z dochodu z tworzących ten kapitał aktywów przed opodat-

kowaniem. Innymi słowy, esoP zrównuje ich dostęp do kapitału z dostępem, któ-

ry mają osoby już bogate.  

––––  A.2  ––––

zmiany strUktUralne potrzeBne do wdrożenia esop  

oraz planów UdziałU w zyskach

Kiedy program esoP został uchwalony w ramach ustawy o zabezpieczeniu 

emerytur pracowniczych (erisa) z 1974 r., nie oznaczało to, że stworzono 

ramy nowego wielkiego systemu finansów korporacyjnych (chociaż Kel-

so udało się przemycić w przesłuchaniach przed Komisją sformułowanie:  

„…esoP jest narzędziem finansów korporacyjnych”). Była to raczej propozy-

cja niewielkiej w sumie modyfikacji dotychczasowych przepisów dotyczących 

planów emerytalnych i oszczędnościowych. Początkowo program nie został 

wyróżniony żadnymi większymi ulgami czy przywilejami podatkowym niż 

stosowane w odniesieniu do kwalifikowanych planów emerytalnych czy pla-

nów odroczonego udziału w zyskach. W efekcie wszystko, co zaproponowano  

(i wszystko, co początkowo uchwalono) ograniczyło się do pozwolenia pla-

nom odroczonego udziału w zysku na inwestowanie 100% posiadanych środ-

ków w akcje firmy oraz na pożyczanie pieniędzy z przeznaczeniem na zakup 

akcji firmy. 

Dla odróżnienia nowych planów od klasycznych planów odroczonego 

udziału w zysku (którym nie wolno było pożyczać pieniędzy), te pierwsze na-

zwano esoP; zwolniono je także z wymagania „uczciwej stopy zwrotu”, obo-

wiązującego fundusze powiernicze, ile plan jest przeznaczony głównie do 

inwestycji w akcje firmy. W rezultacie powstał zupełnie nowy rodzaj planu, 

umożliwiający pracownikom przemianę we właścicieli kapitału, a nie zwykłych 

odbiorców środków z udziału w zysku. Jednakże z punktu widzenia przepisów 

prawnych i podatkowych zmiany w ustawodawstwie były minimalne i prawie 

nikt w Kongresie nie zauważył wtedy, że esoP w efekcie zamienił pracowni-

ków we właścicieli kapitału, a nie tylko beneficjentów dobrodziejstwa udzia-

łu w zyskach.   
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Poza przekazaniem potencjalnie większego udziału pracownikom, esoP przy-

niósł korzyści także dotychczasowym właścicielom, stworzył mianowicie dla 

nich nowy rynek sprzedaży części lub całości ich akcji pracownikom za po-

średnictwem esoP. Przed wynalezieniem esoP jedynym wyjściem dla właścicieli, 

którzy chcieli odejść z firmy, była sprzedaż należących do nich akcji w pierw-

szej ofercie publicznej (iPo), sprzedaż akcji konkurentom lub odsprzedaż ak-

cji firmie. Dla większości spółek prywatnych oferta publiczna nie jest korzyst-

nym rozwiązaniem, o ile ich spółka nie reprezentuje szybko rozwijającej się 

branży i nie przynosi co najmniej 100 mln usd rocznych wpływów. Dla wielu 

prywatnych spółek sprzedaż akcji konkurencji też nie jest dobrym wyjściem, 

bo zazwyczaj oznacza, że spółka zostanie zrestrukturyzowana i poprzez fuzję 

utraci swój odrębny byt. Odsprzedaż akcji spółce ma zaś tę zasadnicza wadę, 

że prawie zawsze musi być finansowana z długu, a spłata tego długu z kolei 

nie jest odliczana od podatku, co w wielu przypadkach jest tak kosztowne,  

że działa zaporowo.  

Wszystkich tych niekorzystnych sytuacji można uniknąć, kiedy właściciel 

sprzedaje swoje akcje do esoP; w takim przypadku akcje nie są sprzedawane kon-

kurencji, więc firma nie traci swojego odrębnego istnienia i tożsamości. Zakup 

jest finansowany z długu, ale spłatę tego długu można odliczyć od podatku.  

Co więcej, esoP może kupować te akcje stopniowo, tak, że zadłużenie nigdy nie 

jest zbyt wielkie. Z wymienionych powodów, a także z tej przyczyny, że badania 

potwierdziły efektywność esoP w zwiększaniu motywacji i wydajności pracowni-

ków, w ciągu dziesięciu lat od 1974 r., kiedy po raz pierwszy ujęto je w przepi-

sach, do1984 r. plany esoP zaczęły dominować. W 1984 r. Kongres zdecydował, 

że dla dobra wzrostu i rozwoju esoP konieczne są dodatkowe bodźce podatkowe. 

W rezultacie przyjęto ustawę o reformie podatków (Tax Reform Act) z 1984 r., 

a w niej dwie dodatkowe zachęty podatkowe.

Pierwsza z tych zachęt to tzw. „rolowanie wolne od podatku” (tax-free 

rollover). Na mocy tego przepisu (§1042 kodeksu skarbowego (Internal Re-

venue Code)), jeśli esoP nabywa 30% lub więcej akcji zwykłych spółki akcyj-

nej (obecnie określanej jako korporacja typu C („C” corporation) znajdują-

cych się w obiegu publicznym, zwykle płacony przez sprzedającego podatek 

od dochodów kapitałowych zostaje odroczony, jeśli zakupi on w ciągu 12 

miesięcy od sprzedaży kwalifikowane zastępcze papiery wartościowe. O ile 

sprzedający nie pozbędzie się tych papierów, podatek od dochodów kapita-

łowych jest odroczony w nieskończoność. Jeśli sprzedający umrze, papiery 

––––  A.3  ––––

klUczowe Bodźce podatkowe na rzecz esop
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te uzyskują o stopień wyższą „podstawę”, a podatek nie musi być płacony 

w ogóle. Drugą zachętą podatkową, uwzględnioną w ustawie o reformie 

podatków z 1984 r. była tzw. dywidenda odliczana od podatku (deductible 

dividend). W normalnych warunkach dywidendy wypłacane przez korpo-

racje nie są odliczane od podatku. Jednak na podstawie nowego przepisu 

(§404(k) kodeksu skarbowego), dywidendy wypłacane od akcji przedsię-

biorstwa zgromadzonych w esoP można odliczyć od podatku pod warun-

kiem, że dywidendy te są „uzasadnionej wysokości”, zaś esoP wykorzystuje je 

do spłacenia pożyczki otrzymanej na zakup akcji przedsiębiorstwa. Celem 

tego przepisu było umożliwienie uzyskania przez firmę jeszcze większych ulg 

podatkowych w przypadku, kiedy pożyczyła pieniądze na sfinansowanie za-

kupu jej akcji przez esoP . 

W ciągu 20 lat po przyjęciu tych bodźców podatkowych liczba programów 

esoP w usa szybko rosła, aż do recesji z lat 2002-2003, która spowolniła ten 

wzrost. W tym czasie stawki podatku korporacyjnego w usa zmieniły się na 

bardziej korzystne dla akcjonariuszy korporacyjnych, ale raczej w korpora-

cjach typu S niż w korporacjach C (korporacja typu „S” jest traktowana dla 

celów podatkowych jako spółka cywilna, unikając w ten sposób opodatkowa-

nia zysków na poziomie korporacyjnym). Ponieważ obie ulgi podatkowe dla 

esoP obowiązują tylko w stosunku do korporacji typu C, Kongres zdał sobie 

sprawę, że należałoby stworzyć dodatkowe bodźce dla esoP w korporacjach S.  

W związku z tym poprawki wniesione do §1361 kodeksu skarbowego w 2001 r. 

zawierały dodatkowy bodziec dla esoP w korporacjach S, polegający na tym, że 

każdy udział w zyskach korporacji S, który można przypisać esoP jako akcjo-

nariuszowi tej korporacji, nie podlega podatkowi od dochodu z działalności 

gospodarczej niezwiązanej z realizacją działań statutowych, który jest normal-

nie nakładany na dochody „niezwiązane” uzyskane przez kwalifikowany plan 

pracowniczy. Ponieważ przed zmianą esoP był zwolniony z innych podatków 

niż podatki od dochodów niezwiązanych z działalnością statutową, zmiana ta 

oznaczała, że wszystkie jego zyski zostały zwolnione od podatków, niezależ-

nie od tego, czy są „związane”, czy „niezwiązane” z działalnością statutową.  

W praktyce zmiana ta w kodeksie skarbowym oznacza, że w przypadku kor-

poracji S w 100% posiadanej przez esoP, 100% dochodu tej korporacji bę-

dzie zwolnione z wszelkich podatków dochodowych. W ciągu 3 lat od wejścia 

w życie tej poprawki nastąpił ogromny wzrost liczby korporacji S należących 

w całości do esoP . 
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W rezultacie wysiłków małżonków Kelso, esoP stanowi teraz element społeczno-

-ekonomicznej tkanki Ameryki korporacyjnej. Ponad połowa firm z ranking For-

tune 500 obecnie sponsoruje esoP. Ponad 40% ze 100 najszybciej rozwijających 

się przedsiębiorstw prywatnych z rankingu magazynu Inc. stosuje esoP. Teraz, 

kiedy esoP funkcjonuje w usa od ponad 30 lat (niektóre z tych planów powstały 

jeszcze przed 1974 r.), istnieje wystarczająco dużo danych na poparcie następu-

jących wniosków:  

 – esoP okazał się bardziej udanym narzędziem niż jakakolwiek inna technika 

finansów korporacyjnych w dziedzinie przenoszenia własności kapitału na 

ludzi, którzy w innym wypadku nie mogliby być właścicielami. W rezultacie 

zwiększyła się stabilność społeczna i zmniejszyły animozje między posiadacza-

mi kapitału i ludźmi, którzy go nie posiadają. 

 – esoP zapewnił średnio znacznie wyższy poziom świadczeń emerytalnych niż 

inne rodzaje emerytur i planów udziału w zyskach.  

 – esoP pomógł wyeliminować postawę „my przeciwko nim” w większości firm 

stosujących program. Plany esoP w rzeczywistości przyniosły niespotykany 

dotąd pokój na linii pracownicy – dyrekcja.    

 – esoP w znacznym stopniu zwiększył wydajność pracowników i przedsię-

biorstw.  

 – esoP  w znacznym stopniu zapewnił sukcesję i ciągłość przedsiębiorstw.

W 2007 r. w usa istniało około 11.000 planów esoP, które obejmowały około 10 

milionów pracowników. Przeważającą większość z nich sponsorują przedsiębior-

stwa nie notowane na giełdzie, z których w około 3500 esoP jest właścicielem 

większościowym, a w 2000 właścicielem w 100%. Zgodnie z badaniem z 2004 r. 

przeprowadzonym przez General Social Survey, ze 108 milionów ludzi pracują-

cych w usa w sektorze prywatnym, 21% posiada akcje własnej firmy, a mediana 

wartości akcji własnej firmy, posiadanych przez pracowników, przekracza jedna 

piątą ich rocznych wynagrodzeń. Akcjonariat pracowniczy jest rozpowszechnio-

ny we wszystkich sektorach amerykańskiej gospodarki, a jego zakres waha się 

od 60% pracowników w przemyśle usług komputerowych do 14% w rolnictwie, 

górnictwie i budownictwie. Inne sektory, w których akcjonariat pracowniczy od-

grywa istotną rolę, to usługi publiczne (55%), produkcja dóbr konsumpcyjnych 

trwałego użytku (30%), nietrwałe dobra konsumpcyjne (30%) i sprzedaż hur-

towa (23%).  

––––  A.4  ––––

Bilans do 2007 r.
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Projekt ustawy o promocji i udoskonalaniu esoP został wniesiony do amery-

kańskiego Senatu 6 sierpnia 2009 r. i obecnie ma 9 współwnioskodawców. Naj-

ważniejszy przepis ustawy przewiduje zezwolenie właścicielom korporacji S na 

sprzedaż własnych akcji do esoP z zastosowaniem zwolnienia podatkowego prze-

kazanych środków (§1042; patrz wyżej punkt nr 3), które obecnie obowiązuje 

wobec właścicieli korporacji C. Odpowiednikiem tej ustawy w Izbie Reprezen-

tantów jest H.R. 5207, którą wniesiono do Izby 5 maja 2010 r. Chociaż trudno 

przewidzieć, czy ustawa zostanie zatwierdzona przez Kongres, jasne jest, że wie-

lu członków Senatu oraz Izby Reprezentantów będzie wywierać stałą presję na 

uchwalenie dodatkowych przywilejów podatkowych, wspierających dalszy roz-

wój esoP. Również dlatego, że gospodarka usa staje się w coraz większym stopniu 

gospodarką usług, wydaje się, że popularność esoP będzie dalej rosła, ponie-

waż pracownicy usług są bardziej skłonni domagać się partycypacji finansowej 

w owocach swojej własnej pracy. 

Dwie inne okoliczności w ostatnim czasie także najprawdopodobniej przy-

czynią się do szerszego stosowania esoP. Pierwsza to fakt, że globalizacja i za-

graniczna konkurencja zmusiły przedsiębiorstwa w usa do obniżenia płac 

i świadczeń pracowniczych w celu utrzymania konkurencyjnych cen. W rezul-

tacie amerykańskie firmy stopniowo eliminują wszelkie formy gwarantowanych 

świadczeń emerytalnych. Firmy prywatne prawie zlikwidowały, na przykład, 

plany emerytury we wcześniej określonej wysokości (defined benefit pension 

plan), czy nawet zwykłe plany odroczonego udziału w zyskach. Niemal jedyny-

mi rodzajami planów emerytalnych w prywatnych przedsiębiorstwach pozostały 

plany 401(k) (które są w większości finansowane z zatrzymanej części wynagro-

dzenia pracowników) oraz esoP. Chociaż kredytowany esoP, podobnie jak plan 

emerytury w określonej wysokości, wymaga stałego wkładu w celu spłacenia 

kredytu, fakt ten nie przeszkadza we wprowadzeniu esoP, ponieważ program 

ten zapewnia „dwa dolary w jednym” (double-duty dollars); to znaczy, że esoP 

umożliwia firmie wykupywanie jej dotychczasowych właścicieli, jednocześnie za-

pewniając świadczenia dla pracowników.  

Po drugie, wśród akcjonariuszy spółek publicznych rozpowszechniło się 

przekonanie, że technologiczna bańka z końca lat 90. została spowodowana 

przez nadmierne motywowanie menedżerów najwyższego szczebla opcjami na 

akcje. Przekonanie to skłoniło aiCPa (czyli organizację, która zajmuje się stan-

dardami rachunkowości) do wydania zarządzenia, że przydziały opcji musza być 

ujęte w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa. W związku z tym wiele spółek 

––––  A.5  ––––

przyszłość esop w Usa
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publicznych redukuje lub eliminuje swoje plany opcji na akcje i zamierza wpro-

wadzić plany esoP, które zapewniają powszechną własność akcji dla pracowni-

ków, a nie tylko menedżerów wysokiego szczebla. 

SyStem PartycyPacji FinanSowej w uSa

––––  B  ––––

modele partycypacji Finansowej –  

system amerykański, FrancUski i niemiecki na wykresach

Doświadczenia usa z technikami instytucjonalizującymi, wykorzystywanymi  

w celu upowszechnienia własności kapitału, sprawdzone we wszystkich 50 amery-

kańskich stanach, stanowią model ram transgranicznego porządku prawnego. Co 

więcej, podstawowe zasady i struktura partycypacji finansowej w usa pokrywają się 

z deklarowanymi postulatami decydentów europejskich. Porównanie z modelem 

francuskim i niemieckim wskazuje (patrz wykres na następnej stronie), że wszyst-

kie trzy systemy składają się z tych samych podstawowych elementów, które tworzą 

podejście modułowe. 
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FrancuSki SyStem PartycyPacji FinanSowej

Zablokowany
rachunek
bieżący

SICAV / FCP
Zdywersyfikowany

Fundusz
Inwestycyjny

Rynek pieniężny:
Ekwiwalenty

pieniężne

Giełda:
Akcje/ObligacjeAkcje spółki

Wkład
„Abondement”
(jeśli nie w gotówce)

Podwyższenie
kapita u zastrze .
dla pracowników

ł ż
„Participation”
obowiązkowo

>50 pracowników

„Prywatyzacja”
rezerw. 5% akcji
pracowniczych

maks. 20% rabat
od ceny rynkowej

Dobrowolne
oszczędności
pracownicze

Plany oszczędnościowe: PEE (Spółka) PEI (między spółkami) PEB (sektorowy)
PERCO/I/B (Między-/Sektorowy-/Zbirowy Plan Oszczędnościowo-Emerytalny

PEE obowiązkowy/Pracownik wybiera rodzaj inwestycji bezpośrednio FCPE/SICAV

PEE/PEI/PEB : maks. 3 000 € rocznie
PERCO/I/B : maks. 6 000 € rocznie

Ogólem : maks. 9 000 € rocznie

„Interessment”
dobrowolne

Powsz. prawo
poboru akcji/

Akcje zastrzeżone

maks. 5% z każdego

Zdywersyfikowany
FCPE maks. 33%

FCPE (Zakładowy Pracowniczy Fundusz Inw.)
Typ FCPE negocjowany na poziomie firmy: niezdywersyfikowany

FCPE opcjonalnie, zdywersyfikowany FCPE obowiązkowo

W formie pieniężnej

Akcjonariat pracowniczy Udział w zysku

maks. 30%
rabat

Niezdywersyfikowany FCPE
min. 30% (maks. 66% W MSP)

Narzędzie prawne/finansowe

Akcje wlasnej

firmy

Maks. 40% aktywów inwestowanych w

aktywa kwalifikowane innych
przedsiębiorstw / inne inwestycje

Udział w zysku
w formie akcji

Udział w zysku
Pracowniczy

kredyt/obligacje

Specjalny fundusz partycypacji pracowniczej

§§ 90l-90r InvG

Pracownicze

akcje / opcje
Podwyższenie kapitału

lub zakup akcji własnych

Dobrowolne
oszczędności
pracownicze

Min. 60% aktywów inwestowanych w

przedsiębiorstwa przyznające pracownikom wkła-
dy na nabycie udziałów w Funduszu Specjalnym

Maks. 20% jednego Przedsiębiorstwa/Grupy

Spółka może ułatwić
zakup własnych akcji
przez pracowników

poprzez pomoc
finansowa

Akcje nienotowane
(GmbH) / Spółka

cicha

Zamiana długu

na udział kapitałowy

Wkład państwa maks. 80 €/rok
(20% od oszczędności maks. 400 €)

Wkład pracodawcy zwolniony z podatku i ze składki
na ubezpieczenie społeczne maks. 360€/rok

Zablokowany
rachunek
bieżący

Fundusze
Inwestycyjne

Rynek pieniężny:
Depozyty

gotówkowe

Giełda: Akcje/
Obligacje Pochodne

maks. 5% z każdego

Akcjonariat pracowniczy Udział w zysku
W formie pieniężnej

Narzędzie prawne/finansowe

niemiecki SyStem PartycyPacji FinanSowej
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Spółka została założona jako korporacja C przez jedynego akcjonariusza w 1978 r. 

Jej działalność obejmuje budynki: dostosowanie lokali do potrzeb lokatorów, 

przemodelowanie, zmianę wystroju, instalację wyposażenia. Pierwotnie jej ryn-

kiem docelowym był przemysł spożywczy, usługi remontowe, konserwacyjne 

i wyposażeniowe w Oregonie i południowo-zachodnim Waszyngtonie. Stały roz-

wój osiągano dzięki działaniu regionalnego biura w Portland i placówek w Se-

attle, Phoenix, Denver oraz Sacramento. W rezultacie spółka rozszerzyła swoją 

bazę działania w dziedzinie usług budowlanych na 13 zachodnich stanów usa . 

Zakres jej produktów i usług objął także prace stolarskie i produkcję szafek. 

Klienci wywodzili się z następujących branż: bankowej/finansowej, medycznej/

dentystycznej, detalicznej, spożywczej oraz restauracji. Spółka w dalszym ciągu 

opiera swój rozwój na zróżnicowanej działalności i umiejętnościach. W ramach 

ekskluzywnej usługi oferuje korporacjom detalicznym oraz korporacyjnym 

franszyzodawcom w skali kraju rzetelną, wysokiej jakości alternatywę do utrzy-

mywania przez firmy specjalistycznego personelu własnego w zakresie projek-

tów zagospodarowania terenu, zarządzania planowaniem przestrzennym obiek-

tów oraz zarządzania budową przez firmy. W 2006 r. spółka zanotowała obroty 

w wysokości 37 352 888 usd oraz dochód przed opodatkowaniem w wysokości 

1867 644 usd . 

Plan 

Plan akcjonariatu pracowniczego (esoP) zastąpił wcześniejszy plan udziału 

w zyskach; wszedł w życie w dniu 1 listopada 1989 r., był dwukrotnie zmienia-

ny i ponownie wprowadzany: z dniem 1 listopada 1992 r. i 1 listopada 1999 r.  

W 2005 r. esoP posiadał 52,2% akcji firmy. W tym czasie zatrudniała ona 148 

osób, z których 36 było uczestnikami planu. 

Początkowo wypłacano ryczałtem kwoty w wysokości poniżej 3500 usd po 

upływie pięciu lat od chwili przerwania pracy. Zgodnie z nowelizacją planu 

z 2000 r. kwoty mniejsze niż 10 000 usd są wypłacane w jak najszybszym terminie 

––––  C  ––––

AnAlizA czterech przypAdków

––––  C.1  ––––

market contractors, ltd.  

(sUkcesja przedsięBiorstwa w ramach esop)

spółka 
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po odejściu pracownika. Również od tej pory plan przewiduje wypłaty w pięciu 

równej wysokości ratach rocznych po upływie pięcioletniego okresu przerwy 

w pracy. Wypłaty na mocy sądowego nakazu podziału konta na rzecz współmał-

żonka (qualified domestic relations order – qdro) rozpoczynają się natychmiast 

po zatwierdzeniu. Kwoty mniejsze niż 10 000 usd są wypłacane jednorazowo; 

kwoty przekraczające 10 000 usd w pięciu równej wysokości ratach rocznych.

W 2006 r., planowi esoP sprzedano następne 45% akcji; ostatecznie posia-

da on 97.12% całości akcji. Wartość 45% akcji wyceniono na usd 9338 220 usd  

(5 x zysk przed opodatkowaniem) lub 54,34 usd za jedną akcję. 

wykUpywanie właściciela

Początkowo wyemitowano tylko 99 akcji, ale dla ułatwienia alokacji w esoP, spół-

ka reemitowała akcje w liczbie 159 840, zastępujące pierwotnych 99 akcji. Spół-

ka została wyceniona na 10,00 usd za jedną akcję lub 1 590 840 usd . 

W 1990, kiedy wprowadzono esoP, spółka zawarła kontrakt z cichym partne-

rem na kupno jego pakietu. Posiadał on 48 akcji, czyli ni co powyżej 48% akcji 

spółki. Spółka pożyczyła pieniądze z banku (428 000 usd) pod zabezpieczenie 

w postaci 42 800 akcji. Środki z kredytu zostały wykorzystane na spłacenie ci-

chego partnera i dokapitalizowanie spółki. 42 800 pierwotnych akcji zostało 

przetransferowanych do esoP w ramach tej transakcji. Kolejnych 19 680 ak-

cji spółka wniosła do esoP. Ostatecznie esoP posiadał 62 480 akcji, z których  

29 680 było w dalszym ciągu obciążonych pozostałym saldem kredytu bankowego 

w wysokości 296 800 usd. Spłata kredytu wyniosła 131 200 usd z wkładu w ów-

czesnym roku. Tak więc w 1990 r. jedyny akcjonariusz posiadał 88 480 akcji 

(55,36%), esoP posiadał 62 480 akcji (39,09%), a dwóch byłych kluczowych pra-

cowników posiadało 8880 akcji (5,55%). 

Jeden kluczowy pracownik-akcjonariusz sprzedał swoich 5920 akcji do esoP 

za cenę 16,00 za akcję w 1996 r. (zgodnie z wyceną z 31 października 1996 r.).  

Również w 1996 r. wielu pracowników zechciało mieć więcej akcji własnej firmy 

niż funduszy tzw. innych rachunków inwestycyjnych (Other Investments Acco-

unt – oia), ponieważ spółka radziła sobie lepiej niż fundusze oia. Wobec tego 

spółka wyemitowała 10 000 nowych akcji w ramach wkładu, wycenionych na 

19,50 usd za akcję, lub na 195 000 usd, a odliczenie podatkowe z tego tytu-

łu spółka przekazała jako wkład. To podniosło udział esoP w spółce do 78 400 

akcji. W następnych latach esoP nabywał akcje od akcjonariuszy w następujący 

sposób: w 1997 r. 3200 akcji za 59 200 usd, czyli 18,50 usd za akcję; w 2000 r. 

– 3076 akcji za 100 031,52 usd lub 32,52 usd za akcję, i ponownie 708 akcji za  

23 024,16 usd lub 32,52 usd za akcję; w 2001 r. 958 akcji za sumę 34 219,76 usd lub 
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35,72 usd za akcję. Ostatni zakup był finansowany przez spółkę z krótkotermino-

wej pożyczki dla esoP. Jedyny akcjonariusz sprzedał 3038 akcji esoP w 1999 r. za 

cenę 98 248,92 usd lub 32,34 usd za akcję. W 2006 r. spółka miała 171 848 swoich 

akcji zwykłych dających prawo głosu, wyemitowanych i znajdujących się w obro-

cie, z których 77 500 posiadał jedyny akcjonariusz. Sprzedał on cały pakiet 77 500 

akcji do esoP za cenę ogółem 4 211 350 usd lub 54,34 usd za akcję. 

esoP zapłacił kwotę 1 050 000 usd gotówką; 500 000 usd z tej kwoty otrzymał 

z funduszu rachunków inwestycyjnych (Other Investments Accounts  – oia)136 

uczestników esoP, a pozostała suma 550 000 usd była pożyczona przez spółkę 

z wartości pieniężnej pewnej polisy ubezpieczenia na życie, należącej do spół-

ki, którą pożyczyła ona esoP w zamian za weksel własny (weksel esoP dla spół-

ki, oprocentowanie 5,25%). esoP spłaci kwotę główną pożyczki spółki dla esoP 

w 11 kolejnych ratach rocznych w wysokości 50 000 usd. Pozostałe niezapła-

cone saldo kwoty głównej weksla esoP dla spółki przypada do spłaty na koniec 

11-letniego okresu. Dodatkowo esoP dał sprzedającemu weksel własny na sumę  

3 161 350 usd na pokrycie salda ceny zakupu (weksel esoP dla sprzedawcy, opro-

centowanie, w zależności od tego, która wartość jest większa, w wysokości stopy 

podstawowej Banku Narodowego podawanej w jego głównym oddziale w Por-

tland, Oregon, minus 1%, lub najniższej długoterminowej stopy federalnej 

obowiązującej dla celów Sekcji 1274 IRC 1986, z późniejszymi zmianami). esoP 

spłaci kwotę główną pożyczki od sprzedającego w dziesięciu kolejnych ratach 

rocznych w wysokości 105 378 usd. Pozostałe niezapłacone saldo kwoty głównej 

weksla esoP dla sprzedawcy przypada do spłaty na koniec 10-letniego okresu. 

przecIętny uczestnIK planu   W 2005 r. przeciętny uczestnik planu 

(nie wliczając pracowników, którzy zostali zatrudnieni w tym roku oraz więk-

szościowego akcjonariusza spółki) miał 44 lata, przepracował 7 lat i uczestniczył 

w planie od 7 lat. Jego/jej wynagrodzenie roczne brutto wynosiło 60 545 usd . 

Przekazano mu/jej do dyspozycji 88% alokowanych akcji. Wartość ogółem ak-

cji alokowanych na koncie przeciętnego uczestnika planu wynosiła 63 115 usd; 

wartość akcji przekazanych do dyspozycji 60 161 usd . 

pracownIK a (uczestnIK od dawna)   Pracownik A urodził się w 1948 r.  

W 2005 r. miał 57 lat. Przyszedł do firmy w 1989 r., czyli przed 17 laty; uczestni-

czył w planie od 16 lat. Jego roczne wynagrodzenie brutto wynosi 57 758 usd .  

W 2005 r. ulokowany na jego koncie esoP pakiet akcji miał wartość ogółem  

201 423 usd. Na podstawie przepracowanego okresu dysponuje 100% swoich 

akcji; czyli akcje przekazane mają wartość 201 423 usd . 

pracownIK b (uczestnIK od nIedawna)   Pracownik B urodził się w 1966 r. 

W 2005 r. miał 38 lat. Przyszedł do firmy w 1998 r., czyli przed 7 laty, uczestni-

czył w planie od 6 lat. Jego roczne wynagrodzenie brutto wynosi 49 940 usd . 

136   Pieniądze wniesione do ESOP, za które nie 
kupioni akcji firmy, są lokowane na koncie OIA 
każdego uczestnika. 
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W 2005 r. ulokowany na jego koncie esoP pakiet akcji miał wartość ogółem  

59 592 usd. Na podstawie przepracowanego okresu dysponuje 100% swoich ak-

cji; czyli akcje przekazane mają wartość 59 592 usd . 

pracownIK c (spłacony)  Pracownik C urodził się w 1949 r. W 2005 r.  

miał 56 lat. Przyszedł do firmy w 1991 r., dołączył do planu w 1993 r.  

W 1998 r., po siedmiu latach pracy i 5 latach uczestnictwa w planie, od-

szedł na emeryturę. Jego ostatnie roczne wynagrodzenie brutto wynosiło  

37 558 usd. Wartość zgromadzonych na jego koncie esoP akcji wyniosła ogó-

łem 43 105 usd. Zrealizował ją w czterech równych ratach rocznych o wysokości  

10 776 usd każda. W 2005 r. otrzymał kwotę 10 776 usd . 

––––  C.2  ––––

Stone conStruction equiPment, inc.  

(sukcesjA przedsiębiorstwA w rAmAch esop)

spółka

Spółka jest korporacją S i krajowym liderem w dziedzinie projektowania, pro-

dukcji i marketingu lekkiego sprzętu budowlanego. Ponad 350 produktów, 

zaprojektowanych i produkowanych z przeznaczeniem do sprzedaży na całym 

świecie, obejmuje: betoniarki, mieszarki do zaprawy murarskiej, zacieraczki, 

piły do betonu, piły do muru, ubijarki ręczne, pchane i walcowe do nawierzchni 

drogowych. Firma została założona w 1967 r. i mieści się w Honeoye, stan Nowy 

Jork, w obiekcie o powierzchni 13 935,5 m2. W 2007 r. spółka zajmowała 43 miej-

sce na liście 100 najszybciej rozwijających się prywatnych firm, stworzonej na 

podstawie programu Rochester Business Alliance i kpmg . 

Wartość księgowa spółki na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiła  

13 098 910 usd lub 36,21usd za akcję, na podstawie 361 787 akcji zwykłych w ob-

rocie. Średnia zdolność dochodowa przed opodatkowaniem w latach finanso-

wych 2001–2005 wahała się od 1 135 000 usd do 1 250 000 usd. Skorygowany 

wskaźnik ebitda oszacowano na 2 545 000 usd (średnia ważona z lat 2001–2005). 

Do wyceny zastosowano zgodnie z wytycznymi mnożnik ebitda = 6,5 dla spółki 

publicznej. Obroty netto w roku finansowym 2005 wyniosły 55 955 046 usd . 

Wartość bieżąca przyszłej zdolności dochodowej przed opodatkowaniem osza-

cowano na 29 990 000 usd . 
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Plan

Plan esoP został wprowadzony w dniu 1 stycznia 1979 r., ale był dwukrotnie zmie-

niany i ponownie zatwierdzany: 1 stycznia 1989 r. i 1 stycznia 2001 r. Od 1995 r. 

corocznie przeprowadzano kilka operacji, polegających na emisji zastrzeżonych 

akcji zwykłych dla najwyższego kierownictwa w ramach motywacyjnego planu 

opcji na akcje oraz zakup akcji zwykłych od uczestników esoP, odchodzących 

z pracy. Obecnie plan obejmuje 221 pracowników (z 249). 

Plan przewiduje wypłaty pieniędzy w jednej kwocie (lump sum distribu-

tions) w przypadku śmierci, niepełnosprawności lub odejścia na emeryturę/

wcześniejszą emeryturę. W przypadku zakończenia pracy przez uczestnika pla-

nu z wymienionych powodów, wypłaty przysługującego z planu świadczenia 

w kwocie wyższej niż 1000 usd powinny się rozpocząć nie później niż w ciągu 

roku od zamknięcia planu za rok, w którym nastąpiło najwcześniejsze z wymie-

nionych zdarzeń. Wypłaty świadczeń z planu z tytułu papierów wartościowych 

uczestnika nabytych przez plan po 31 grudnia 1986 r. będą dokonywane w jed-

nej kwocie w najszybszym administracyjnie możliwym terminie, w ciągu szóstego 

roku planu, po roku planu, w którym uczestnik odszedł z pracy. Jeśli całkowita 

należna wartość korporacyjnego rachunku oszczędnościowego (Corporate Sa-

vings Account (Csa)) i funduszu rachunków inwestycyjnych (Other Investments 

Accounts (oia)) uczestnika wynosi 1000 usd lub mniej, wypłaty dokonuje się 

w jednej kwocie w najszybszym administracyjnie możliwym terminie po odej-

ściu uczestnika planu z pracy. Z dniem 1 stycznia 2005 r. podniesiono ten limit 

z 1000 usd do 5000 usd . 

Na dzień 31 grudnia 2005 r. trust esoP posiadał 83%, czyli 361 787 ak-

cji zwykłych spółki znajdujących się w obrocie o wartości 16 740 000 usd lub  

46,27 usd za akcję. Dwunastoprocentowy pakiet akcji w dalszym ciągu znajdował 

się w posiadaniu drugiego głównego akcjonariusza, a 5% posiadali inni pracow-

nicy (dzięki innym planom emerytalnym). 

wykUpywanie właściciela 

Jedyny właściciel urodził się w 1940 r.; sprzedał esoP cały pakiet swoich ak-

cji przed 1991 r., chcąc rozpocząć nową działalność. Poza środkami, któ-

re otrzymał ze sprzedaży akcji, w 2005 r. dostał dodatkowo kwotę 42 179 usd 

z tytułu swojego 12-letniego uczestnictwa w esoP. W sumie w latach 1985– 

–1995 esoP otrzymał 300 635 akcji wartych ogółem ok. 6 000 000 usd: 100 000 

akcji od inwestorów zewnętrznych za kwotę ogółem 2 000 000 usd oraz 200 000 

akcji od jedynego akcjonariusza i jego rodziny za kwotę ogółem 4 000 000 usd .
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W latach finansowych 1983–1984, esoP kupił około 17% akcji w obrocie (50.000 

akcji) za średnią cenę 19 usd za akcję. Transakcje te były finansowane z operacyj-

nego przepływu środków pieniężnych. W roku finansowym 1985, esoP zaciągnął 

w banku kredyt w wysokości 1 000 000 usd i wykorzystał te środki na zakup akcji 

od dotychczasowych akcjonariuszy w cenie 19 usd za akcję. W roku finansowym 

1986, esoP pożyczył kwotę 4 000 000 usd na zakup kolejnych 67% akcji w obro-

cie (200 000) za cenę 20 usd za akcję. W tej transakcji esoP kupił cały pakiet akcji 

założyciela i jego rodziny. W ten sposób esoP został właścicielem w 100%. Kredyt 

był spłacany przez 10 lat, od 1986 r. do 1996 r.

przecIętny uczestnIK planu   W 2005 r. przeciętny uczestnik planu 

(nie wliczając pracowników, którzy zostali zatrudnieni w tym roku oraz więk-

szościowego akcjonariusza spółki) miał 45 lat, przepracował 13 lat i uczestniczył 

w planie od 13 lat. Jego/jej wynagrodzenie roczne brutto wynosiło 54 605 usd . 

Wartość ogółem akcji alokowanych na jego/jej koncie wynosiła 52 095 usd . Prze-

kazano mu/jej do dyspozycji 82,13% alokowanych akcji o wartości 51 361usd .

pracownIK a (uczestnIK od dawna)  Pracownik A urodził się w 1968 r.  

W 2005 r. miał 37 lat. Przyszedł do firmy w 1988 r., czyli przed 17 laty, uczestni-

czył w planie od 17 lat. Jego roczne wynagrodzenie brutto wynosi 44 545 usd . 

W 2005 r. ulokowany na jego koncie esoP pakiet akcji miał wartość ogółem  

58 368 usd. Na podstawie przepracowanego okresu dysponuje 100% swoich ak-

cji; czyli akcje przekazane mają wartość 58 368 usd .  

pracownIK b (uczestnIK od nIedawna)  Pracownik B urodził się 

w 1953 r. W 2005 r. miał 52 lata. Przyszedł do firmy w 1999 r., czyli przed  

7 laty, uczestniczył w planie od 7 lat. Jego roczne wynagrodzenie brut-

to wynosi 73 229 usd. W 2005 r. wartość jego konta esoP wynosiła ogółem  

17 203 usd. Na podstawie przepracowanego okresu przysługuje mu 100% jego 

akcji; czyli jego konto esoP jest warte 17 203 usd . 

pracownIK c (spłacony)   Pracownik C urodził się w 1953 r.  

W 2005 r. miał 52 lata. Przyszedł do firmy w 1999 r., dołączył do planu w 2000 r.  

W 1998 r., po 6 latach pracy i 5 latach uczestnictwa w planie, rozwią-

zał umowę o pracę. Jego ostatnie roczne wynagrodzenie brutto wynosiło  

31 843 usd. Wartość zgromadzonych przez niego akcji wyniosła ogó-

łem 5292 usd. Zrealizował ją w postaci jednorazowej wypłaty w wysokości  

4,234 usd po opodatkowaniu.  
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Spółka została założona w 1985 r. przez dwie osoby i zajmowała się produkcją 

pudeł kartonowych z tektury falistej z nadrukami, które dostarczała klientom 

z branży elektronicznej, spożywczej, przemysłu lekkiego i ciężkiego w promie-

niu 150 mil od zakładu produkcyjnego. W roku 2001 recesja dotknęła przemysł 

tekturowy i spółka cierpiała z jej powodu jeszcze w 2003 r. Zarząd podjął kroki 

w celu zwiększenia obrotów i cięcia kosztów; wydaje się, że skuteczne. Trzymając 

zadłużenie pod kontrolą, spółka ma szanse na przetrwanie. Realna cena rynko-

wa spadła z 3 949 000 usd lub 1583,65 usd za akcję w 1998 r. do 70 000 usd lub 

36,52 usd za akcję w 2002.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. realna cena rynkowa spółki (zgodnie 

z pakietem mniejszościowym) była określana na 330 000 usd albo 179,25 usd  

za akcję na podstawie 1841 akcji w obrocie. Wartość księgowa spółki w dniu 

31 grudnia 2004 r. wynosiła -172 223 usd. Średnia zdolność dochodowa 

przed opodatkowaniem w latach 2000–2004 wahała się od -604 000 usd 

do 58 000 usd. Skorygowany wskaźnik ebitda dla tego samego okresu wy-

nosił od 327 000 usd do 217 000 usd, zaś obroty netto od 7 864 000 usd  

do 4 004 000 usd. Spółka obecnie wykorzystuje 30% swoich mocy produkcyj-

nych i ma dobre perspektywy rozwoju.

Plan 

Spółka przyjęła połączony plan esoP i 401(k) z dniem 1 stycznia 1986 r., 

a następnie kilka razy go zmieniała i wprowadzała ponownie. W dniu  

31 grudnia 2005 r. w spółce pracowało ogółem 30 pracowników na pełnym eta-

cie (wyłączając kierownictwo), z których 26 uczestniczyło w planie. 

Plan przewiduje wypłaty pieniędzy w jednej kwocie w przypadku śmierci, 

niepełnosprawności lub odejścia uczestnika na emeryturę/wcześniejszą eme-

ryturę, nie później niż w ciągu roku od zamknięcia roku planu. W przypadku 

zakończenia pracy przez uczestnika planu z innych niż wymienione powodów, 

wypłaty przysługującego świadczenia w kwocie wyższej niż 3500 usd będą się 

odbywać w pięciu równych ratach rocznych nie później niż w ciągu roku od 

zamknięcia planu za trzeci rok po roku, w którym nastąpiło odejście pracow-

nika. Kwoty wyższe niż 500 000 usd będą wypłacane w pięciu równych ratach 

––––  C.3  ––––

przykład negatywny: golden Bear packaging, inc.  

(sUkcesja przedsięBiorstwa w ramach esop)

spółka
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rocznych plus jeden rok (ale nie dłużej niż pięć dodatkowych lat) za każde  

100 000 usd, o które świadczenia z planu przekraczają kwotę 500 000 usd. Jeśli 

wartość korporacyjnego rachunku oszczędnościowego (Csa) lub funduszu ra-

chunków inwestycyjnych (oia) uczestnika jest niższa od kwoty 3500 usd, wypłaty 

dokonuje się w jednej kwocie w jak najszybszym terminie po zamknięciu roku, 

w którym upływa rok przerwy w pracy. 

W roku finansowym 2002 spółka nabyła 484 akcje od uczestników od-

chodzących z planu. W roku finansowym 2004 spółka odkupiła i wyco-

fała 76 akcji od odchodzących uczestników esoP. W dniu 31 grudnia 2004 r. 

esoP posiadał 40,25% czyli 741 z 1841 akcji zwykłych spółki w obrocie.  

W roku 2005 spółka odkupiła 6,5 akcji od esoP, aby zapłacić uczestnikowi opusz-

czającemu plan. 

wykUpywanie właściciela 

Początkowo akcjonariat (2500 akcji) składał się z trzech akcjonariuszy, którzy 

posiadali 56% (1400 akcji), 40% (1000 akcji) oraz 4% (100 akcji). Pierwszy 

akcjonariusz sprzedał swoich 1400 akcji esoP w 1994 r. za 1 345 000 usd. W dniu 

31 grudnia 2004 r. 54,32% lub 1000 akcji oraz 5,43% lub 100 akcji znajdowało 

się w posiadaniu pozostałych dwóch akcjonariuszy.

Transakcję sfinansowano z dwóch pożyczek w wysokości 634 000 usd  

(tzw. pożyczka pomostowa) i 561 260 usd (łącznie 1 195 000 usd) udzielonych 

esoP przez spółkę w zamian za weksel własny, oraz z wkładu spółki w wysoko-

ści 150 000 usd. Spółka pożyczyła z banku kwoty: 634 000 usd (na 90 dni) oraz  

561 260 usd (oprocentowanie według stopy podstawowej, na 7 lat). Po otrzymaniu 

pieniędzy za 1400 akcji z esoP, sprzedający zakupił obligację ge (General Electric) 

jako kwalifikowany zastępczy papier wartościowy (qualified replacement property 

– qrP) i wykorzystał jako zabezpieczenie w wysokości 634 000 usd; pożyczył kwotę  

634 000 usd spółce na spłatę krótkoterminowego kredytu. Spółka wystawiła mu 

weksel własny na tę kwotę. 

pracownIczKa a (uczestnIK od dawna)   Pracowniczka A urodziła 

się w 1950 r. W 2004 r. miała 54 lata. Była zatrudniona w firmie od 1991 r., czyli 

przez 14 lat, uczestniczyła w planie przez 13 lat, od 1992 r. Jej roczne wynagro-

dzenie brutto wynosi 49 394 usd. W 2005 r. ulokowano na jej koncie esoP pakiet 

akcji o wartości ogółem 7133 usd. Na podstawie przepracowanego okresu dys-

ponuje 100% swoich akcji; czyli akcje przekazane mają wartość 7133 usd. 

pracownIczKa b (uczestnIczKa od nIedawna)  Pracowniczka B 

urodziła się w 1969 r. W 2004 r. miała 35 lat. Była zatrudniona w firmie przez  

7 lat, od 1998 r., uczestniczyła w planie przez 6 lat, od 1999 r. Jej roczne wyna-
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grodzenie brutto wynosi 34 680 usd. W 2005 r. ulokowano na jej koncie esoP 

pakiet akcji o wartości ogółem 685 usd. Na podstawie przepracowanego okresu 

dysponuje 100% swoich akcji; czyli akcje przekazane mają wartość 685 usd. 

pracownIK c (spłacony przed recesją)  Pracownik C urodził się 

w 1972 r. W 2006 r. miał 34 lata. Przyszedł do firmy w 1996 r., dołączył do planu 

w 1997 r. W 2000 r., po 5 latach pracy i 4 latach uczestnictwa w planie, rozwiązał 

umowę o pracę. Jego ostatnie roczne wynagrodzenie brutto wynosiło 26 796 usd . 

Wartość zgromadzonych przez niego akcji wyniosła ogółem 4678 usd. Przysługi-

wało mu 100% akcji, i spieniężył je w latach 2003–2007 w pięciu ratach rocznych 

o wysokości 936 usd . 

pracownIczKa d (spłacona w czasIe recesjI)   Pracowniczka D 

urodziła się w 1971r. W 2006 r. miała 35 lat. Przyszła do firmy w 1996 r., dołączy-

ła do planu w 1998 r. od 2000 r. pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

W 2001 r., po 3 latach pracy i 4 latach uczestnictwa w planie, rozwiązała umo-

wę o pracę. Jej ostatnie stosowne (tj. na pełnym etacie) roczne wynagrodzenie 

brutto wynosiło 17 382 usd w 1999 r. Wartość zgromadzonych przez nią akcji 

wyniosła ogółem 1216 usd, przysługiwało jej 100% , które zrealizowała w 2006 r., 

otrzymując 1216 usd .

––––  C.4  ––––

przykłAd negAtywny:  

Howland electric & electronic  

wHoleSale comPany, inc. 

spółka

Spółka jest korporacją C, prowadzącą hurtową dystrybucję artykułów elektrycz-

nych, posiadającą w magazynach 11 500 jednostek asortymentowych. Poza tym 

pomaga klientom zapewniając im bezpłatne usługi w zakresie projektowania 

elektrycznego, co jest niespotykane w tego typu firmach. Spółka została założo-

na w 1952 r. jako spółka cywilna trzech wspólników; w 1955 r. została przekształ-

cona w splołce kapitałowej.

Przez ostatnich pięć lat spółka notowała ciągłe straty. Obecnie jest  

w likwidacji, a wszystkie jej aktywa są sprzedawane. Na dzień 31 grudnia 

2005 r. realna cena rynkowa spółki (zgodnie z pakietem mniejszościo-

wym) była określana na 1 250 000 usd albo 64,56 usd za akcję na podstawie  

19 361,22 akcji w obrocie. Wartość księgowa spółki w dniu 31 grudnia 2005 r. 

wynosiła 637 519 usd. Średnia zdolność dochodowa przed opodatkowaniem 
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w latach 2000–2005 wahała się od -164 usd do -101 usd. Skorygowany wskaźnik 

ebitda dla tego samego okresu wynosił od -292 usd do -292 usd, zaś obroty netto 

od 2141 usd do 488 000 usd . 

Plan

Spółka nie miała żadnego planu sukcesji firmy. Sprzedaż spółki do esoP nie 

wchodziła w grę, gdyż nie miała ona kapitału poza wartością nieruchomości. 

Dlatego po śmierci właściciela, spółkę postawiono w stan likwidacji. Złe wyniki 

pociągały za sobą złą komunikację między firmą doradczą esoP a spółką. Począt-

kowo esoP był zarządzany przez inne osoby. Po przejęciu zarządzania planem 

przez firmę doradczą esoP stale występowały problemy z uzyskaniem na czas 

potrzebnych informacji i danych. 

Plan przewiduje wypłaty pieniędzy jednorazowo w kwocie 3500 usd w przy-

padku śmierci, niepełnosprawności lub odejścia uczestnika na emeryturę/ 

wcześniejszą emeryturę, nie później niż w ciągu roku od zamknięcia roku pla-

nu. Wypłaty w kwocie wyższej niż 3500 usd są wypłacane w pięciu równych ra-

tach rocznych. Kwoty wyższe niż 500 000 usd będą wypłacane w pięciu równych 

ratach rocznych plus jeden rok (ale nie dłużej niż pięć dodatkowych lat) za 

każde 100 000 usd, o które świadczenia z planu przekraczają kwotę 500 000 usd .  

W przypadku zakończenia pracy przez uczestnika planu z innych niż wymienio-

ne powodów, wypłaty przysługującego świadczenia w kwocie wyższej niż 3500 

usd będą się odbywać w pięciu równych ratach rocznych nie później niż w ciągu 

roku od zamknięcia planu za piąty rok po roku, w którym nastąpiło odejście 

pracownika. Jeśli wartość korporacyjnego rachunku oszczędnościowego (Csa) 

lub funduszu rachunków inwestycyjnych (oia) uczestnika jest niższa od kwoty 

3500 usd, wypłaty dokonuje się w jednej kwocie w jak najszybszym terminie po 

zamknięciu roku, w którym upływa rok przerwy w pracy. 

W dniu 31 grudnia 2005 r. esoP posiadał 23,82% czyli 4611,22 akcji zwykłych 

spółki w obrocie. 76,18% zaliczało się do masy spadkowej po zmarłym akcjona-

riuszu. W tym czasie liczba zatrudnionych zmniejszyła się z 25 (w początkach 

esoP) do 2 osób, w tym jednego dyrektora. 

FinanSowanie tranSakcji esoP (w przeciwieństwie  

do przejęciA kontroli w rAmAch esoP)

 

Dwóch z trzech akcjonariuszy zmarło, więc w spółce przed wprowadzeniem esoP 

w 1993 r. pozostał tylko jedyny akcjonariusz (14 750 akcji). Osoba ta zmarła 

w 2002 r. 
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Nowo wyemitowane akcje zostały sprzedane esoP w trzech transakcjach.  

W roku finansowym 1992, esoP nabył 1225,32 akcji za kwotę ogółem 113 134 

lub 92,33 usd za akcję. W roku finansowym 1993 spółka przeprowadziła czę-

ściowo kredytowany wykup pracowniczy, sprzedając 2907,93 akcji za sumę  

17 657,93 usd, lub 89,03 usd za akcję. Emisja 673 nowych akcji za kwo-

tę 59 918 usd została sfinansowana z kredytu bankowego, spłaconego w 1994 r.  

W roku 1994 spółka wyemitowała 5137,24 nowych akcji dla esoP za 169 160 usd . 

Kupno 896 152 akcji było sfinansowane z kredytu bankowego, spłaconego  

w 1995 r. W latach 1997–2000 akcje uczestników esoP zostały umorzone przez spółkę. 

pracownIK a (uczestnIK od dawna)  Pracownik A urodził 

się w 1951 r. W 2004 r. miał 53 lata. Przyszedł do firmy w 1990 r., uczestni-

czył w planie od jego wprowadzenia w 1992 r. Odszedł z firmy w 2004 r. po 

14 latach pracy. Jego roczne wynagrodzenie brutto wynosiło 36 052 usd .  

W 2004 r. ulokowany na jego koncie esoP pakiet akcji miał wartość ogółem  

21 609 usd. Na podstawie przepracowanego okresu dysponuje 100% swoich ak-

cji, czyli akcje przekazane mają wartość 21 609 usd . 

pracownIczKa b (uczestnIczKa od nIedawna)  Pracowniczka B uro-

dziła się w 1962 r. W 2004 r. miała 42 lata. Była zatrudniona w firmie i uczest-

niczyła w planie przez 5 lat, od 2000 r. Jej roczne wynagrodzenie brutto wynosiło  

22 095 usd. W 2004 r. ulokowano na jej koncie esoP pakiet akcji o wartości ogółem  

399 usd. Na podstawie przepracowanego okresu dysponuje 60% swoich akcji; 

czyli akcje przekazane mają wartość 239 usd . 

pracownIczKa c (spłacona)  Pracowniczka C urodziła się w 1944 r.  

W 2005 r. miała 52 lata. Przyszła do firmy i dołączyła do planu w 1994 r.  

W 1997 r., po 3 latach pracy i uczestnictwa w planie, rozwiązała umowę o pracę. 

Jej ostatnie roczne wynagrodzenie brutto wynosiło 28 250 usd. Wartość zgroma-

dzonych przez nią akcji wyniosła ogółem 6151 usd. Była uprawniona do dyspo-

nowania 20% z nich, więc przekazane jej akcje miały wartość 1230 usd. Może 

skorzystać z opcji ‘put’ i sprzedać te akcje spółce. 
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137   W nie mniej niż 27 przepisach zamie-
niono całkowicie lub częściowo wymaganie 
jednogłośności na kwalifikowaną większość 
głosów. Ponadto traktat nicejski rozszerzył 
zakres współdecydowania.  Procedura ta zaczęła 
obowiązywać w stosunku do siedmiu przepisów, 
w których zmieniono wymaganie jednogłośności 
na kwalifikowaną większość głosów. Konse-
kwentnie, większość środków prawnych, które 
po przyjęciu Traktatu z Nicei wymagają podjęcia 
decyzji przez Radę kwalifikowaną większością 
głosów, została zatwierdzona w procedurze 
współdecydowania. Konferencja międzyrządowa 
nie rozszerzyła procedury współdecydowania  
(art. 251 TWE) na środki prawne, które już 
wcześniej podlegały zasadzie kwalifikowanej 
większości głosów (np. w dziedzinie polityki 
rolnej czy handlowej).

138   Istnieje jeszcze 112 przypadków, w któ-
rych Parlament Europejski nie bierze udziału 
w procesie ustawodawczym. Liczba przykładów 
stosowania procedury współdecydowania wzro-
sła z 15 do 85 od czasu jej wprowadzenia: por.: 
Julia Lieb, Andreas Maurer, Nicolai von Ondarza 
(red.), Der Vertrag von Lissabon. kurzkommentar, 
diskussionspapier der Fg 1 (Traktat z Lizbony. 
Krótki komentarz), 2008/07, kwiecień 2008, 
SWP Berlin, s. 37.

––––  Aneks II  ––––

ramy prawne dla wdrożenia partycypacji finanSowej  
na SzczeblU ponadnarodowym

jens lowitzsch i natalia spitsa

––––  A  ––––

Proces ustawodawczy

Prawo traktatów europejskich generalnie dopuszcza podejmowanie decyzji 

większością głosów w ograniczonych przypadkach, których liczba została zwięk-

szona już przez traktat niCejski .137 traktat reformujący rozciąga zakres głoso-

wania kwalifikowaną większością głosów nad przyjęciem rozporządzeń na do-

datkowe 32 obszary polityki. „Wspólne przyjęcie” zgodnie z art. 289 Traktatu 

o funkcjonoWaniu unii europejskiej (tfue) (dawny art. 251 twe) stanie się teraz 

regułą, a Parlament Europejski zyska równy status z Radą jako współ-ustawo-

dawca. W dziedzinie polityki społecznej (artykuły 48 i 153 tfue; dawne artykuły  

42 i 137 twe), pomimo utrzymania status quo, Rada, działając jednogłośnie, 

może przenieść zastosowanie procedury współdecydowania na te obszary poli-

tyki społecznej, które teraz podlegają zasadzie jednomyślności. 

Jednakże tam, gdzie chodzi o sprawy podatkowe (artykuły 113, 114 II i 173 

tfue; dawne artykuły 93, 94 i 175 twe), wymaganie jednomyślności dla wszyst-

kich decyzji zostało zachowane bez wyjątku.138 Chociaż ulgi podatkowe są naj-

powszechniejszym sposobem wspomagania programów partycypacji finansowej, 

wspólne europejskie ramy prawne narzucające ich wprowadzenie kolidowałyby 

bezpośrednio z zasadą suwerenności poszczególnych państw w dziedzinie prze-

pisów podatkowych.

Rozbieżność tradycyjnych narodowych postaw wobec partycypacji w procesie 

decyzyjnym oraz partycypacji finansowej stanowi główna przeszkodę na dro-

dze do zmian, co dobitnie pokazuje ciągnący się od ponad 30 lat spór o euro-

pejskie rady zakładowe. Te same czynniki utrudniają też w znacznym stopniu 

osiągnięcie ponadnarodowego kompromisu w Komisji czy w Radzie.
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procedUra współdecydowania zgodnie z art. 289 tFUe (art. 251 twe)
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Europejskie rozwiązanie musi zapewnić szeroki system bodźców, wychodzący 

poza klasyczne instrumenty ustawodawstwa podatkowego. Stworzenie takich 

programów za pomocą przepisów prawa jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ 

zapewnia firmom wyraźne ramy dla własnych decyzji i działań.139 Wobec tego 

tworzenie podstawy prawnej na poziomie dyrektywy, o ile ma się udać, musi się 

skoncentrować na przepisach, które mogą być przyjęte „większością głosów”. 

Jest to tym bardziej słuszne, że stanowiska rządów w odniesieniu do partnerów 

społecznych, ich roli w społeczeństwie i ich stosunków wzajemnych różnią się 

znacznie od siebie w poszczególnych państwach członkowskich.140 Regulacja 

europejska powinna zatem obejmować szeroki system bodźców, zapewniający 

różnorodne i elastyczne rozwiązania, kompatybilne z dotychczas stosowanymi 

w państwach członkowskich. Dający się zaadaptować system może zapewnić 

rozwiązanie, z którego będzie można korzystać w całej Unii Europejskiej, obej-

mujące najlepsze praktyki krajowych przepisów i obyczajów, połączone w jeden 

program, oferujący wyjścia alternatywne.141 Dostępne instrumenty prawne: zale-

cenie, dyrektywa i rozporządzenie, wraz ze swoimi zaletami i wadami, są przed-

stawione na wykresie. 

procedUra prawodawcza zgodnie z art. 115 lUB 153 ii 3 tFUe

(art. 94 lUB 137 ii 2 twe) wymagająca jednogłośnej decyzji

Rada decyduje

jednomy lnieś

Wniosek

Komisji

Opinia Komitetu
Ekonomiczno-
Społecznego

Akt jest
przyjęty

Tylko procedury
art. 152 II2

Opinia
Parlamentu

Europejskiego

Opinia
Komitetu
Regionów

zatwierdza
wniosek

odrzuca
wniosek

Akt nie jest
przyjęty

139   Patrz A. Pendleton, et al., „employee share 
ownership and proFit-sharing in the european 
union” („Akcjonariat pracowniczy i udział 
w zyskach w Unii Europejskiej”), Europejska 
Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy, 2001, s. 9.

140   Np. kontrast między konsensualnym 
modelem kontynentalnym a konfrontacyjnym 
modelem angloamerykańskim; podobnie silna 
pozycja państwa we Francji w porównaniu z rolą 
niemieckiego „Tarifpartnera” (zbiorowe negocju-
jące strony, np. związki zawodowe i organizacje 
pracodawców).

141   Porównaj White i Case, „the european 
company statute” („Statut spółki europejskiej”), 
2001, s. 4.

––––  B  ––––

źródła prawa dotyczące partycypacji pracowniczej  

na szczeblu euroPejskim



82     ANEKS I I

ź
r

ó
d

ł
a

 p
r

a
w

n
e

 d
l

a
 p

a
r

t
y

c
y

p
a

c
ji

 p
r

a
c

o
w

n
ic

z
e

j 
w

 U
e

t
f

u
e

 l
iz

b
o

n
a

 (
t

w
e

 n
ic

e
a

)

Z
g

o
d

n
ie

 z
 a

rt
. 

2
8

8

(2
4

9
) 

s
.

1
, 

2
9

2

A
rt

. 
1
1

4
 (

9
5

)

Z
a
le

c
e
n

ie

D
y
re

k
ty

w
a

w
y
m

a
g

a
ją

c
a

k
w

a
li
fi

k
o

w
a
n

e
j

w
i

k
s
z
o

c
i

ę
ś

P
ro

c
e

d
u

ra

N
ie

p
e
w

n
e

W
d
ro

ż
e
n
ie

 w
 p

a
ń
s
tw

a
c
h
 c

z
ł.

p
o
d
 z

n
a
k
ie

m
 z

a
p
y
ta

n
ia

K
o

m
p

e
te

n
c

je
R

e
z
u

lt
a

ty
P

ro
b

le
m

y
A

k
t 

p
ra

w
n

y

R
o

z
p

o
rz

ą
d

z
e
n

ie
(j

e
d

n
o

m
y
ś
ln

a
d

e
c
y
z
ja

)

D
y
re

k
ty

w
a

w
y
m

a
g

a
ją

c
a

je
d

n
o

m
y

ln
e
j

d
e
c
y
z
jiś

Z
g

o
d

n
ie

z
 a

rt
. 

3
5

2
 (

3
0

8
)

S
p
e
c
ja

ln
a
 p

ro
c
e
d
u
ra

le
g
is

la
c
y
jn

a
 a

rt
. 
1
1

5
(K

la
u
z
. 
g
e
n
e
ra

ln
a
 a

rt
. 
9
4
)

A
rt

. 
1
1

5
(K

la
u

z
u

la
g

e
n

e
ra

ln
a

 9
4

)

A
rt

. 
1

5
3

 (
1

3
7

)
I 

a
, 

b
, 

e
, 

h
, 

i

A
rt

. 
5

0
 (

4
4

)

A
rt

. 
1
1

4
 (

9
5

) 
I

w
 z

w
ią

z
k
u

 z
 a

rt
. 

2
6

 (
1

4
)

N
e

g
a

ty
w

n
e

N
ie

u
n

ik
n

io
n

y
 k

o
n

fl
ik

t

z
p

rz
e

p
is

a
m

i 
k
ra

jo
w

y
m

i

P
o

z
y

ty
w

n
e

1
.

B
o

d
ź
c
e

 p
o

d
a

tk
o

w
e

 d
la

p
a

rt
y
c
y
p

a
c
ji 

fi
n

a
n

s
o

w
e

j
s
ą

o
b

e
c
n

ie
 r

e
g

u
lo

w
a

n
e

 t
y
lk

o

p
ro

c
e

d
u

ra
 a

rt
. 

1
1

5
 (

9
4

)

z
 p

o
w

o
d

u
 s

u
w

e
re

n
n

o
ś
c
i

p
o

d
a

tk
o

w
e

j 
p

a
ń

s
tw

 c
z
ł.
; 

p
o

r.

a
rt

. 
1

5
3

 (
1

3
7

) 
IV

 u
b

e
z
p

. 
s
p

o
. 

&
ł

ró
w

n
o

w
a

g
a

 f
in

a
n

s
o

w
a

.

2
.

U
d

z
ia

ł
w

 p
o

d
e

jm
o

w
a

n
iu

d
e

c
y
z
ji 

p
o

d
le

g
a

 p
ro

c
e

d
u

rz
e

a
rt

. 
1

5
3

 (
1

3
7

) 
II

, 
d

o
p

u
s
z
c
z
a

z
m

ia
n

ę
p

rz
e

z
 p

a
rt

n
e

ró
w

s
p

o
łe

c
z
n

y
c
h

, 
a

rt
. 

1
5

3
 (

1
3

7
) 

II
I.

P
o

z
y

ty
w

n
e

1
.

K
o

n
ie

c
z
n

e
 w

d
ro

ż
e

n
ie

 d
o

p
ra

w
a

 k
ra

jo
w

e
g

o
 w

 d
a

n
y
m

te
rm

in
ie

; 
w

y
ją

te
k

R
o

z
p

o
rz

ą
d

z
e

n
ie

 a
rt

. 
2

9
4

 (
2

5
1

).

2
.

U
d

z
ia

ł
w

 p
ro

c
e

s
ie

 d
e

c
y
z
y
jn

y
m

m
o

ż
e

 b
y
ć

re
g

u
lo

w
a

n
y
 p

ro
c
e

d
u

rą

a
rt

. 
2

9
4

 (
2

5
1

),

a
le

z
 o

g
ra

n
ic

z
e

n
ia

m
i.

3
.

P
a

rt
y
c
y
p

a
c
ja

 f
in

a
n

s
o

w
a

 m
o

ż
e

s
ię

o
b

e
c
n

ie
 o

p
ie

ra
ć

n
a

p
ro

c
e

d
u

rz
e

 z
a

rt
. 

2
9

4
 (

2
5

1
),

w
y
ją

te
k

–
je

li 
s
y
s
te

m
 b

o
d

c
ó

w
ś

ź

p
o

le
g

a
 n

a
 z

w
o

ln
ie

n
ia

c
h

p
o

d
a

tk
o

w
y
c
h

; 
p

o
r.

 a
rt

. 
1
1

4
 (

9
5

) 
II

.

A
rt

. 
1
1

4
 (

9
5

) 
II

W
y
łą

c
z
o

n
e

 k
w

e
s
ti
e

p
o

d
a

tk
o

w
e

 i
 i
n

te
re

s
y
/

p
ra

w
a

 p
ra

c
o

w
n

ik
ó

w

A
rt

. 
5

0
 (

4
4

) 
p

a
r.

 I
I 

g
„p

rz
e

p
is

y
 o

c
h

ro
n

n
e

”/
„o

s
o

b
y
 t

rz
e

c
ie

”

A
rt

. 
1

5
3

 (
1

3
7

) 
I 

f
N

e
g

o
c
ja

c
je

 z
b

io
ro

w
e

/
W

y
łą

c
z
o

n
e

 w
s
p

ó
łd

e
c
y
d

o
w

a
n

ie

A
rt

. 
1

5
3

 (
1

3
7

)V
W

y
łą

c
z
o

n
e

 p
e

n
s
je

,
s
w

o
b

o
d

a
 t

w
o

rz
e

n
ia

 k
o

a
lic

ji,
a

k
c
ja

 p
ro

te
s
ta

c
y
jn

a

s
to

s
u

je
 s

ię

p
o

z
y
ty

w
n

ie
 d

la

o
g

ó
ln

ie
p

o
z
y
ty

w
n

ie

a
le

o
g

ra
n

ic
z
e

n
ia

m
im

o
o

g
ra

n
ic

z
e

ń

a
le

z
 w

tp
liw

o
c
ia

m
i

ą
ś

je
ś
li 

o
b

ję
te

 d
e

fi
n

ic
ja

 s
w

o
b

o
d

y
p

rz
e

d
s
ię

b
io

rc
z
o

ś
c
i?

A
rt

.
2
8
8

(2
4
9)

S
.

5
N

ie
 j
e

s
t 
p
ra

w
n
ie

 w
ią

ż
ą
c
e

A
rt

. 
2

8
8
 (

2
4
9
) 

S
. 
2
:

P
o

w
s
z
e

c
h

n
ie

 o
b
o
w

ią
z
u
ją

c
e
 p

ra
w

o
:

A
rt

. 
2

8
8

(2
4

9
) 

s
. 

1

A
rt

. 
3

5
2

 (
3

0
8

)
.

Z
w

y
k
ła

 p
ro

c
e

d
u

ra
le

g
is

la
c
y
jn

a
 a

rt
. 

2
8

9
, 

2
9

4
„w

s
p

ó
ln

e
 p

rz
y
ję

c
ie

”
(2

5
1

)

R
o

z
p

o
rz

ą
d

z
e
n

ie
(k

w
a
li
fi

k
o

w
a
n

a
w

ię
k
s
z
o

ś
ć
)

M
o
ż
liw

e
 r

o
z
s
z
e
rz

e
n
ie

p
o

je
d
n
o
g
ło

ś
n
e
j 
d
e
c
y
z
ji 

R
a
d
y
 a

rt
. 
1
5
3
 (

1
3
7
) 

II
 S

.

Z
g

o
d

n
ie

z
 a

rt
. 

1
5

3
 (

1
3

7
) 

II
 S

. 
2

Z
w

y
k
ła

 p
ro

c
e

d
u

ra
le

g
is

la
c
y
jn

a
 a

rt
. 

2
8

9
, 

2
9

4
„w

s
p

ó
ln

e
 p

rz
y
ję

c
ie

”
(2

5
1

)

A
rt

. 
1

5
3

 (
1

3
7

)
I 

d
, 

f,
 g

A
rt

. 
1

5
3

 (
1

3
7

)
I 

c
, 

d
, 

f,
 g

A
rt

. 
1

5
3

 (
1

3
7

) 
I 

e
„I

n
fo

rm
a

c
ja

”
i
„W

y
s
łu

c
h

a
n

ie
”

p
ra

c
o

w
n

ik
ó

w



ANEKS I I      83

Na szczeblu krajowym strategia podatkowa może zahamować lub wesprzeć 

proces upowszechniania pracowniczej partycypacji finansowej. Na szczeblu 

ue transgraniczna migracja pracowników uczestniczących w planach partycy-

pacji finansowej, a także przenoszenie tych planów przez korporacje między-

narodowe do oddziałów w różnych państwach członkowskich może się wiązać  

z problemami spowodowanymi przez konflikt systemów podatkowych.142 Uwa-

gę generalnie przyciągają kwestie bodźców podatkowych, często uważanych za 

główne narzędzie państwa służące do wspierania partycypacji finansowej pra-

cowników. Zachęty podatkowe mają jednak względny charakter: należy je ana-

lizować w kontekście ogólnego system podatkowego w danym kraju. Narodo-

we systemy podatkowe nie są łatwo porównywalne; jeszcze trudniej nawet jest 

porównać ze sobą przepisy podatkowe regulujące krajowe programy partycy-

pacji finansowej.143 Ponadto należy brać pod uwagę obowiązkowe składki na 

ubezpieczenia społeczne, ponieważ przyczyniają się one znacznie do ogólnego 

obciążenia daninami publicznymi, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów pracy; 

ponadto w wielu krajach mają one wpływ na podstawę opodatkowania podat-

kami dochodowymi. Systematyczny przegląd sytuacji w ue-27 pokazuje z jednej 

strony wpływ, a z drugiej strony ograniczenia zachęt podatkowych w zakresie 

wspierania pracowniczej partycypacji finansowej.144 

Cele są następujące:

 – Sporządzenie ogólnego zestawienia podatków bezpośrednich i ich wpływu 

na pracowniczą partycypację finansową w ue. Krajowe systemy podatkowe 

będą klasyfikowane jako niekorzystne, neutralne i korzystne dla partycypa-

cji finansowej pracowników. 

 – Przeprowadzenie przeglądu specjalnych bodźców podatkowych, stosowa-

nych w odniesieniu do pracowniczej partycypacji finansowej, w celu okre-

ślenia, czy dane ulgi podatkowe stanowią warunek zasadniczy dla partycy-

pacji, oraz czy niektóre bodźce podatkowe są bardziej efektywne niż inne 

niezależnie od kraju, w którym są oferowane. 

142   Raport grupy niezależnych ekspertów 
wysokiej rangi  „report on cross-border obstacles 
to Financial participation oF employees For com-
panies having a transnational dimension” (Raport 
o ponadgranicznych przeszkodach we wprowa-
dzaniu partycypacji finansowej pracowników 
w przedsiębiorstwach o wymiarze międzyna-
rodowym)Bruksela, grudzień 2003, p.43 i nast. 
o przeszkodach w eksporcie.

143   Przy porównaniu ogólnych systemów 
podatkowych należy brać pod uwagę różne 
typy podatków, różne systemy poszczególnych 
podatków, różne stawki podatkowe, różne pod-
stawy i czas opodatkowania. Stawki podatkowe 
są porównywalne tylko wtedy, kiedy oblicza 
się efektywne stawki podatkowe. Jednakże jest 
to możliwe tylko dla konkretnego podatku oraz 
dla konkretnego statusu osobistego i sytuacji.  
Aby określić wpływ podatków bezpośrednich 
na plany pracowniczej partycypacji finansowej 
należałoby przeanalizować większość z nich, 
toteż obliczenie efektywnych stawek podatków 
dla każdego możliwego statusu lub sytuacji nie 
jest możliwe.

144   Ze względu na złożoność zagadnienia 
dyskusja na temat porównywalności stawek 
podatków w poszczególnych państwach człon-
kowskich UE nie mieści się w zakresie niniejszej 
publikacji. Bardziej szczegółowe omówienie  
można znaleźć w raporcie pepper iv, 2009.

––––  C  ––––

kwestiA zAchęt podAtkowych

––––  C.1  ––––

Przedstawienie Problemu
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Bodźce podatkowe można uznać za skuteczne, jeśli liczba konkretnych pla-

nów partycypacji finansowej wspieranych przez te bodźce wzrasta bezpośred-

nio po ich wprowadzeniu. Historyczne dane o takich wzrostach są jednak 

obecnie dostępne tylko w przypadku niewielu krajów; w związku z tym ana-

liza skuteczności bodźców podatkowych w tych krajach zostanie przedstawio-

na jedynie jako przykład. Szczegółowa i pełna analiza bodźców podatkowych 

we wszystkich krajach, w których zostały zastosowane, zostanie przedstawiona 

w raporcie PePPer iV 2009.

145   Zastosowanie mają tylko bardziej ogólne 
przepisy artykułów 115, 116 i 117 TFUE  o za-
pobieganiu zakłóceniom równowagi rynkowej 
oraz, w przypadku znacznej dyskryminacji art. 
107 TFUE  o niedopuszczalnych dotacjach 
państwowych, artykuły 45, 49, 56, 63 TFUE 
(podstawowe wolności) i art. 18 TFUE (ogólne 
postanowienia antydyskryminacyjne). Dotyczą 
one jednak niedopuszczalności dyskryminacji 
w opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych 
z innych państw członkowskich w porównaniu 
z krajowymi osobami fizycznymi i prawnym, 
oraz zapobiegania podwójnego opodatkowania. 
Nie prowadzą do większej harmonizacji.

146   Patrz KOM (1980), 139; H. Weber-Grellet, 
(2005): europäisches steuerrecht (europejskie 
prawo podatkowy), München, s. 28, 152.

147   Co prawda kwestia nieuczciwej konkuren-
cji podatkowej pierwotnie wiązała się z istnie-
niem takich tradycyjnych rajów podatkowych,  
jak Wyspy Normandzkie i Monako, ale zyskała 
jeszcze większe znaczenie wraz z akcesją 
nowych państw członkowskich, które generalnie 
miały znacznie niższe korporacyjne podatki 
dochodowe i częściowo niższe podatki od 
dochodów osobistych niż zachodnioeuropejskie 
państwa członkowskie UE poza Irlandią.  
Patrz H. Weber-Grellet, (2005): europäisches 
steuerrecht (europejskie prawo podatkowy), 
München, s. 163.

148   Patrz KOM (2001) 582 z dn. 23.10.2001; 
KOM (2003) 726 z dn. 24.11.2003; CCCTB/
WP/046 z dn. 12.12.2006; KOM/2007/223  
z dn. 2.05.2007; propozycja która miała być 
gotowa w 2008 r., nie została jeszcze  
ukończona, ale wydaje się prawdopodobne,  
że CCCTB będzie wprowadzony w ciągu kilku 
lat. Siedem państw członkowskich, mających 
stosunkowo niskie stawki podatkowe, sprzeciwia 
się tej koncepcji, ale w tym przypadku  
jednogłośna decyzja nie jest potrzebna.  
Komisarz ds. podatków UE oświadczył,  
że w razie konieczności inicjatywa może  
zostać wdrożona przez osiem państw  
członkowskich dzięki ich ściślejszej współpracy.

––––  C.2  ––––

ogólny system opodatkowania planów pepper w Ue

Następujące podatki bezpośrednie mają istotne znaczenie w kontekście pra-

cowniczej partycypacji finansowej: 

 – podatek dochodowy od osób prawnych (Cit), 

 – podatek dochodowy od osób fizycznych (Pit), 

 – podatki od dywidend na poziomie akcjonariusza (specjalne stawki podatku 

od dochodów osobistych, „podatek od inwestycji kapitałowych”, „podatek 

od dywidendy”, „podatek od zysku z akcji”, itd.)

 – podatki od sprzedaży akcji na poziomie akcjonariusza (specjalne stawki po-

datku od dochodów osobistych, „podatek od zysków kapitałowych”, „poda-

tek od inwestycji kapitałowych”, itd.).

Zgodnie z artykułami 3-6 tfue (dawny art. 3 (1) twe), priorytetem ue jest zapo-

bieganie negatywnemu wpływowi odmienności narodowych systemów podatko-

wych na rozwój wspólnego rynku poprzez harmonizację narodowych kodeksów 

prawnych. Artykuł 113 tfeu (dawny art. 93 twe) jako specjalny przypadek arty-

kułu 3 ustęp 1 lit. h) twe, stanowi, że podatki pośrednie (Vat i akcyza) muszą być 

dostosowane. Na podstawie tego postanowienia przyjęto wiele dyrektyw, dzięki 

którym opodatkowanie pośrednie zostało już w znacznej mierze zharmonizowane. 

Nie ma jednak specjalnego przepisu o harmonizacji podatków bezpośrednich.145  

Co więcej, potencjalną harmonizację w tej dziedzinie ogranicza art. 5 ustęp 2 tue 

(dawny art. 5 ustęp 2 twe). Z jednej strony Komisja Europejska wspiera konkuren-

cję w dziedzinie podatków bezpośrednich,146 uznając autonomię w tej sferze za 

kluczowy komponent suwerenności państwa, ściśle związany ze specyfiką struktur 

ekonomiczno-społecznych i kulturowych poszczególnych krajów; z drugiej stro-

ny, uznaje ona znaczenie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji podatko-

wej, szczególnie w obszarze opodatkowania spółek.147 Ze względu na to, że nie 
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ma obecnie ani podstawy prawnej, ani wsparcia politycznego dla harmonizacji 

stawek podatku dochodowego od osób prawnych, Komisja Europejska popie-

ra projekt wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania dochodów osób 

prawnych (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCtb).148 Jednak na-

wet jeśli CCCtb zostanie wprowadzony we wszystkich państwach członkowskich, 

nie będzie on obowiązywał w stosunku do przedsiębiorstw, które nie prowadzą 

działalności transgranicznej.149 

Mimo to od wprowadzenia w usa reformy podatkowej w 1986 r. między-

narodowe współzawodnictwo podatkowe wywiera znaczny wpływ, w szczegól-

ności na stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to przyczyną 

wystąpienia dwóch trwałych tendencji, dających się zauważyć na całym świecie.  

Po pierwsze, obciążenia podatkowe przesunęły się z podatków bezpośrednich na 

podatki pośrednie150 (z pewnymi wyjątkami, np. Francja) i z kapitału na pracę.151  

Zatem opodatkowanie planów opartych na akcjach może się z upływem czasu 

stać bardziej korzystne niż planów opartych na pieniądzach, ponieważ obcią-

żenie podatkowe dywidend i zysków kapitałowych jest niższe niż dochodów 

z zatrudnienia. Po drugie, stawki podatków obniżają się, kiedy rozszerza się 

podstawa opodatkowania.152 Co prawda mogłoby to prowadzić do zniesienia 

określonych bodźców podatkowych, ale nie musi to znaczyć, że opodatkowa-

nie będzie mniej korzystne: jeśli stawki podatkowe wystarczająco się obniżą, 

może to zrekompensować utratę przywilejów podatkowych. Wykres na następ-

nej stronie ilustruje ogólne charakterystyki krajowych systemów podatków 

bezpośrednich. 

Wspólną cechą wszystkich systemów podatków bezpośrednich w państwach 

członkowskich i kandydujących ue jest fakt, że opodatkowaniu podlega tylko 

dochód, a nie nakłady.153 Z punktu widzenia wpływu na relację stosownego 

obciążenia podatkowego kapitału i pracy, podatki dochodowe można podzie-

lić na liniowe, podwójne i zróżnicowane; wszystkie te systemy mają swoje wady 

i zalety, są stosowane w różnych państwach członkowskich ue. W systemie rze-

czywistego podatku liniowego, np. w Rumunii i Słowacji, obciążenie podatko-

we rozkłada się równo na wszystkie źródła dochodów według jednolitej, raczej 

niskiej stawki, ponieważ podstawowa stawka, do której dostosowane są stawki 

innych podatków, to podatek od dochodów kapitałowych. Taki system gene-

ralnie sprzyja w równy sposób wszystkim formom pracowniczej partycypacji fi-

nansowej. To samo można powiedzieć o systemach, w których stawki podatków 

nakładanych na dochody z pracy i dochody kapitałowe są różne, ale podatek od 

dochodów osobistych jest liniowy (np. Estonia, Łotwa, Litwa).154 Podwójne sys-

temy podatkowe, reprezentowane np. przez Szwecję i Finlandię, charakteryzują 

się stosowaniem wysoce progresywnego podatku od dochodów osobistych oraz 

149   Co więcej, kwestionuje się przydatność  
tego instrument harmonizacji podatków 
korporacyjnych, o ile jednocześnie nie zostaną 
wprowadzone limity stawek podatków  
korporacyjnych. Patrz Bundesministerium  
der Finanzen (2007): einheitliche bemessungsgrun-
dlage der körperschaFtssteuer in der europäischen 
union, in: Monatsbericht des BMF,  
kwiecień 2007, s. 73.

150   Patrz OECD (2005): tax policy reForm 
conclusions (Konkluzje dotyczące reform  
polityki podatkowej) , OECD Centre for Tax 
Policy and Administration, s. 6.

151   Patrz H. Weber-Grellet (2005): europäisches 
steuerrecht (europejskie prawo podatkowe), 
München, s. 30. Nie istnieje żadna podstawa 
teoretyczna ani dowód empiryczny  
na założenie, że kapitał powinien być mniej  
obciążony podatkami niż praca, chociaż  
praktyka opiera się na tym założeniu;  
(patrz S. Ganghoff (2004): wer regiert in der 
steuerpolitik? (kto rządzi polityką podatkową?), 
Frankfurt am Main, New York, s. 35.

152   Patrz OECD (2005): tax policy reForm  
conclusions (Konkluzje dotyczące reform  
polityki podatkowej), OECD Centre for Tax 
Policy and Administration, s. 6. 

153   Chorwacja stosowała jednak w latach 
1994-2000 system opodatkowania wydatków. 
Poza tym Bułgaria, Estonia i Węgry mają podatek 
konsumpcyjny od dodatkowych świadczeń 
wypłacanych przez pracodawcę. Zupełnie 
oryginalny system podatków korporacyjnych 
obowiązujący w Estonii (zastąpienie podatku 
od dochodu firmy podatkiem od podzielonego 
zysku) też się wpisuje w koncepcję podatku  
od wydatków.

154   Systemy te dają większą swobodę manewru 
akcjonariatowi pracowniczemu, ponieważ 
stawki podatku od zysków kapitałowych są 
zazwyczaj niższe niż podatku od dochodów 
z pracy. W praktyce jednak przewaga podatków 
liniowych może nie być zbyt duża, ponieważ 
jednocześnie obowiązują stosunkowo wysokie 
składki na ubezpieczenia społeczne.
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liniowego podatku od dochodów kapitałowych. Takie połączenie teoretycznie 

powinno być niekorzystne dla gotówkowego udziału w zyskach i korzystne dla 

udziału w zyskach w formie akcji. Większość państw członkowskich ue ma zróżni-

cowane systemy podatkowe, które generalnie sprzyjają akcjonariatowi pracow-

niczemu, jeśli podatki kapitałowe są liniowe i stosunkowo niskie. W odniesieniu 

do systemów podatkowych nie widać żadnych wspólnych tendencji. Tradycje 

i cele podatkowe państw członkowskich ue różnią się od siebie i żadnego z nich 

nie można uznać za obiektywnie najlepszy.155

O ile chodzi o system podatków dochodowych od osób prawnych (opodat-

kowanie dywidend na poziomie spółki i na poziomie akcjonariusza), żad-

ne z państw członkowskich ue nie przewiduje ulg dla spółek, ale wiele z nich 

zmniejsza ciężar podwójnego opodatkowania, zapewniając ulgę dla akcjo-

nariuszy (shareholder relief). W ue obowiązują systemy klasyczne, systemy 

zaliczenia (imputacji), systemy ulg dla akcjonariuszy i systemy zwolnień.  

Z punktu widzenia pracowniczej partycypacji finansowej systemy klasyczne (po-

dwójne opodatkowanie dochodu z dywidendy, np. w Irlandii, Łotwie, Rumunii) 

są generalnie niekorzystne.156 Częściowe zaliczenie zwykle prowadzi do więk-

szego obciążenia podatkiem na poziomie akcjonariusza niż pełne zaliczenie 

oraz ulgi dla akcjonariusza157 i w związku z tym jest stosunkowo bardziej nieko-

155   Większość krajów zachodnioeuropejskich 
nie może wprowadzić podatku liniowego  
w obawie przed potencjalną stratą dochodu 
(patrz przypadek Włoch OECD (2005):  
tax policy reForms in italy (Reformy polityki 
podatkowej we Włoszech), OECD Centre for  
Tax Policy and Administration, s. 4).

156   Jednakże zależy to od stawki podatku  
od dochodów osobistych. Poza tym stawki  
podatku dochodowego w Irlandii, Łotwie  
i Rumunii są stosunkowo niskie.

157   Patrz Spengel, Christoph (2003):  
internationale unternehmensbesteuerung  
in der europäischen union (Międzynarodowe 
opodatkowanie prezedsiębiorstw w UE),  
Düsseldorf, s. 23.
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rzystna. W większości krajów obecnie istnieją ulgi dla akcjonariuszy, ale trudno 

jest ocenić ich wpływ na partycypację finansową pracowników, nie porównując 

efektywnych stawek podatkowych.158 Najkorzystniejszy dla planów opartych na 

akcjach niewątpliwie jest system, w którym dochody z dywidendy są zwolnione 

z opodatkowania ustawowo (np. Chorwacja, Cypr, Estonia, Słowacja), lub po-

przez pełne zaliczenie (np. Finlandia). 

Opodatkowanie dochodów kapitałowych ze sprzedaży akcji ma wielkie 

znaczenie z punktu widzenia akcjonariatu pracowniczego. Pod tym wzglę-

dem w UE można wyróżnić trzy koncepcje: zwolnienie z opodatkowania 

(np. Belgia i częściowo Bułgaria); opodatkowanie tylko znacznych aktywów 

(które są różnie definiowane w różnych krajach, np. w Austrii, Włoszech, 

Luksemburgu, Holandii); oraz opodatkowanie podatkiem od zysków kapi-

tałowych lub podatkiem od dochodów osobistych według niższej, zazwyczaj 

liniowej stawki.  Oczywiście, najkorzystniejszym w przypadku akcjonariatu 

pracowniczego rozwiązaniem jest zwolnienie podatkowe. Opodatkowanie 

znacznych aktywów jest również korzystne, ponieważ pakiety akcji pracowni-

ków są zwykle niewielkie.

Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne159 mogą zmniejszać 

podstawę podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych, lub 

są odliczane od dochodu po opodatkowaniu (np. Łotwa). W innym wypadku 

nakładają one dodatkowe obciążenie na dochód brutto i są z tego powodu 

bardzo niekorzystne dla gotówkowego system udziału w zyskach, nawet jeśli 

podatki ogólne są niskie, jak w Słowacji. Ponadto składki na ubezpieczenia 

mogą być liczone od dochodów kapitałowych, jak we Francji (mogłoby to 

mieć katastrofalne skutki dla programów opartych na akcjach, gdyby Francja 

nie wprowadziła specjalnych przywilejów podatkowych). Ogólnie rzecz bio-

rąc, nie daje się zauważyć żadnej wspólnej tendencji rozwojowej w zakresie 

ubezpieczeń społecznych, ponieważ w większości krajów składki są powiązane 

z długoterminowym ubezpieczeniem i państwo nie może ich zmieniać z taką 

łatwością, jak podatków. 

Stawki podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i odliczeń zależą od 

krajowego systemu opodatkowania, wobec czego należy analizować system każde-

go kraju jako odrębną całość; szczegóły zawiera tabela poniżej.

158   Z powodu globalizacji biznesu oraz  
wymagań prawa UE istnieje tendencja  
do zamiany imputacji na system ulgi dla 
akcjonariuszy. Patrz Spengel, Christoph (2003): 
internationale unternehmensbesteuerung  
in der europäischen union (Międzynarodowe 
opodatkowanie prezedsiębiorstw w UE),  
Düsseldorf, s. 25.

159   Fakt, że ubezpieczenia społeczne  
są nakładane jako podatek, jak np. w Danii  
czy Estonii, czy przybierają postać składek na 
ubezpieczenia społeczne, znaczy tyle,  
że w przypadku podatków nie ma  
właściwego roszczenia wobec zakładu  
ubezpieczeń społecznych.
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opodAtkowAnie ogólne i obowiązkowe skłAdki nA ubezpieczeniA społeczne

Kraj Podejście  
do dywidendy

cita oPodAtkowAnie 
dywidend  
nA Poziomie 
AkcjonAriuszAb

oPodAtkowAnie 
sPrzedAży  
Akcji nA Poziomie 
AkcjonAriuszAc

Pitd oBowiązkowe zuse

BelgiA Ulga dla  
akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku

3% 15%
 

ogólnie 0% progresywny  
25-50% centralny  
+ 0-9% lokalny; 
ZUS do odliczenia

Prac: stawka ogólna 13,07%
Prcd: stawka ogólna 35%

BułgAriA Ulga dla  
akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku

10% 7%,
 
Akcje spółek  
publicznych  
notowanych  
na bułgarskiej 
giełdzie 0%

liniowy 10%,
dobrowolne ZUS 
do odliczenia

Prac: (łączne) 12,10-25,74%
Prcd:(łączne) 29-29,7%

chorwAcjA Zwolnienie  
dywidendy  
z podatku  
dla akcjonariuszy

20% 0% 0% progresywny12-
40% + dodatkowe 
podatki miejskie 
0-18%; ZUS do 
odliczenia

Prac: 20% na fundusz emerytalnyPrcd: 
17,2% na fundusz zdrowotny,  
wypadkowy  i fundusz bezrobocia 

cyPr Ulga dla  
akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku

10% składka  
na fundusz  
obronny 15%

składka  
na fundusz  
obronny 15%

progresywny  
20-30%;  
ZUS do odliczenia

Prac: stawka ogólna 6,8%
Prcd: stawka ogólna 8,5% + 2%  
na Fundusz Spójności Społecznej

rePuBlikA

czeskA

System  
klasyczny

19% 15%  
opodatkowanie 
podatkiem u źródła

ogólny PIT  
od sprzedaży akcji 
w ciągu 6 miesięcy

liniowy 15%; ZUS 
do odliczenia

Prac: (łączne) 11%
Prcd: (łączne) 34%

dAniA System  
klasyczny

25% 27% podatek  
od zysku z akcji  
do 48 300 DKK, 
42% powyżej;  
nie dla  
zawodowych 
maklerów 

27-42% progresywny  
3,67-15% centralny 
+ 8% składka  
na rynek pracy  
+ średnie 24,9 
lokalny; pułap 
51,5%

Prac: 8% podatek na zdrowia
Prcd: 0%

niemcy Ulga dla  
akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku

34,5% 25% + podatek 
solidarnościowy 
5,5%; bez ZUS 

25% + podatek 
solidarnościowy 
5,5%; bez ZUS

progresywny 
14-45% + podatek 
solidarnościowy 
5,5%;  
ograniczony  
przez kwotę  
bezwzględną;
składki  
emerytalne  
i zdrowotne  
częściowo  
do odliczenia 

Prac: (średnie) 19,93-21,5%
Prcd: (średnie) 19,03-19,43%
w obu przypadkach Ograniczone przez 
kwotę bezwzględną

estoniA Zwolnienie  
podatkowe  
dla akcjonariuszy; 
zwolnienie  
dochodów  
zatrzymanych 
z podatku od firm

21%  
od 
podzie-
lonego 
zysku

0% ogólny PIT liniowy 21%;  
obowiązkowe  
ZUS  
do odliczenia

Prac: składka na fundusz bezrobocia 
2,8% 
Prcd: „podatek socjalny” 33%  
+ składka na fundusz bezrobocia 1,4%



ANEKS I I      89

Kraj Podejście  
do dywidendy

cita oPodAtkowAnie 
dywidend  
nA Poziomie 
AkcjonAriuszAb

oPodAtkowAnie 
sPrzedAży  
Akcji nA Poziomie 
AkcjonAriuszAc

Pitd oBowiązkowe zuse

grecjA Ulga dla  
akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku

24% 10% ogólnie 0%; 20% 
od sprzedaży  
akcji spółek z o.o.  
lub udziałów  
spółek cywilnych 

progresywny  
18-45%;  
ZUS  
do odliczenia

Prac: 16%
Prcd: 28,06%; w obu przypadkach ogra-
niczone przez kwotę bezwzględną

hiszPAniA System klasyczny 30,75% ogólny PIT ogólny PIT 19% do 6.000 Euro, 
21% powyżej; 

Prac: 6,35%
Prcd: 29,9%

frAncjA Częściowe  
zaliczenie 

33,33% ogólny PIT  
z ulga podatkową 
40% (do wyboru: 
18% bez odliczeń) 
+ podatki socjalne 
(CRDS, CSG) 
12,1%

CGT 18%  
+ podatki socjalne 
(CRDS, CSG) 
12,1% 

progresywny  
5,5-40%

Prac: średnie 20%; Ograniczone  
przez kwotę bezwzględną
Prcd: (łączne) 29,72-34,22%

węgry Ulga  
dla akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku

10% do  
500 mln 
HUF, 
19% 
powyżej

30% 20% progresywny  
17-32%; 
dobrowolne ZUS 
do odliczenia

Prac: 17% Ograniczone  
przez kwotę bezwzględną
Prcd: 29% 

irlAndiA System klasyczny 12,5% 20% 25% progresywny  
20-41%;  
dobrowolne ZUS 
do odliczenia

Prac: 5-8%
Prcd: 10,75%

włochy Ulga  
dla akcjonariusza: 
obniżona podstawa 
podatku i niższa 
stawka podatku

31,4% dla pakietów 
kwalifikowanych 
podstawa  
obniżona  
do 49,72%,  
ogólny PIT;  
dla pakietów  
nie kwalifikowa-
nych podstawa 
regularna  
a 12,5%  
stawka podatku 

12,5% dla  
małych pakietów; 
ogólny PIT  
od znacznych  
pakietów;  
podstawa podatku 
obniżona  
do 49,72% zysku 

progresywny 
23-43% + opłata 
0,9-1,4%;  
ZUS do odliczenia

Prac: (łączne) 9,2-10,2%
Prcd: (łączne) 23,05%

łotwA Ulga  
dla akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku

15% 10% 15% Liniowy 26% Prac: stawka ogólna 9% 
Prcd: stawka ogólna 24,09%, 
w obu przypadkach z dochodu  
po opodatkowaniu 

litwA System klasyczny 15% 20% + 6%  
na fundusz  
zdrowotny 

ogólnie 15%; 0% 
jeśli posiadane 
dłużej niż 1 rok 
i żadnego znacz-
nego pakietu przez 
ostatnie 3 lata 

Liniowy 15% Prac: 9%
Prcd: 30,98-31,7%
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Kraj Podejście  
do dywidendy

cita oPodAtkowAnie 
dywidend  
nA Poziomie 
AkcjonAriuszAb

oPodAtkowAnie 
sPrzedAży  
Akcji nA Poziomie 
AkcjonAriuszAc

Pitd oBowiązkowe zuse

luksemBurg Ulga  
dla akcjonariusza: 
podstawa podatku 
obniżona

28,59% 15% Ogólny PIT dla 
krótkoterminowych 
pakietów; wysokie 
kwoty wolne od 
podatku i ½ stawki 
PIT dla długotermi-
nowych pakietów 

progresywny 
8-38%

Prac: 12,14-14,45%
Prcd: 12,14-19,07%

malta Pełne
zaliczenie 

35% ogólny PIT ulga 
podatkowa dla CIT

Opłata skarbowa 
2-5%; akcje noto-
wane na giełdzie 
maltańskiej wolne 
od podatku 

progresywny 
15-35%

Prac: stawka ogólna 13,24-65,82 Euro 
tygodniowo 
Prcd: stawka ogólna MTL 13,24-65,82 
Euro tygodniowo

holAndiA Ulga  
dla akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku

25,5% 15% dla małych, 
25% dla znacznych 
pakietów

0% dla małych,, 
25% dla znacznych 
pakietów

progresywny  
33,45-52%

Prac: 5,2-31,15%
Prcd: 19,43%

AustriA Ulga  
dla akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku 

25% 25% (do wyboru: 
ogólny PIT połowa 
stawki);  
ogólnie bez ZUS

0% dla małych 
długoterminowych 
pakietów;  
dla znacznych 
pakietów 25%

progresywny  
36,5-50%;  
ustawowe  
i dobrowolne 
składki emerytalne 
częściowo do 
odliczenia

Prac: (łączne) 17,8-18,2% 
Prcd: (łączne) 21,7-21,9%  
do odliczenia; w obu przypadkach  
ograniczone przez kwotę bezwzględną 

polsKa Ulga  
dla akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku

19% 19% 19% progresywny   
18-32%;  
ZUS do odliczenia

Prac: średnie 13,71%
Prcd: średnie 14,66-23,38%

PortugAliA Częściowe 
zaliczenie 

26,5% 20%; kredyt przypi-
sany 50%

ogólnie 10%; 
zwolnienie  
podatkowe,  
jeśli akcje  
posiadane dłużej 
niż 12 miesięcy 

progresywny  
10,5-42%

Prac: stawka ogólna 11%
Prcd: stawka ogólna 23,75%

rumuniA System klasyczny 16% „Podatek  
inwestycyjny”
16%

„Podatek  
inwestycyjny”  
16%; 1%  
dla inwestycji  
długoterminowych

Liniowy 16%;  
dobrowolne składki 
na prywatne  
fundusze emerytal-
ne do odliczenia

Prac: (łączne) 10,5-17%
Prcd: (średnie) 20,8-29%

słowAcjA Zwolnienie  
dywidendy  
z podatku dla 
akcjonariuszy

19% 0% ogólny PIT Liniowy 19%;  
ZUS do odliczenia

Prac: 13,4%
Prcd: 35,2%

słoweniA Ulga dla akcjo-
nariusza: niższa 
stawka podatku

20% 20% 0-20% w zależ-
ności od okresu 
posiadania 

progresywny 
16-41%
składki na prywatne 
fundusze emerytal-
ne do odliczenia

Prac: 22,1%
Prcd: 16,1%
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Kraj Podejście  
do dywidendy

cita oPodAtkowAnie 
dywidend  
nA Poziomie 
AkcjonAriuszAb

oPodAtkowAnie 
sPrzedAży  
Akcji nA Poziomie 
AkcjonAriuszAc

Pitd oBowiązkowe zuse

finlAndiA Pełne
zaliczenie

26% „Podatek  
inwestycyjny”
28%; ogólnie  
bez SUS;  
podstawa podatku 
obniżona do 70%

28% progresywny  
6,50-30% centralny 
+ 18,49% (średnio) 
lokalny; ZUS  
do odliczenia

Prac: (średnie) 7,3%; 
Prcd: (średnie) 23%; 
w obu przypadkach ograniczone  
przez kwotę bezwzględną

szwecjA Ulga  
dla akcjonariusza: 
niższa stawka 
podatku

26,3% „Indywidualny 
podatek od zysków 
kapitałowych” 30%

30% progresywny  
20-25% centralny  
+ 31,6% lokalny

Prac: 7%
Prcd: 31,42%

turcjA Częściowe 
zaliczenie 

20% 15%; kredyt  
przypisany 50%

0% jeśli posiadane 
dłużej niż 2 lata, 
w innym przypadku 
ogólny PIT 

progresywny 
15-35%

Prac: 16%; 
Prcd: 21,5%; w obu przypadkach  
ograniczone przez kwotę bezwzględną

wielkA 
BrytAniA

Częściowe  
zaliczenie 

28% 10% do limitu 
stawki  
podstawowej; 
32,5%  
powyżej;  
42,5% powyżej 
150 000 GBP; 
kredyt przypisany

CGT 18%;  
ulga podatkowa  
dla posiadaczy 
akcji (taper relief)

progresywny 
20-40%

Prac: stawka ogólna 11%
Prcd: stawka ogólna 12,8%

A Dane dotyczące podatku od firm za 2010 r. pochodzą z edicji 2010 r. raportu UE „TaxaTion Trends in The european 
union” lub z bazy danych www.dits.deloitte.com/DomesticRates/domesticRatesMatrix.aspx, Log-in: 25.09.2010. 
Nazwa rodzajowa „podatek korporacyjny” obejmuje w tym kontekście wszystkie ustawowe podatki centralne i lokalne 
oraz dodatkowe opłaty związane z zyskami firmy.  
B Dane dotyczące opodatkowania dywidendy za 2010 r. pochodzą z edicji 2010 r. raportu UE „TaxaTion Trends in 
The european union” lub z bazy danych www.dits.deloitte.com/DomesticRates/domesticRatesMatrix.aspx, Log-in: 
25.09.2010.
C Dane dotyczące opodatkowania zysków kapitałowych za 2010 r. pochodzą z edicji 2010 r. raportu UE „TaxaTion 
Trends in The european union” lub z bazy danych www.dits.deloitte.com/DomesticRates/domesticRatesMatrix.aspx, 
Log-in: 25.09.2010.
D Dane dotyczące stawek podatku od dochodów osobistych za 2010 r. pochodzą z edicji 2010 r. raportu UE „TaxaTion 
Trends in The european union” lub z bazy danych Unii Europeiskiej www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv, Log-
-in: 25.09.2010.
E Dane dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne za 2010 r. pochodzą z edicji 2010 r. raportu UE „TaxaTion 
Trends in The european union” lub z bazy danych Unii Europeiskiej www.ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv, Log-
-in: 25.09.2010. 

Skróty: CIT – podatek od dochodów osób prawnych, PIT – podatek od dochodów osób fizycznych, CGT -podatek 
od zysków kapitałowych, ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne, Prcd – pracodawca, Prac: pracownik, PP – 
podmiot pośredniczący
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Z punktu widzenia opodatkowania liczy się jedynie to, czy program partycypacji 

finansowej jest oparty na gotówce, czy na akcjach, i czy w grę wchodzi „podmiot 

pośredniczący”160. Wobec programów akcjonariatu pracowniczego obowiązują 

te same zasady podatkowe, co wobec programów udziału w zyskach w formie 

akcji, zarówno bezpośredniego, jak i odroczonego. 

160   Nazwa rodzajowa na określenie firm 
pośredniczących, funduszy posiadających 
odrębną osobowość prawną oraz funduszy 
powierniczych (w krajach z systemem common 
law, czyli UK, Irlandii i Malcie), które gromadzą 
podzielone zyski, trzymają, alokują i transferują 
akcje, opcje lub certyfikaty firmy na rzecz jej 
pracowników, czasem wypłacają dywidendy 
i zyski, zarządzają dywidendami i inwestują.

161   Wycena tych samych akcji dla celów 
opodatkowania pracowników lub pracodawców 
może się odbywać na różnymi zasadach  
i prowadzić do wyliczenia różnych kwot  
podlegających podatkowi, jak w Austrii.  
Moment wyceny akcji może także być różny 
w różnych krajach, co skutkuje różnicami  
wartości i podstawy opodatkowania.

162   Jednak Estonii, jednym z państw  
członkowskich UE, podatek od dochodów  
firm został zastąpiony podatkiem  
od podzielonego zysku. Ten oryginalny  
system może mieć pozytywne skutki  
ekonomiczne dla akumulacji środków,  
ale stanowi mocny element zniechęcający  
pracodawców do wprowadzania planów  
partycypacji pracowniczej opartych  
na akcjach, a także planów gotówkowego 
udziału w zyskach.

––––  C.2.a  ––––

akcjonariat Pracowniczy 

akcje Pracownicze

Korzyść z transferu akcji z dyskontem jest generalnie uważana za dochód z pra-

cy, a w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych w pełnej wysokości oraz obowiązkowym składkom na ubezpieczenia 

społeczne na poziomie pracownika. Firma może odliczyć dyskonto w ramach 

kosztów osobowych. Jednakże zasady wyceny, szczególnie akcji nienotowanych 

na giełdzie, znacznie się od siebie różnią w poszczególnych krajach.161 Opodat-

kowanie dywidend zależy od podejścia do dywidendy w danym kraju. Jako że 

w żadnym państwie członkowskim ue nie przewidziano ulgi dla pracodawców, 

muszą oni płacić pełną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych od 

całego zysku, łącznie z przeznaczonym do podziału.162 Różne systemy opodat-

kowania dywidendy na poziomie posiadacza akcji zostały przedstawione w po-

wyższej tabeli. Opodatkowanie zysku ze sprzedaży akcji zależy od tego, czy akcje 

są zbywane w okresie blokowania akcji, czy po jego zakończeniu. W odniesie-

niu do sprzedaży w okresie blokowania nie ma w państwach członkowskich ue 

większych różnic: stosuje się albo pełną stawkę podatku dochodowego od osód 

fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne, albo specjalny (wysoki) kar-

ny podatek. Jeśli sprzedaż następuje po zakończeniu okresu blokowania, opo-

datkowanie zależy od wyżej przedstawionego systemu opodatkowania zysków 

(patrz tabela powyżej). Jeśli nie ma zwolnienia ogólnego lub zwolnienia dla 

małych pakietów akcji, zazwyczaj stosuje się inne formy ulgi podatkowej. 



ANEKS I I      93

oPcje na akcje

Opodatkowanie pracowniczych opcji na akcje jest skomplikowane z powodu 

różnic momentu powstania obowiązku podatkowego i zależnych od niego me-

tod wyceny. W większości państw członkowskich ue obowiązek podatkowy po-

wstaje przy realizacji opcji; zdarza się także powstanie obowiązku podatkowego 

przy przyznaniu opcji lub do wyboru – przy przyznaniu albo realizacji opcji,  

a także powstanie obowiązku podatkowego przy sprzedaży akcji. 

Pobranie podatku z góry, przy przyznaniu opcji, wiąże się z poważnym ryzykiem, 

więc w ramach rekompensaty są potrzebne specjalne ulgi podatkowe w rodzaju 

obniżonej stawki lub podstawy podatku oraz zwolnienie ze składek na ubez-

pieczenia społeczne. Chociaż można się spierać, czy korzyści z opcji powinny 

być uważane za zyski kapitałowe, w większości państw członkowskich ue uzna-

je się je za dochód z zatrudnienia, a jako taki podlega opodatkowaniu podat-

kiem dochodowym od osób fizycznych i częściowo składkom na ubezpieczenia 

społeczne. Pracodawca generalnie może odliczyć koszty wprowadzenia planu  

i koszty operacyjne z nim związane, a także koszt opcji, jeśli akcje są odkupywane  

(z wyjątkiem np. Belgii). W niektórych krajach (np. Dania, Irlandia, Luksem-

burg, Portugalia), zarówno pracodawca, jak i pracownik jest zwolniony ze skła-

dek na ubezpieczenia społeczne.163

163   Szczegóły znajdują się w WE (2003),  
stock options (Opcje na akcje);  
PriceWaterhouseCoopers (2002):  
employee stock options in the eu and the usa 
(Pracownicze opcje na akcje w UE i USA) 
Londyn.

––––  C.2.b  ––––

Udział w zyskU

Jeśli chodzi o gotówkowy udział w zyskach, między państwami członkowskim ue 

nie ma poważniejszych rozbieżności. Kwota przeznaczona do podziału jest co 

do zasady odliczana przez pracodawcę jako koszty pracy (z wyjątkiem Estonii, 
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gdzie kwota przeznaczona do podziału podlega specjalnemu podatkowi) i jest 

opodatkowana pełną stawką podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 

obciążona składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników. W odniesieniu 

do udziału w zysku opartego na akcjach obowiązują te same zasady opodatko-

wania, co wobec akcjonariatu pracowniczego. 

164   Z tego względu dystrybucja zysku do 
pracowników, którzy stali się akcjonariuszami, 
w programach gotówkowego udziału w zyskach 
czy w formie dywidendy jest wbrew finansowym 
interesom pracodawcy. Estoński system  
podatkowy ma jednak w 2009 r. zostać  
zmieniony, aby spełniać wymagania dyrektywy 
UE o spółkach dominujących i spółkach  
zależnych  (Parent-subsidiary Directive).  
Patrz KPMG (2007), corporate and indirect tax 
rate survey (Przegląd stawek podatków  
pośrednich i bezpośrednich) 2007, s.15.

––––  C.2.c  ––––

podmioty pośredniczące

Plany akcjonariatu pracowniczego i plany udziału w zysku korzystające z instytu-

cji pośredniczącej w przechowywaniu akcji oraz inwestowaniu zgromadzonych 

środków istnieją w wielu odmianach w różnych państwach członkowskich ue, 

głównie z powodu znacznych różnic występujących w prawie spółek; niemniej 

łączy je ta sama elementarna logika: pracodawca zwykle może odliczyć wkłady 

do instytucji pośredniczącej, a także koszty wprowadzenia planu i jego koszty 

operacyjne, od podstawy podatku dochodowego dla osób prawnych; podmiot 

pośredniczący powstaje zazwyczaj w formie prawnej korzystającej z przywilejów 

podatkowych. Opodatkowanie pracowników byłoby identyczne, jak w przypad-

ku prostych planów opartych na akcjach (patrz 1 powyżej), gdyby nie specjalne 

przywileje podatkowe (np. odroczone opodatkowanie korzyści), które są przy-

znawane w większości przypadków. 

––––  C.3  ––––

specjalne Bodźce podatkowe w odniesieniU  

do planów pepper w Ue 

Obok specjalnych przywilejów podatkowych, większość krajowych systemów po-

datkowych w większym lub mniejszym stopniu życzliwie traktuje partycypację 

finansową. Jedynym systemem podatkowym, który rzeczywiście hamuje rozwój 

partycypacji finansowej, jest system estoński ze względu na majacy zastosowa-

nie na poziomie spółki podatek od kwot przeznaczonych do podziału, zamiast 

zastosowania podatku dochodowego od osób prawnych.164 Narodowe syste-
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my podatkowe, które przewidują zwolnienie dywidend i zysków kapitałowych 

z opodatkowania i ze składek na ubezpieczenia społeczne, są szczególnie ko-

rzystne dla programów opartych na akcjach. Z drobnymi wariantami, generalnie 

w większości krajów takie same podatki obowiązują w stosunku do takich samych 

planów, a istotna różnica tkwi w ogólnym poziomie obciążenia standardowymi 

podatkami dochodowymi i obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społecz-

ne, zdeterminowanego przez stawki i podstawy opodatkowania. Jak wspomniano 

powyżej, nie można obliczyć porównywalnych efektywnych stawek dla wszystkich 

możliwych sytuacji; niemniej znaczna różnica stawek podatkowych implikuje róż-

nicę w obciążeniu podatkowym. Tak więc można by twierdzić, że kraje o niskich 

podatkach mają generalnie bardziej korzystne dla partycypacji finansowej reżi-

my podatkowe, czyli specjalne bodźce podatkowe nie są w nich potrzebne. Przy-

kład Irlandii pokazuje jednak, że rząd kraju, w którym podatki są niskie, może 

być politycznie bardzo zainteresowany promowaniem pracowniczej partycypacji 

finansowej; może oferować dodatkowe przywileje podatkowe, chociaż niski po-

ziom ogólnego opodatkowania ogranicza ich oddziaływanie.165 Dlatego ważne 

jest korzystanie z różnych instrumentów w celu tworzenia specjalnych zachęt 

podatkowych. Ich różne formy przedstawiono na wykresie poniżej. 

Choć obniżenie stawek podatkowych i zwolnienie z opodatkowania to przywi-

leje najbardziej efektywne, bo ustawowe, a nie zależne od arbitralnej decyzji 

organów skarbowych, i w dodatku traktują wszystkie rodzaje dochodów w jed-

nakowych kategoriach, są one rzadko stosowane.166 Jedną z przyczyn tego sta-

nu rzeczy jest fakt, że skutkują one zmniejszeniem wpływów do kasy państwo-

wej; poza tym organy podatkowe praktycznie nie mają uznaniowej władzy nad 

zakresem ich zastosowania.167 Odliczenia w systemie progresywnym (takim jak 

system podatku dochodowego od osób fizycznych w większości państw człon-

kowskich ue) są bardziej korzystne przy wyższych dochodach; z drugiej strony 

kwoty wolne od podatku (bezpośrednia redukcja zobowiązania podatkowe-

165   Patrz irlandzki Departament Finansów, 
TSG 98/12.

166   Patrz Spengel, Christoph (2003): intErnatio-
nale unternehmensbesteuerung in der europäischen 
union (Międzynarodowe opodatkowanie prezed-
siębiorstw w UE), Düsseldorf, s. 28.

167   Straty z powodu obniżenia stawki podatko-
wej rekompensuje się, podnosząc stawki innych 
podatków lub rozszerzając podstawę opodatko-
wania, co znaczy, że niższa stawka podatkowa 
wcale nie zmniejsza obciążenia podatkami.  
Nie dziwi więc, że kraje o niskich podatkach, np. 
Irlandia, mają mniej przywilejów podatkowych 
niż kraje stosujące wysokie stawki podatków, 
jak Francja, Włochy i Hiszpania. Patrz Spengel, 
Christoph (2003): internationale unternehmensbe-
steuerung in der europäischen union (Międzyna-
rodowe opodatkowanie prezedsiębiorstw w UE), 
Düsseldorf, s. 29.
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go), mają charakter niedyskryminacyjny i są zazwyczaj bardziej korzystne niż 

zwolnienia podatkowe czy ulgi podatkowe w tej samej wysokości.168 Ulgi po-

datkowe są korzystne przy niższych dochodach, lecz ulgi podatkowe, których 

wysokośc jest określona stałą kwotą przynoszą podatnikowi mniejszą korzyść 

i wobec tego wiążą się z mniejsza utratą dochodów z podatków dla budżetu 

państwa niż miałoby to miejsce przy ulgach podatkowych, których wysokość 

określona byłaby proporcjonalnie. Odroczone opodatkowanie jest korzystne 

dla programów akcjonariatu, pozwalając im uniknąć koniecznej w innych wy-

padkach dodatkowej płynności w momencie nabycia akcji. Specjalne zachę-

ty podatkowe dla systemu partycypacji finansowej pracowników obowiązują 

obecnie w 16 (głównie zachodnich) z 29 państw członkowskich i kandydują-

cych; bodźce te znacznie się od siebie różnią rodzajem i zakresem. Na pod-

stawie połączonych danych o bodźcach podatkowych i zakresie występowania 

partycypacji finansowej w różnych krajach można jednak określić dwie główne 

zasady i wyciągnąć kilka wniosków: 

Bodźce podatkowe nie stanowią warUnkU zasadniczego  

dla wProwadzenia PartycyPacji finansowej 

Programy partycypacji finansowej bez przywilejów podatkowych (np. plany 

udziału w zysku w Austrii i Niemczech) są niekiedy szerzej stosowane niż 

plany wspomagane takimi przywilejami (np. plany akcjonariatu w Austrii 

i Niemczech)169 w związku z tym nie należy uważać bodźców podatkowych za 

warunek konieczny dla rozwoju partycypacji finansowej. Ponadto w krajach o ni-

skich podatkach (np. w Irlandii) bodźce podatkowe mają mniejsze znaczenie 

i w żadnym przypadku nie mogą być tak duże, jak w krajach, gdzie podatki 

są wysokie.170 

Bodźce podatkowe eFektywnie wspierają  

Upowszechnienie partycypacji Finansowej 

W krajach o długich tradycjach pracowniczej partycypacji finansowej  

(np. w Wielkiej Brytanii czy Francji)171 to doświadczenie powszechnie się po-

twierdza, ale dzieje się tak również tam, gdzie bodźce podatkowe wprowadzono 

stosunkowo niedawno, np. w Austrii,172 w której obserwuje się znaczący wzrost 

liczby planów, chociaż ogółem jest ich wciąż niezbyt wiele. 

168   Jednakże większa wartość dla podatników 
oznacza mniejsze dochody państwa. W dodatku 
kredyty podatkowe generalnie pociągają za sobą 
wyższe koszty administracji podatkowej. Ostat-
nio systemy kredytu podatkowego są we Francji 
i Włoszech zastępowane przez system kwot 
wolnych od podatku. Patrz Tipke, Klaus, Lang, 
Joachim (red.) (2005): „steuerrecht” („Prawo 
podatkowe”), 18. Aufl., Köln, s. 799, s. 802.

169   W Austrii tylko 8% przedsiębiorstw i 6%  
zatrudnionych uczestniczyło w 2005 r.  
w planach akcjonariatu pracowniczego,  
dla których zachęty podatkowe zostały  
wprowadzone w 2001 r., podczas kiedy 25% 
przedsiębiorstw stosowało plany udziału 
w zyskach bez przywilejów podatkowych (patrz 
Kronberger, Ralf, Leitsmüller, Heinz, Rauner, 
Alexander (red.) (2007): „mitarbeiterbeteiligung in 
österreich” („Partycypacja finansowa w Austrii”), 
Wiedeń, s. 11, 17, 162). W Niemczech 2,4% 
przedsiębiorstw posiadało w 2001 plany  
akcjonariatu pracowniczego wspierane  
(marginalnymi) bodźcami podatkowymi, 
a jednocześnie 8,7% przedsiębiorstw prowadziło 
plany udziału w zyskach bez przywilejów  
podatkowych  (patrz Würz, Stefan (red.) (2003): 
european stock-taking on models oF employee 
Financial participation, results oF ten european 
case studies (Europejski remanent pracowniczej 
partycypacji finansowej, wyniki analizy 10  
europejskich analiz przypadku) Wiesbaden, 
s. 59).

170   Należy zauważyć, że w krajach uważanych 
za niskopodatkowe nie wszystkie ustawowe 
podatki muszą być niskie – określenie odnosi się 
tylko do niskich podatków ustawowych.  
Na przykład w Irlandii podatek dochodowy  
od firm jest wyjątkowo niski (12,5%),  
a podatek od dochodów osobistych zbliża się  
do europejskiej średniej (20-42%). W związku  
z tym większość bodźców  podatkowych,  
wspierających pracowniczą partycypację  
finansową w Irlandii odnosi się do pracowników, 
a nie pracodawców. Rząd irlandzki  
zadeklarował, że nie wprowadzi żadnej ulgi 
podatkowej, która zmniejszałaby przychody 
państwa z tytułu podatku dochodowego,  
od osób prawnych, ponieważ niskie stawki 
podatku zostawiają bardzo małe pole manewru 
w tym zakresie (Irish Department of Finance, 
TSG 98/12).
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Po pierwsze, bodźce podatkowe powinny (i w większości krajów tak jest) dotyczyć 

tych podatków, które stanowią największe obciążenie w krajowym systemie opo-

datkowania. Są to zazwyczaj (z wyjątkiem krajów stosujących podatki liniowe, 

gdzie obecnie nie ma żadnych specjalnych bodźców podatkowych) progresyw-

ny podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne. Wiele 

krajów oferuje więc: 

 – zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne dla określonych rodza-

jów planów (np. Francja, Belgia, UK, Irlandia, Finlandia), 

 – nakładanie podatków od zysków kapitałowych (np., UK, Belgia od dywi-

dend),

 – nakładanie specjalnych rodzajów niskich podatków (np. Francja) zamiast 

podatku dochodowego od osób fizycznych,

 – ulgi podatkowe przy podatku dochodowym od osób fizycznych (np. Au-

stria, Finlandia, Irlandia)

Po drugie, przywileje podatkowe powinny obejmować zarówno pracowników, 

jak i pracodawców, ponieważ partycypacja jest we wszystkich państwach człon-

kowskich UE, oprócz Francji, dobrowolna dla obu stron. Jednak to wymaga-

nie nie jest absolutne. W większości krajów pracodawca już otrzymał przywileje 

w postaci odliczeń w ramach ogólnego opodatkowania i potrzebne są tylko ulgi 

związane z kosztem akcji i opcji. W większości krajów jedynym istotnym dla pra-

codawcy przywilejem jest zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne; to 

rozwiązanie zostało faktycznie  wprowadzone w wielu krajach (np. we Francji, Ir-

landii, Finlandii, Belgii). Pracownik zwykle bardziej potrzebuje bezpośrednich 

zachęt, jako że to on jest najbardziej obciążony podatkiem progresywnym. 

Po trzecie, nawet duże przywileje podatkowe mogą się nie sprawdzić, kiedy wstęp-

ne warunki kwalifikujące są zbyt restrykcyjne, złożone lub nieelastyczne. Jest 

tak w przypadku, Grecji dla gotówkowych programów udziału w zysku oraz  

w przypadku Niemczech i Belgii dla wszystkich programów.173 Problem elastycz-

ności można rozwiązać, jak w Irlandii i Wielkiej Brytanii, dając pracodawcy do 

wyboru mniej elastyczne zatwierdzone programy w połączeniu ze znacznymi 

przywilejami podatkowymi oraz bardziej elastyczne niezatwierdzone programy 

połączone z mniejszymi przywilejami. Inne interesujące podejście prezentuje 

raport Komisji na temat opcji na akcje174: ponieważ, jak wyżej wykazano, nie 

można zharmonizować podatków bezpośrednich na mocy obowiązującego 

171   We Francji przepisy o dobrowolnej  
partycypacji finansowej pracowników bez przy-
wilejów podatkowych z 1959 r., a nawet prze-
pisy o obowiązkowej partycypacji finansowej 
pracowników bez przywilejów podatkowych 
z 1967 r. nie doprowadziły znaczącego wzrostu 
liczby działających planów. Dopiero w 1986 
r., kiedy wprowadzono pierwsze przywileje 
podatkowe, liczba planów gwałtownie wzrosła; 
tę tendencję wzrostową jeszcze zwiększyło 
wprowadzenie nowych zachęt podatkowych 
(patrz Würz (2003), s. 39). W Wielkiej Brytanii, 
w której udział w zyskach istniał od XIX wieku, 
a akcjonariat od wczesnych lat 50., liczba 
planów była niewielka do chwili wprowadzenia 
w 1978 r. pierwszych przywilejów podatko-
wych. Od tej pory rząd regularnie monitoruje 
system bodźców podatkowych oraz efektywność 
bodźców i planów; stąd wiadomo, że plany  
są coraz powszechniej stosowane, zwłaszcza 
plany zatwierdzone przez Urząd Skarbowy  
(Revenue Approved) (patrz Würz (2003), s. 130;  
www.ifsproshare.org, Log-in: 20.07.2007).

172   W Austrii tylko 8% planów pracow-
niczej partycypacji finansowej powstało 
przed wprowadzeniem pierwszych bodźców 
finansowych w 1993 r., 45% z nich wdrożono 
w ciągu 4 latach od wejścia w życie w 2001 r. 
znaczniejszych przywilejów podatkowych (patrz 
Kronberger, Ralf, Leitsmüller, Heinz, Rauner, 
Alexander (red.) (2007): mitarbeiterbeteiligung in 
österreich („Partycypacja finansowa w Austrii”), 
Wien, s. 32. 

173   Patrz EC (2003), ponadgraniczne przeszkody, 
s. 17, 24.

174   Patrz EC (2003), opcje na akcje, s. 42, 43.

––––  C.4  ––––

wnioski
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Traktatu ue, można by zharmonizować warunki wstępne stosowania bodźców 

podatkowych w krajach, w których one istnieją. Krajowi ustawodawcy byliby 

upoważnieni do wprowadzania planów na poziomie krajowym i decydowania 

o wielkości i postaci przywilejów podatkowych związanych z tymi planami jak i 

planami obejmującymi swoim zastosowaniem całą Unię. Harmonizację będzie 

można przeprowadzić tylko wtedy, kiedy warunki wstępne zastosowania bodź-

ców podatkowych obowiązujących w różnych państwach członkowskich ue będą 

przynajmniej porównywalne dla wszystkich rodzajów programów partycypacji 

pracowniczej, jak dzieje się w przypadku opcji na akcje. Porównanie takie zosta-

nie przedstawione w następnym raporcie PePPer iV .

Po czwarte, niektóre formy przywilejów podatkowych są bardziej korzystne dla 

określonych rodzajów planów i prowadzą do zwiększenia efektywności: 

 – W przypadku akcjonariatu i opcji na akcje pod kątem opodatkowania korzy-

ści: sprzyjające zasady wyceny plus korzystny moment powstania obowiązku 

podatkowego (często związany z okresem posiadania) oraz, jeśli to możliwe, 

zwolnienie pracodawcy i pracownika ze składek na ubezpieczenia społecz-

ne (zus). 

 – W przypadku dywidend i sprzedaży akcji: specjalna stawka podatku lub po-

datek od zysków kapitałowych zamiast podatku dochodowego od osób fi-

zycznych i w razie potrzeby zwolnienie z zus . 

 – W przypadku esoP i podmiotów pośredniczących: zwolnienie z podatku od 

zysku z nabycia akcji175 lub sprzedaży akcji, jeśli zysk jest realizowany po upły-

wie wyznaczonego okresu posiadania lub w ramach programu emerytalne-

go; firma może mieć prawo do ulgi w podatku z tytułu spłaty zarówno odse-

tek, jak i kwoty głównej kredytu (jeżeli plan jest lewarowany); sprzedaż akcji 

na rzecz esoP na zasadzie odroczenia podatku, jeśli przychód ze sprzedaży 

zostanie zainwestowany w papiery wartościowe innych krajowych korporacji 

(tax-free rollover).

 – W przypadku udziału w zysku: specjalna stawka podatku zamiast progresyw-

nego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwolnienie pracodaw-

cy i pracownika z zus .  

Najbardziej efektywne formy bodźców podatkowych przynoszą jednak skarbo-

wi państwa straty. W związku z tym należy, dla każdego kraju z osobna, szukać 

równowagi miedzy efektywnością a potrzebami budżetu państwa. Jeśli rząd ze-

chce wprowadzić specjalne przywileje podatkowe, może zacząć od „miękkich” 

bodźców, które nie powodują znacznych strat dla skarbu państwa, np. ulg podat-

kowych w ustalonej wysokości (jak w Austrii). Później, w zależności od potrzeb 

175   W Irlandii dzieje się tak tylko, kiedy 
w ramach ESOP istnieje ESOT współdziałający 
z zatwierdzonym programem udziału w zyskach.



ANEKS I I      99

budżetu państwa i klimatu politycznego, może wprowadzać bardziej efektywne 

środki: proporcjonalną ulgę podatkową, odliczenia, kwoty wolne od podat-

ku, specjalne obniżone stawki podatkowe i wreszcie całkowite zwolnienie z opo-

datkowania.  

Po piąte, mimo trudności w ich uregulowaniu  na szczeblu Europy (z powodu 

wyłączności prawa krajowego w dziedzinie stanowienia o podatkach), przywile-

je podatkowe pozostają potężnym narzędziem wzmacniania i upowszechniania 

partycypacji finansowej, szczególnie, kiedy państwom członkowskim pozostawia 

się swobodę wyboru zachęt podatkowych, zamiast przyjmowania na poziomie 

europejskim jednakowych zachęt po uprzednim zastosowaniu procedury gło-

sowania jednomyślnego. Państwa mogłyby dobrowolnie oferować bodźce po-

datkowe pojedynczo lub grupowo. Byłby to krok do stworzenia atmosfery coraz 

bardziej sprzyjającej stosowaniu przywilejów podatkowych, a kraje o bardziej za-

awansowanej tradycji, np. Francja czy Anglia, zachęcałyby do współzawodnictwa 

w zakresie stosowanych bodźców. Opcjonalne przywileje jako element podej-

ścia modułowego wymagają rozróżnienia między programami udziału w zysku, 

programami akcjonariatu i planami akcjonariatu pracowniczego.
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Z partycypacją pracowniczą wiążą się dwa rodzaje praw własności: kontrola – 

partycypacja w procesie decyzyjnym -- oraz dochód – partycypacja finansowa.176 

To, czy dany program obejmuje partycypację w procesie decyzyjnym, zależy od 

prerogatyw i praw, jakie przyznaje pracownikom. W przypadku akcjonariatu 

pracowniczego prawa te zależą od tego, czy własność jest bezpośrednia, czy po-

średnia; czy akcje są zgromadzone w pracowniczym truście lub spółdzielni; oraz, 

czy własności towarzyszy prawo głosu i inne formy partycypacji niematerialnej. 

W przypadku udziału w zysku nie istnieje żadne konieczne ogniwo włączające 

pracownika w proces decyzyjny w firmie na żadnym szczeblu. W praktyce jednak 

programy te często są częścią pakietu środków partycypacyjnych, obejmującego 

również informację i partycypację w kontroli.

176   Patrz A. Ben-Ner and D. C. Jones, „EmployEE 
participation, ownership and productivity:  
a theoretical Framework” („Partycypacja  
pracownicza, własność i wydajność:  
ramy teoretyczne”), Industrial Relations,  
Vol. 34, nr 4, 1995, s. 532-554.

177   Patrz K. R. Wagner, „renaissance  
der mitarbeiterbeteiligung” („Renesans  
partycipacji finansowej”), w: Betriebsberater 
1995, Beilage zu Heft 7; sowie „management 
buy-out: FührungskräFtebeteiligung,  
arbeitnehmerbeteiligung; grundlagen –  
modellhinweise – neue bundesländer –  
rechtspolitik”, Neuwied, Kriftel, Berlin, 1993.

––––  Aneks III  ––––

SyStematyzacja partycypacji finanSowej 
jens lowitzsch i axel Bormann

––––  A  ––––

partycypacja w prawach własności: kontrola i dochody

––––  A.1  ––––

PartycyPacja w Procesie decyzyjnym

Partycypacja pracownicza w procesie decyzyjnym ogólnie występuje w dwóch 

postaciach: jako współdecydowanie o przedsiębiorstwie (entrepreneurial co-

-determination) i współdecydowanie w przedsiębiorstwie (co-determination 

within a going concern).177 W pierwszym procesie uczestniczą przedstawiciele 

wybrani przez pracowników, drugi może być bezpośredni lub pośredni. 
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 – Współdecydowanie o przedsiębiorstwie zazwyczaj dotyczy strategicznych 

decyzji na poziomie makro podejmowanych w firmie. Najlepiej znanym 

przykładem jest niemiecki „Mitbestimmung”178 z przedstawicielami pracow-

ników zajmującymi połowę miejsc w radzie nadzorczej firmy, a także spół-

dzielnie oraz samorząd robotniczy.179

 – Natomiast współdecydowanie w przedsiębiorstwie polega na pośredniej 

partycypacji za pośrednictwem przedstawicieli oraz bezpośredniej partycy-

pacji samych pracowników. Zwykle wiąże się z decyzjami podejmowanymi 

wśród załogi, na poziomie mikro, w sprawach socjalnych i organizacyjnych. 

Przykłady to: rady zakładowe wybierane przez pracowników (powszechne 

w krajach europejskich, np. w Niemczech,180 a ostatnio coraz częściej spo-

tykane na szczeblu ponadnarodowym181) z jednej strony, a z drugiej strony 

japońskie koła jakości182 lub szwedzkie autonomiczne zespoły robocze.183 178   Patrz H. G. Nutzinger, U. Schasse and V. 
Teichert, „mitbestimmung in zeitlicher perspektive: 
ergebnisse einer Fallstudie in einem grossbetrieb der 
automobilindustrie,“ w Felix R. FitzRoy, Kornelius 
Kraft (red.), Mitarbeiterbeteiligung und Mitbe-
stimmung im Unternehmen, Berlin, 1987.

179   Patrz N. Vučić, „die sozio-ökonomische 
lehre des jugoslawischen selbstverwaltungssozia-
lismus” („Społeczno-ekonomiczna zasada jugo-
słowańskiego modelu socjalizmu samorządowe-
go”), Osteuropa, Heft 6/1972, s. 430 i następne.

180   Patrz J. R. Cable i F. R. FitzRoy, „work 
organisation, incentives and Firm perFormance: 
an empirical analysis oF west german metal 
industries“ („Organizacja pracy, bodźce i wyniki 
firmy; analiza empiryczna zachodnioniemiec-
kiego przemysłu metalowego”), University of 
Warwick, praca nieopublikowana przedstawiona 
na dziewiątym zebraniu European Association 
for Research in Industrial Economics, 24-26 
sierpnia 1983, Bergen, Norwegia.

181   Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 
w sprawie statutu spółki europejskiej (lub Societas 
Europaea, SE) dyrektywa Rady 2001/86/WE  
uzupełniająca statut spółki europejskiej o udział  
pracowników, przyjęta w dn. 8 października 2001.

182   Patrz S. Watanabe, „the japanese quality 
control circle: why it works” („Japońskie koło 
jakości: dlaczego działa”) , International Labour 
Review, Vol. 130, Nr 1., 1991, s. 64, 72-73; tak-
że H. Leibenstein, „inside the Firm” („Wewnątrz 
firmy”), Cambridge, Massachusetts, 1987.

183   W odniesieniu do USA, patrz „autonomous 
work teams spread in the usa” („Autonomiczne 
zespoły robocze w USA”), Associated Press, 
artykuł S. Cohena, 9 grudnia 1990.

184   Patrz M. Uvalić, raport pEppEr, opubliko-
wany w dodatku 3/91 do broszury Social Europe, 
Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg, 1991; V. Pérotin,  
i A. Robinson, „proFit sharing in oecd coun-
tries” („Udział w zyskach w krajach OECD”), 
OECD, 1995, s. 139-169.

––––  A.2  ––––

PartycyPacja finansowa

W odniesieniu do pracowniczej partycypacji finansowej należy rozróżnić między 

udziałem w zyskach (obejmującym również premie) a akcjonariatem pracowni-

czym (z wyjątkiem menedżerskich opcji na akcje). Rozróżnienie to jest istotne 

ze względu na fundamentalne różnice, np. w opodatkowaniu, jakie między nimi 

istnieją. Trzeci rodzaj partycypacji finansowej to udział w planach gromadzenia 

majątku lub pracowniczych oszczędności, które stanowią narzędzie alokowania 

oraz inwestowania kwot otrzymanych z innych programów. Pracownicza party-

cypacja finansowa jest zatem formą wynagrodzenia uzupełniającego regularny 

system płac, pozwalającą pracownikom na udział w zyskach i wynikach przedsię-

biorstwa.184 Może ona przybrać rozmaite formy, ale najpowszechniej występuje 

w postaci akcjonariatu pracowniczego i udziału w zyskach, często w połączeniu. 

Jako że niniejsze opracowanie jest głównie poświęcone partycypacji finansowej, 

partycypacja w procesie decyzyjnym zostanie wspominana tylko przy okazji. 

––––  B  ––––

partycypacja pracownicza w zyskach  

i  wynikach przedsięBiorstwa (plany pepper)

Termin „partycypacja finansowa” odnosi się do wszystkich programów, które 

dają pracownikom w dodatku do ich stałego wynagrodzenia zmienną część 
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dochodu bezpośrednio powiązaną z zyskiem lub innym wskaźnikiem wyników 

przedsiębiorstwa.185 Główną cechą tego bonusu jest właśnie to konkretne powią-

zanie z wynikami przedsiębiorstwa, czyli fakt, że nie jest on częścią płacy w okre-

ślonej z góry wysokości. Istnieją dwa podstawowe sposoby, w jakie pracodawcy 

mogą dzielić dobre wyniki finansowe przedsiębiorstwa z pracownikami: udział 

w zyskach i akcjonariat pracowniczy.

185   Patrz H.J. Schneider i E. Zander, „erFolgs- 
und kapitalbeteiligung der mitarbeiter in klein-  
und mittelbetrieben“, s. 20; porównaj z D. Vau-
ghan-Whitehead, „workers’ Financial participa-
tion” („Partycypacja finansowa pracowników”), 
Geneva, 1991, s. 2 i nast., który włącza gain-sha-
ring do definicji partycypacji finansowej.

186   Patrz H.J. Schneider and E. Zander, 
„erFolgs- und kapitalbeteiligung der mitarbeiter in 
klein- und mittelbetrieben“, s. 20, 68.

187   Pozytywny związek został znaleziony przez 
D. G. Blanchflowera i A. J. Oswalda, „proFit 
related pay: prose discovered?” („Płaca związana 
z zyskiem: odkryta proza?“), Economic Journal, 
Vol. 98, 1998, oraz F. R. FitzRoy i K. Kraft (red.), 
„Formen der arbeitnehmer-arbeitgeberkooperation 
und ihre auswirkungen auF die unternehmensle-
istung und entlohnung,“ Mitarbeiterbeteiligung 
und Mitbestimmung im Unternehmen, Berlin, 
1987.

188   Patrz D. Vaughan-Whitehead, „workers’ 
Financial participation” („Partycypacja finansowa 
pracowników”), Geneva, 1995, s. 2. i M. Uvalić, 
raport pEppEr” opublikowany w dodatku 3/91 
do broszury Social Europe, Office for Official 
Publications of the European Communities, 
Luxembourg, 1991.

––––  B.1  ––––

Udział w zyskach

Przy tym rozwiązaniu część wynagrodzenia pracownika jest bezpośrednio po-

wiązana z zyskami przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do bodźców indywidual-

nych jest to koncepcja zbiorowego programu, który z reguły dotyczy wszystkich 

pracowników. Jej formuła, w zależności od systemu stosowanego w danym kraju, 

może obejmować zyski, rentowność i dochód.186 Ponieważ programy udziału 

w zyskach są generalnie związane ze wskaźnikami wyników firmy, są one praw-

dopodobnie najbardziej rozpowszechnioną formą partycypacji finansowej.187 

Premie są zwykle wypłacane jako dodatek do stałego wynagrodzenia zasadnicze-

go i zapewniają źródło dochodu o zmiennej wysokości. 

Chociaż premie z tytułu udziału w zyskach mogą występować w kilku for-

mach, należy odróżnić dwie główne koncepcje188:

 – Przydział odroczony, często nazywany „odroczonym udziałem w zysku”, 

z premią która: 

a. zostaje zainwestowana w fundusze przedsiębiorstwa lub zamrożona na 

specjalnym koncie na określony czas; 

b. zostaje przyznana w postaci pakietu akcji firmy, zamrożonego w fundu-

szu na określony czas, zanim pracownikom wolno będzie je sprzedać (od-

roczony udział w zysku w formie akcji). 

 – Bezpośrednia wypłata premii z udziału w zysku pracownikom w formie 

pieniężnej, zazwyczaj określana terminem „gotówkowy udział w zysku”.

Pokrewną formą partycypacji jest koncepcja tzw. premii gain-sharing (udział 

w korzyści), która ma zapewniać płacę w zmiennej wysokości i motywować pra-

cowników do większego zaangażowania przez ich nagradzanie za poprawę wy-

ników indywidualnych i organizacyjnych. Korzyści, mierzone według ustalonej 

formuły, są dzielone wśród pracowników, zwykle w postaci premii pieniężnych. 

Stanowią one dodatek do pensji zasadniczej wypłacanej wszystkim pracowni-

kom, aby ich wynagrodzić za wyniki indywidualne lub zespołowe. Metody mie-
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rzenia wyników pracowników są bardzo różne; najczęściej są to stawki akordowe 

i premie za wydajność, ale można także używać innych wskaźników, jak np. zysk, 

wydajność, koszty, obroty itd.189 

189   Patrz D. Vaughan-Whitehead, „workers’ 
Financial participation” („Pracownicza partycypa-
cja finansowa”), Geneva, 1995, s. 2 i nast.

190   W przypadku długu korporacyjnego  
nie wytwarza się żaden akcjonariat, a dochód 
pracowników przybiera formę odsetek  
i wypłaty kwoty głównej, lub tylko odsetek,  
o ile konwersja zadłużenia na kapitał jest  
przewidziana na później. Jeśli pracownicy  
posiadają obligacje firmy, otrzymują dywidendy.

191   Patrz K.-R. Wagner, „management buy-out: 
FührungskräFtebeteiligung, arbeitnehmerbete-
iligung; grundlagen – modellhinweise – neue 
bundesländer – rechtspolitik“, Neuwied, Kriftel, 
Berlin, 1993.

192   W większości przypadków w USA i Francji 
(poza spółdzielniami pracowniczymi) akcjonariat 
pracowniczy nie ma w ogóle lub ma bardzo 
mały związek z wpływem pracowników na 
decyzje dotyczące firmy. Nawet jeśli pracownicy 
posiadają największy pakiet akcji, nie posiadają 
automatycznie swojej reprezentacji w zarządzie. 
Patrz V. Pérotin, „EmployEE participation in proFit 
and ownership: a review oF the issues and evidence”, 
soci 109, Parlament Europejski, Dyrekcja Gene-
ralna ds. Badań, Luksemburg, 2002, s. 8. 

193   Np. w Wielkiej Brytanii, patrz „consulta-
tion on employee share ownership” („Konsultacie 
w sprawie akcjonariatu pracowniczego”),  
Treasury Public Enquiry Unit,  grudzień 1998; 
także G. Nuttall, „employee ownership: uk legal 
and tax aspects” („Akcjonariat pracowniczy 
w Wielkiej Brytanii; apsetky prawne i podatko-
we”), Field Fisher Waterhouse, styczeń 1999.  
Co do “metody do wyboru” w Europie  
Wschodniej, patrz M. Weitzman, „how not to 
privatize” (Jak nie prywatyzować”), Rivista  
di Politica Economica, Vol. 81, Nr 12, 1991.

194   Patrz D. Vaughan-Whitehead, „workers’ 
Financial participation” („Pracownicza partycypa-
cja finansowa”), Geneva, 1995, s. 2.

––––  B.2  ––––

akcjonariat Pracowniczy

Akcjonariat pracowniczy stanowi drugą główna odmianę partycypa-

cji pracowniczej. Środki są tu uzyskiwane od firmy lub od pracowników.  

W tym drugim przypadku pracownicy mogą dobrowolnie nabyć akcje firmy  

(w ten sposób nabywając jej kapitał) lub mogą pożyczyć firmie pieniądze, albo 

kupić jej obligacje (zwiększając w ten sposób dług korporacyjny).190 W przypad-

ku kapitału własnego spółki jej akcje są przekazywane bezpośrednio lub po-

średnio pracownikom, którzy mogą otrzymywać dywidendy czy zyski kapitałowe 

z kapitału spółki. Partycypacja za pośrednictwem instytucji cichego wspólnika 

lub na zasadzie pobierania pożytków zdarza się dość rzadko, szczególnie w kon-

tekście partycypacji pracowniczej, i może przynieść firmie zarówno kapitał, jak 

i zadłużenie.191

Akcjonariat pracowniczy w praktyce – niezależnie od tego, czy akcje są po-

siadane indywidualnie, czy powierzone jakiemuś funduszowi – nie upoważnia 

automatycznie pracowników posiadających akcje do zabierania głosu w spra-

wach spółki.192 Pracownicy mogą otrzymać akcje bez prawa głosu lub akcje 

uprawniające do głosowania, ale mają małą kontrolę nad zarządzaniem akcjami 

trzymanymi w truście lub nie mają jej wcale. Powiernicy mogą być wyznaczani 

przez kierownictwo, a nie wybierani przez pracowników. 

––––  B.2.a  –––– 

Bezpośredni zakUp akcji /  plany oszczędnościowe  

(share savings plans)

Najszersze spektrum modeli oferują plany akcyjne, w których indywidualnym 

pracownikom lub ich grupie akcje są przekazywane gratis lub sprzedawane za 

cenę rynkową (bez dyskonta) lub na warunkach preferencyjnych,193 polega-

jących na sprzedaży z rabatem (plan zakupu akcji z dyskontem), sprzedaży za 

niższą cenę na zasadzie odroczonej płatności (zwykle w ramach podwyższenia 

kapitału).194 Zakup może być też dokonany na zasadzie okresowych potrąceń 

z wynagrodzenia z równoległym wkładem od pracodawcy lub premią, albo bez 
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nich. Jeśli pracodawca wnosi stosowną (równą) kwotę w gotówce lub akcjach, 

mówimy o planie oszczędnościowym. 

Do innych form bezpośredniego zakupu zaliczają się spółdzielnie pro-

dukcyjne,195 w których wszystkie akcje firmy należą do jej załogi, oraz wykup 

pracowniczy, gdzie wszystkie akcje firmy są nabywane wyłącznie przez jej pra-

cowników.196 Polska, na przykład, wdrożyła program wykupu pracowniczego 

w ramach prywatyzacji, w postaci tzw. lewarowanego wykupu na zasadzie leasin-

gu (leveraged lease buy-out – llbo).197

195   Przypadek Francji, patrz J. Defourney,  
S. Estrin i D. C. Jones, „the eFFects oF workers’ 
participation on enterprise perFormance: empirical 
evidence From French cooperatives” („Wpływ par-
tycypacji pracowniczej na wyniki przedsiębior-
stwa na przykładzie spółdzielni francuskich”), 
International Journal of Industrial Organization, 
Vol. 3, nr 2, czerwiec 1985. Włochy, patrz  
D. C. Jones i J. Svejnar, „participation, proFit  
sharing, worker ownership and eFFiciency in 
italian producer cooperatives” („Partycypacja, 
udział w zyskach, własność pracownicza 
i wydajność we włoskich spółdzielniach produ-
centów”), Economica, Vol. 52, listopad 1985.

196   Zwykle zdominowane przez menedżerów, 
zwłaszcza w amerykańskiej odmianie wykupu 
menedżerskiego.

197   Patrz M. Jarosz (red.), „wykupywanie udzia-
łów przez pracowników w polsce” Warszawa, 
1995, oraz „Polskie spółki posiadane przez 
pracowników w 1995”, Warszawa, 1996; 
także M. Jarosz (red.), „dziesięć lat prywatyza-
cji bezpośredniej”, ISP PAN, Warszawa, 2000. 
Niemcy Wschodnie, gdzie przeważały wykupy 
menedżerskie F. Barjak, G. Heimbold, et al. 
(red.), „management buy-out in ostdeutschland“, 
Halle, 1996.

198   A. Pendleton, J. Blasi, et al., „theoretical 
study on stock options in small and medium 
enterprises” („Badanie teoretyczne opcji na akcje 
w MŚP”), na zlecenie Komisji Europejskiej, 
Manchester, 2002; „employee stock options in 
the eu and the u.s.a.” („Pracownicze opcje na 
akcje w UE i USA”), Pricewaterhouse Coopers, 
London, 2002.

199   Johnson i Tian (2000) wyróżniają sześć 
typów: opcje o cenach realizacji z premią  
(premium options), opcje realizowane w zależ-
ności od wyników (performance-vested options), 
opcje o zmiennej cenie realizacji (re-priceable 
options), opcje zakupione (purchased options), 
opcje odnawialne (reload options), i opcje  
indeksowane (indexed options).

––––  B.2.b  ––––

Pracownicze oPcje na akcje 

––––  B.2.c  ––––

Plany akcjonariatu Pracowniczego (esoP)

Opcje na akcje dla pracowników,198 w przeciwieństwie do przyznawanych po-

szczególnym pracownikom lub małym grupom (zwłaszcza menedżerów) w na-

grodę za indywidualne wyniki („opcje menedżerskie na akcje”), mają charak-

ter powszechny. Spółka przyznaje pracownikom opcje na akcje, uprawniające 

do nabycia jej akcji w późniejszym terminie, ale za cenę ustaloną w momencie 

przyznania. Opcja ma datę wygaśnięcia oraz okres posiadania rozpoczynający 

się z dniem przyznania; może przybierać różne formy, głównie w zależności od 

ceny przyznania i ceny realizacji.199 Główną zaletą opcji jest możliwość zysku, 

wynikającego ze wzrostu cen akcji. W przeciwieństwie do opcji „konwencjonal-

nych”, opcjami pracowniczymi z reguły nie można obracać, a ich posiadacz nie 

może się zabezpieczyć przed ryzykiem spadku ich wartości za pomocą hedgin-

gu. Ponadto pracownicze opcje na akcje podlegają zazwyczaj umorzeniu przed 

nabyciem praw do realizacji, jeśli pracownik z własnej woli odchodzi z firmy.

W Stanach Zjednoczonych200 najbardziej popularną odmianą akcjonariatu pra-

cowniczego są plany akcjonariatu pracowniczego (Employee Stock Ownership 

Plan – esoP),201 które zostały także wprowadzone w Europie202 i Japonii.203 esoP 

zazwyczaj wiąże się z pożyczką dla funduszu powierniczego (trustu) świadczeń 

pracowniczych, który kupuje akcje firmy i alokuje je okresowo na indywidu-

alnych kontach pracowników w esoP. Pożyczka może być obsługiwana dzięki 

wpłatom od firmy z jej zysków, z dywidend z akcji w esoP, lub (w rzadkich przy-

padkach) z potrąceń z pensji pracowników. Co do amortyzacji pożyczki esoP 
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z zysków firmy istnieje pewne zamieszanie. Teoretycznie zabezpieczeniem po-

życzki są zyski z akcji esoP; jeśli są one wypłacane – stanowią dywidendy, ale 

ponieważ tylko członkowie esoP otrzymują pełną wypłatę zysku, stanowią one 

w efekcie dywidendę uprzywilejowaną. Przy wykorzystaniu pożyczki lustrzanej 

(bank spółce, spółka trustowi) bank oczywiście traktuje całość aktywów spółki, 

a nie tylko akcje esoP, jako zabezpieczenie kredytu.204 

200   Skalę tego zjawiska podsumował J. R. Blasi, 
w „employee ownership: revolution or ripoFF?” 
(„Akcjonariat pracowniczy: rewolucja czy rozbój 
w biały dzień?”), Ballinger Publishing Company, 
Cambridge, Massachusettss, 1988, s. 2; por.  
Też J. R. Blasi i D. L. Kruse, „the new owners: 
the mass emergence oF employee ownership in 
public companies and what it means to american 
business” („Nowi właściciele: masowy  
akcjonariat pracowniczy w spółkach  
publicznych i co to znaczy dla amerykańskiego 
biznesu”), HarperCollins Publishers Inc.,  
New York, 1991.

201   Amerykańskie ESOP, patrz L. Kelso  
i P. H. Kelso, „democracy and economic power: 
extending the esop revolution through binary 
economics” („Demokracja a potęga  
ekonomiczna: Rozszerzenie rewolucji ESOP 
przez ekonomię binarną”), University Press  
of America, Lanham, Maryland, 1991.

202   Np.  U.K., patrz K. Walley i N. Wilson 
(red.), „esop: their role in corporate Finance  
and perFormance” („ESOP: ich rola w finansach 
i wynikach korporacji”), Macmillan, Hants, 
1992, s. 126-151; Węgry, patrz B. Galgoczi  
i J. Hovorka, „Employee ownership in hungary: 
the role oF employers’ and workers’  
organizations” („Akcjonariat pracowniczy na 
Węgrzech: rola pracowników i ich organizacji”), 
International Labour Office, Geneva, 1998.

203   Patrz D. Jones i T. Kato, „the productivity 
eFFects oF japanese employee stock ownership 
plans: evidence From japanese panel data” 
(„Wpływ japońskich ESOP na wydajność”),  
American Economic Review, Vol. 85(3),  
1995,. s. 391-414.

204   Amerykańskie ESOP, patrz D. Ackermann, 
„how to cash out tax-Free, yet keep your  
business... esops – a practical guide For business 
owners and their advisors”, Conference Paper, 
National Center for Employee Ownership, San 
Francisco, California, 2002.

205   Przykłady można znaleźć w M. Uvalić 
i D. Vaughan-Whitehead (red.), „privatisation 
surprises in transition economies” („Niespodzianki 
prywatyzacyjne w gospodarkach  
przejściowych”), 1997 Cheltham. 

––––  B.2.d  ––––

programy Bonów/kUponów prywatyzacyjnych

W krajach postsocjalistycznych akcjonariat pracowniczy przybiera postać akcji 

przekazywanych lub sprzedawanych pracownikom firmy, albo bonów czy kupo-

nów przeznaczonych dla wszystkich obywateli. Ta druga możliwość, co prawda, 

nie odpowiada ściśle definicji partycypacji finansowej, w której mogą uczestni-

czyć tylko pracownicy, ale może ona w praktyce stworzyć znaczny akcjonariat 

pracowniczy.  

I tak na przykład w Słowenii, Polsce i Chorwacji prywatyzacja „bonowa” sta-

nowiła sposób tworzenia akcjonariatu pracowniczego w połączeniu z procesem 

prywatyzacji. Co prawda w ramach prywatyzacji nie przewidziano subsydiowania 

akcjonariatu pracowniczego poprzez uprawnienie pracowników do nabywania 

akcji ich przedsiębiorstwa na korzystnych warunkach, ale nie uniemożliwiono 

pracownikom zamiany bonów na akcje własnej firmy. Niektóre przedsiębior-

stwa otwarcie zachęcały pracowników do inwestowania w swoje akcje.205
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kryterium udziAł w zysku AkcjonAriAt PrAcowniczy

Płynność korzyści Gotówka. Wysoce płynna  
(z wyjątkiem odroczonych korzyści) 

Akcje. Płynność zależy od istnienia  
rynków akcji 

Szybkość  
korzyści  
(tj. kiedy  
pracownik może  
ją zrealizować)

Natychmiastowa, kiedy udział w zysku  
jest płacony gotówką, chyba że wpłata  
na plan oszczędnościowy firmy lub jej akcje 

Odroczona w większości planów  
(zwł. tam, gdzie akcje do nabycia  
w przyszłości), zmienna w programach 
prywatyzacyjnych. Oprócz dywidend. 

Powiązanie  
z zyskiem

Bezpośrednie. Udział w zyskach  
zwykle bezpośrednio powiązany  
z poziomem czy wzrostem zysków. 

Pośrednie. Wartość korzyści głównie  
związana z potencjalnym wzrostem  
wartości akcji, zależnym od rentowności. 

Powiązanie  
z okresem  
rozliczeniowym 

Oparty na wynikach spółki w ostatnim  
lub bieżącym roku finansowym.

Wyniki spółki po otrzymaniu akcji  
lub przyznaniu opcji zwykle najważniejsze 
dla wartości korzyści 

Ujęcie księgowe Ujęty jako pozycja w „płacach”  
(choć dostępne są zwolnienia podatkowe 
/ ze składek na ubezpieczenia społeczne).
Ujmowany w rachunku zysków i strat. 

Oddzielnie od wynagrodzeń. Pozycja 
bilansowa. ‘Straty’ spółki z powodu  
wzrostu wartości opcji lub rabatu  
na nabycie akcji zwykle nieujmowane 
w rachunku zysków i strat. 

Opodatkowanie Jako pozycja w „płacach” podlega  
opodatkowaniu podatkiem dochodowym  
od osób fizycznych i składkom na  
ubezpieczenia społeczne, choć ustawa  
może przyznać zwolnienie z tych   
obciążeń lub ich obniżenie  
(dla pracownika i pracodawcy).  
Rekompensata podatkowa zwykle  
dostępna dla spółki.

Jako pozycja bilansowa programy  
akcyjne zwykle per se nie dają spółce  
ulg podatkowych (choć bezpośrednie 
wsparcie finansowe dla pracowników  
na nabycie akcji może podlegać ulgom). 
Pracownicy zwykle podlegają podatkowi  
od zysków kapitałowych,  
a nie dochodowemu, tam, gdzie  
programy mają umocowanie ustawowe. 

Ryzyko  
dla pracownika

Ryzyko, że wartość przyszłych wypłat  
może się wahać. 

Ryzyko, że wartość posiadanych  
akcji/opcji może się wahać. 

Źródło: A. Pendleton, et. al., „employee share ownership and profiT sharing in The european union” („Akcjonariat 
pracowniczy i udział w zyskach w Unii Europejskiej”), Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy, 2001, s. 10.

podsUmowanie różnic między Udziałem w zyskach  

a akcjonariatem Pracowniczym 
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W zbiorowych programach partycypacji finansowej plany akumulacji majątku 

i plany oszczędnościowe służą do alokowania oraz inwestowania pieniędzy, 

otrzymanych w ramach pensji czy wynagrodzenia. Pozwalają one pracownikom 

odkładać na rachunku część dochodu, która w większości przypadków, będzie 

inwestowana w akcje, obligacje, czy inne instrumenty inwestycyjne, przez pe-

wien okres, po upływie którego staną się one dostępne dla pracownika. Możliwe 

są dodatkowe wpłaty indywidualne pracowników, a niekiedy swój wkład wnosi 

pracodawca. Aby zachęcać do oszczędzania, rządy niektórych krajów (np. Nie-

miec) dopłacają pracownikom do planu. Stanowiąc w zamierzeniu długotermi-

nowy program oszczędnościowy, plany mogą jednak uwzględniać wycofanie się 

lub pożyczki. 

Opisane rozwiązanie występuje pod wieloma nazwami, z których najbar-

dziej znanymi są ‘plany oszczędnościowe’, ‘plany motywacyjne’ i ‘plany inwe-

stycyjne’. Najpowszechniej są stosowane w usa, Francji, Niemczech i Holandii.  

W tych krajach do planów oszczędnościowych zwykle wpłaca się składkę w okre-

ślonej wysokości, zgodnie ze szczegółowymi przepisami podatkowymi. Stosowne 

przepisy z reguły określają maksymalną kwotę wpłat pracownika i pracodawcy, 

kryteria kwalifikujące, które mają zapobiegać dyskryminacji, oraz okresy karen-

cji, jako warunki wstępne zwolnienia z opodatkowania. Głównym celem planów 

oszczędnościowych jest tworzenie majątku pracowników – zachęca to pracowni-

ków do oszczędzania i wiąże się z niewielkim ryzykiem z ich strony. 

206   Patrz A. A. Buchko, „employee ownership, 
attitudes and turnover: an empirical assessment” 
(„Pracownicza własność, postawy i rotacja: 
Ocena empiryczna”), Human Relations,  
Vol. 101, 1992, s. 711-733.

207   M. Conte i J. Svejnar, „productivity  
eFFects oF worker participation in management, 
proFit-sharing, worker ownership oF assets  
and unionization in u.s. Firms,” („Wpływ  
pracowniczej partycypacji w zarządzaniu,  
udziale w zysku, własności aktywów  
i uzwiązkowienia na wydajość firm w USA”) 
International Journal of lndustrial Organization, 
Vol. 6, 1988; por. też Jean Baptiste Say, „treaties 
on political economy; or the production, distri-
bution and consumption oF wealth” („Traktaty 
o ekonomii politycznej”), Vol. i , Rozdział 
XIV, o produkcji (Paris 1803), drugie wydanie 
amerykańskie, Boston, Wells and Lilly, Court 
Sreet, 1824, s. 79.

208   Wyjątkiem mogą być niektóre plany 
partycypacji finansowej, np. pracownicze plany 
oszczędnościowe, które są mniej bezpośrednio 
powiązane z wynikami firmy.

209   H. G. Guski i H. J. Schneider, „betriebli-
che vermögensbeteiligung in der bundesrepublik 
deutschland, teil ii: ergebnisse, erFahrungen und 
auswirkungen in der praxis”, Köln, 1983; Malta, 
patrz G. Kester, „transition to workers’ selF-
-management: its dynamics in the decolonizing 
Economy oF malta”, („Przejście do samorządu 
pracowniczego: jego dynamika w zdekoloni-
zowanej gospodarce Malty“)  Den Haag, 1980, 
s. 171, 233-234. Wyniki zostały potwierdzone 
w analizie dotyczacej Niemiec, Francji, Szwecjii 
i UK przez Festing, et al. (1999), w oparciu 
o dane z Cranfield Network on European Human 
Resource (Cranet-E), jednak Festing, et al., 
dodają, że w porównaniu z udziałem w zysku 
ten argument za akcjonariatem pracowniczym 
nie jest taki oczywisty.

––––  C  ––––

plany akUmUlacji majątkU  

i  pracownicze plany oszczędnościowe

––––  D  ––––

dyskusja: za i Przeciw

––––  D.1  ––––

motywacja, wydajność i wyniki ekonomiczne 

Argumenty ekonomiczne na poparcie partycypacji finansowej odwołują się 

głównie do zwiększenia motywacji206 i wydajności.207 Uważa się, że zamiana 

sztywnego systemu gwarantowanych płac, w którym wysokość wynagrodzenia 

nie zależy od włożonego w pracę wysiłku, na system, który zapewnia pracow-

nikom dochód bardziej bezpośrednio powiązany z wynikami przedsiębior-

stwa,208 doprowadzi do wzrostu zaangażowania, zmniejszenia absencji i rotacji 
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pracowników, większych inwestycji w kapitał ludzki przedsiębiorstwa oraz do 

ograniczenia konfliktów wewnątrz firmy.209 Dobrze zaprojektowane programy 

partycypacji finansowej wpływają na decyzję o podjęciu pracy w danej firmie, 

a jej pracowników skłaniają do pozostania. W przeciwieństwie do bodźców indy-

widualnych partycypacja finansowa zachęca też do pracy zespołowej i pobudza 

ducha współpracy, co sprzyja lepszej organizacji pracy oraz adaptacji pracowni-

ków do nowych technologii. Prawdziwie efektywny program zwiększania wydaj-

ności nie polega oczywiście tylko na korzyściach związanych z uczestnictwem 

w planie partycypacji finansowej, ale także na starannie opracowanej kampanii 

informacyjnej, z której każdy pracownik dowiaduje się, w jaki sposób może oso-

biście się przyczynić do zwiększenia zysku firmy, a zatem również wzrostu ceny 

swoich udziałów w planie. 

Bardziej sceptyczna teoretyczna ocena partycypacji pracowniczej suge-

ruje, że bodźce indywidualne zapewniane przez partycypację finansową roz-

mywają się na zasadzie „jazdy na gapę”, zwłaszcza w większych organizacjach, 

gdyż korzyści ze wzrostu wydajności generowane przez jednego pracownika 

są dzielone między wszystkich pracowników uczestniczących w planie udzia-

łu w zysku lub akcjonariatu pracowniczego. W związku z tym pozytywne 

skutki partycypacji finansowej dla wydajności sprowadzają się do zera we 

wszystkich firmach poza najmniejszymi. Jednakże zgodnie z wynikami in-

nych prac teoretycznych i empirycznych210 te negatywne efekty są rekom-

pensowane przez wynikające z partycypacji finansowej wzmocnienie chęci 

do współpracy i do pracy zespołowej. Zbiorowe programy płatności powinny 

motywować do przezwyciężania rywalizacji w miejscu pracy i zachęcać pra-

cowników do współpracy w celu zwiększenia wysiłku i podniesienia wydaj-

ności.211 Argumentuje się też, że bez nadzoru osoby trzeciej każdy członek 

zespołu będzie się starał wymigać od pracy;212 ignorując fakt, że pracownicy 

często mają o wiele większe możliwości kontrolowania się nawzajem niż jaka-

kolwiek osoba trzecia.213 W małym zespole, na przykład, układy partnerskie 

w dzieleniu się zyskiem i wzajemne kontrolowanie czy samokontrolowanie 

się (self-monitoring) mogą całkiem dobrze funkcjonować. Kiedy charakter 

pracy wykonywanej przez indywidualnych pracowników zwiększa koszty mo-

nitoringu ponad miarę, często wykorzystywany jest samonadzór i partycypa-

cja, np. w wielu firmach prawniczych.

Od lat 70. odnotowuje się szybki wzrost zakresu własności pracowniczej 

w krajach zachodnich, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych,214 Niemczech Za-

chodnich,215 Wielkiej Brytanii216 i Francji.217 Mimo, że początkowe podejście do 

partycypacji finansowej było raczej sceptyczne, badania empiryczne nie wyka-

zały ujemnej korelacji pomiędzy wynikami ekonomicznymi firmy (rentowność, 

210   Patrz A. Pendleton, N. Wilson i M. Wright, 
„the perception and eFFects oF share ownership: em-
pirical evidence From employee buy-outs“ („Postrze-
ganie i efekty akcjonariatu; dowody empiryczne 
z wykupów pracowniczych”), British Journal of 
Industrial Relations, Vol. 36(1), marzec 1998, s. 
99-123; J. Stack, „the great game oF business: the 
only sensible way to run a company” („Wielka gra 
w biznes: jedyny rozsądny sposób prowadzenia 
firmy”), Doubleday, New York, 1992.

211   Udział w zysku może się szczególnie 
dobrze sprawdzić jako grupowy program mo-
tywacyjny w dużych zakładach montażowych, 
gdzie rozpowszechnione jest wyobcowanie 
i trudno jest skutecznie monitorować pracę 
poszczególnych osób. Może też być skuteczny  
w mieszanych zespołach pracowników o wyso-
kich kwalifikacjach, np. w dziedzinie produkcji 
opartej na zaawansowanych technologiach.

212   A. A. Alchian i H. Demsetz, „production, 
inFormation costs, and economic organization”, 
(„Produkcja, koszty informacji i organizacja 
ekonomiczna”), American Economic Review, 
Vol. 62, nr 5, grudzień 1972.

213   Patrz H. Leibenstein, „inside the Firm”, Cam-
bridge, MA, 1987, w odniesieniu do  ‘konwencji 
małego wysiłku’.

214   Patrz J. R. Blasi, „employee ownership: re-
volution or ripoFF?” („Akcjonariat pracowniczy: 
rewolucja czy rozbój w biały dzień?”), Ballinger 
Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 
1988, s. 2; por. też J. R. Blasi i D. L. Kruse, „the 
new owners: the mass emergence oF employee 
ownership in public companies and what it means 
to american business”, HarperCollins Publishers 
Inc., New York, 1991.

215   Patrz H. Tofaute, „arbeitnehmerbeteligung 
am produktivkapital – Fortschreibung einer unen-
dlichen geschichte”, WSI Mitteilungen, czerwiec 
1998; H.-G. Guski i H. J. Schneider, „betriebliche 
vermögensbeteiligung: eine bestandsauFnahme”, 
Köln, 1986.

216   Patrz „consultation on employee share 
ownership” („Konsultacie w sprawie akcjonariatu 
pracowniczego”), Treasury Public Enquiry Unit, 
grudzień 1998; też G. Nuttall, „employee owner-
ship: u.k. legal and tax aspects”, Field Fisher 
Waterhouse, styczeń 1999. 
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wydajność, itd.) a własnością pracowniczą. Przeciwnie,218 najnowsze wyniki ba-

dań wykazują pozytywne skutki akcjonariatu pracowniczego.219 

217   Patrz European Federation of Employee 
Share Ownership (EFES) News, Nr 1, wrzesień 
1998; też J. A. Massie, „simpliFication du plan 
epargne groupe – elF”, 7th International Employ-
ee Ownership Conference, January 1999.

218   Patrz D. Vaughan-Whitehead i M. Uvalić 
(red.), „privatization surprises in transition 
economies” („Niespodzianki prywatyzacyjne 
w gospodarkach przejściowych”), Cheltham, 
1997, s. 19, 20; K. Bradley, S. Estrin i S. Taylor, 
„employee ownership and company perFormance” 
(„Akcjonariat pracowniczy a wyniki firmy”), In-
dustrial Relations, Vol. 29(3), 1990, s. 385-402; 
M. Conte and J. Svejnar, „the perFormance eFFects 
oF employee share ownership plans” („Wpływ 
akcjonariatu pracowniczego na wyniki firmy”) 
w Blinder, A. (red.), Paying for Productivity: 
a Look at the Evidence („Płacąc za wydajność; 
przegląd faktów”), Brookings Institution, Wa-
shington D.C., 1990.

219   Najnowszy, obszerny przegląd pozytyw-
nych dowodów ekonomicznych (zwłaszcza dla 
ESOP) – patrz J. R. Blasi, D. Kruse, A. Bernstein, 
„in the company oF owners“ („W spółce wła-
ścicieli”), Basic Books, New York 2003; średni 
wzrost poziomu wydajności o 4%, dochodów 
akcjonariuszy ogółem o ok. 2%, a poziomu 
zysku o ok.  14% w porównaniu do firm bez 
programów PEPPER.

220   Po raz pierwszy wyrażone w „the capitalist 
maniFesto” („Manifest kapitalistyczny”),  
L. O. Kelso i M. J. Adler, Random House, New 
York, 1958; rozwinięcie i objaśnienie  
w „two-Factor theory: the economics oF reality” 
(„Teoria dwuczynnikowa: ekonomia  
rzeczywistości”), L. O. Kelso i P. Hetter, Vintage 
Books, Random House, New York, 1967.

221   Patrz L. O. Kelso i P. H. Kelso, „democracy 
and economic power: extending the esop revo-
lution through binary economics” („Demokracja 
a potęga ekonomiczna: Rozszerzenie rewolucji 
ESOP przez ekonomię binarną”), University Press 
of America, Lanham, Maryland, 1991.

222   Patrz R. Harbaugh, „equity-sharing – eFFects 
on collective bargaining position oF trade 
unions” („Udział w kapitale – wpływ na stano-
wisko związków zawodowych w sprawie układu 
zbiorowego”), opracowanie, Praga CERGE EI, 
Uniwersytet Karola, 1993.

––––  D.2  ––––

wzrost gosPodarczy i efekty dystrybucyjne:  

ekonomia binarna

––––  D.3  ––––

stanowisko związków zawodowych

Paradygmat ekonomii binarnej Louisa Kelso220 mocno wspiera partycypację fi-

nansową w postaci akcjonariatu pracowniczego. Wpływając na tak powszechne 

kwestie, jak wzrost gospodarczy, podział dochodów i demokratyzacja władzy 

ekonomicznej, teoria binarna proponuje alternatywną koncepcję ekonomii 

rynkowej i własności prywatnej. Louis Kelso i Patricia Hetter Kelso221 wyrażają 

przekonanie, że problem nędzy może być lepiej zrozumiany jako nieunikniona 

konsekwencja naszego zamkniętego system prywatnej własności, oraz że właści-

wym na nią lekarstwem jest otwarcie tego zamkniętego system tak, żeby coraz 

więcej, a docelowo wszystkie osoby i rodziny uzyskały efektywne prawa do naby-

wania prywatnego kapitału na zasadach rynkowych. To rozwiązanie uznaje, że 

kapitał fizyczny – narzędzia, maszyny, budynki, procesy produkcyjne – stanowi 

nakład po stronie produkcyjnej wolnego rynku, podobnie jak praca. Uznaje, 

że przedmioty wytwarzają bogactwo i uzyskują dochód, zupełnie jak ludzie. Za-

miast eliminować prywatną własność, a tym samym niszczyć gospodarkę ryn-

kową (w oficjalny marksistowski sposób), należy zachęcać ludzi nieposiadają-

cych własności do nabywania wytwarzających dochód środków gospodarczych.  

W ten sposób pracownicy zyskają możliwość uczestniczenia w ekonomicznym 

sukcesie spółki, w której pracują, nie tylko jako płacobiorcy, ale także jako jej 

akcjonariusze. 

Związki zawodowe często obawiają się utraty władzy i wpływów w spółkach z po-

kaźnym akcjonariatem pracowniczym. Jednak badania teoretyczne222 i empi-

ryczne223 w krajach zachodnich nie dowiodły istnienia ujemnej korelacji między 

partycypacją finansową a pozycją związków zawodowych. Akcjonariat pracow-

niczy nie eliminuje potrzeby istnienia związków, a raczej rozszerza ich rolę na 

poziomie załogi i przedsiębiorstwa. Jednocześnie akcjonariat pracowniczy czę-

sto poszerza zakres zbiorowych układów pracy.224 Co prawda w gospodarkach 
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okresu transformacji związki zawodowe w firmach po wykupie pracowniczym 

nie odgrywają już istotniejszej roli,225 ale ten upadek częściej wiąże się z ogólną 

zmianą ich statusu w tych krajach. W tej sytuacji warto podkreślić, że w krajach 

transformacji ustrojowej to właśnie związki zawodowe lobbują na rzecz progra-

mów partycypacji finansowej. 

223   A. Pendleton, A. Robinson i N. Wilson, 
„does employee ownership weaken trade unions? 
recent evidence From the u.k. bus industry” („Czy 
własność pracownicza osłabia związki zawodo-
we?”), Economic and Industrial Democracy, Vol. 
16, s. 577-605.

224   Patrz J. Logue, et al., „participatory EmployEE 
ownership” („Partycypacyjna własność pracow-
nicza”), Worker Ownership Institute, Kent, Ohio, 
1998, s. 109ff.

225   Patrz H. Szóstkiewicz, w: Jarosz (red.), 
„wykupywanie udziałów przez pracowników 
w polsce” Warszawa, 1995, oraz „polskie spółki 
posiadane przez pracowników w 1995”, Warszawa, 
1996; także M. Jarosz (red.), „dziesięć lat prywaty-
zacji bezpośredniej”, ISP PAN, Warszawa, 2000.

226   „employee stock ownership plans: interim 
report on a survey and related economic trends” 
(„Raport z badania akcjonariatu pracowniczego 
i powiązanych tendencji ekonomicznych”) , 
GAO/PEMD-86-4BR, U.S. General Accounting 
Office, Washington, D.C., 1986; „employee stock 
ownership plans: beneFits and costs oF esop tax 
incentives For broadening stock ownership” („Pla-
ny akcjonariatu pracowniczego: korzyści i koszty 
bodźców podatkowych dla ESOP w zakresie 
upowszechniania akcjonariatu pracowniczego”), 
GAO-PEMD-87-8, Washington, D.C., 1986; 
„employee stock ownership plans: little evidence 
oF eFFects on corporate perFormance” („Plany 
akcjonariatu pracowniczego: mało danych 
o wpływie na wyniki firm”), GAO/PEMD-88-1, 
Washington, D.C., 1987.

227   Patrz D. Vaughan-Whitehead i M. Uvalić 
(eds.), „privatization surprises in transition econo-
mies”, Cheltenham, 1997, s. 20; również A. Pen-
dleton, J. McDonald, A. Robinson i N. Wilson, 
„the impact oF employee share ownership plans on 
employee participation and industrial democracy“ 
(„Wpływ planów akcjonariatu pracowniczego na 
partcypację pracowniczą i demokrację przemy-
słową”), Human Resource Management Journal, 
Vol. 5(4), 1995, s. 44-60.

––––  D.4  ––––

PartycyPacja finansowa i PartycyPacja w Procesie decyzyjnym

Wydaje się, że istnieje pozytywny związek między wynikami przedsiębiorstwa 

a bezpośrednią partycypacją pracowników w procesie decyzyjnym.226 Niedawne 

badania227 wykazują, że programy partycypacji finansowej dają znacznie lepsze 

efekty motywacyjne, kiedy towarzyszy im większa partycypacja pracowników 

w procesie podejmowania decyzji. Nasuwa się wniosek, że od współwłaścicieli 

można oczekiwać wprowadzania zmian koniecznych do osiągnięcia wzrostu wy-

dajności tylko wtedy, kiedy mają prawo do podejmowania decyzji o wprowadze-

niu tych zmian. Partycypacja finansowa zapewnia pracownikom motywację do 

jak największego zaangażowania, a partycypacja bezpośrednia daje im narzędzia 

do realizacji tego zadania. Często potrzebny jest długi trening zanim niektórzy 

pracownicy pojmą, w jaki sposób ich indywidualna praca wpływa na rentowność 

firmy, a w przypadku tych, którzy chcą uczestniczyć w procesie decyzyjnym na 

szczeblu zarządu, ten okres jeszcze się wydłuża. Wprowadzenie udziału w zysku 

bez jednoczesnego umożliwienia pracownikom udziału w podejmowaniu decy-

zji nie jest ani praktyczne, ani pożądane. 

Przeważająca większość programów akcjonariatu pracowniczego nie przewi-

duje przekazania znaczących uprawnień decyzyjnych pracownikom. W zależno-

ści od struktury planu jest jednak możliwe, że zarząd może utracić nieco swojej 

kontroli na rzecz pracowników w miarę jak będą oni (oraz ich przedstawiciele) 

przekształcać się w coraz bardziej znaczących akcjonariuszy. Niemniej, poza 

trudnymi sytuacjami wykupu, gdzie związki niekiedy podejmowały aktywne dzia-

łanie przy tworzeniu akcjonariatu, prawie zawsze to zarząd inicjuje i wdraża ak-

cjonariat pracowniczy, zapobiegając utracie kontroli przez wpływanie na kształt 

programu oraz związaną z nim kontrolę i prawa głosu.
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Mimo, że spółki posiadające programy partycypacji finansowej generalnie ra-

dzą sobie lepiej niż ich konwencjonalni konkurenci, istnieją przykłady głośnych 

upadków spółek, w których pracownicy mieli pakiet większościowy.228 Badanie 

przeprowadzone w usa w latach 1995-1996 objęło wszystkie firmy, w których 

większościowa własność należała do pracowników i które upadły w ciągu po-

przednich 25 lat.229 Wyniki nie przyniosły prostego wyjaśnienia faktu, że demo-

kratycznie kontrolowane i prowadzone esoP czy spółdzielnie zbankrutowały. W 

tym samym okresie złe zarządzanie w połączeniu z nieumiejętnością zaistnienia 

na rynku doprowadziło do upadku również tysiące firm bez partycypacji pra-

cowników. Z badania wynika, że partycypacja finansowa i współdecydowanie sta-

nowiły czynnik raczej pozytywny, a nie negatywny. Nie znaleziono żadnych do-

wodów na potwierdzenie tezy o anatagonistycznych stosunkach pracy czy świeżo 

nabytej asertywności akcjonariuszy. Niemal wszystkie firmy objęte badaniem 

były już w momencie ich sprzedaży pracownikom całkowicie niekonkurencyjne 

i odrzucone przez rynek; w większości przypadków zostały sprzedane, aby unik-

nąć zamknięcia. Jako przyczynę upadku wszystkie podawały brak kapitału; trzy 

czwarte z nich problemy na rynku, a ponad połowa powoływała się na problemy 

produkcyjne. Jedyna różnica w stosunku po przedsiębiorstw konwencjonalnych 

polegała na tym, że pracownicy zaakceptowali obniżki wynagrodzeń, ale nie 

godzili się na zwolnienia. Takich przypadków było niewiele. Podwójny cel kor-

poracyjny: zarabianie pieniędzy przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy 

zbyt często stawał się przyczyną nieuczciwych praktyk biznesowych. Ważniejsze 

pytanie brzmi: dlaczego tak wiele firm nabytych w podobnych okolicznościach 

nie upadło. 

 

228   Patrz J. Logue, et al., „participatory EmployEE 
ownership” („Partycypacyjna własność  
pracownicza”), Worker Ownership Institute, 
Kent, Ohio, 1998, s. 123ff. 

229   Autorstwa W. Patton and J. Logue,  
Ohio Employee Ownership Centre; patrz  
J. Logue, et al., “participatory EmployEE  
ownership” , Worker Ownership Institute, Kent, 
Ohio, 1998, s. 125 i nast.

––––  D.5  ––––

skala Upadków Firm stanowiących własność  

pracowników i Firm Bez partycypacji pracowników
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Na samym początku wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej po raz kolej-

ny staje się oczywiste, że „...własność jest kategorią historyczną, nie logiczną”.230 

Zachodni model państwa opiekuńczego znajduje się w stanie permanentnego 

kryzysu231 i nie da się go zachować w obecnej postaci. Jednocześnie kraje Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej wypróbowują różne sposoby włączenia własności 

prywatnej w ramy prawne nowej koncepcji post-socjalistycznego państwa opie-

kuńczego,232 albo przynajmniej usiłują zmniejszyć społeczne ciężary przejścia do 

gospodarki rynkowej.233 W tym kontekście znaczenie własności wykracza poza 

prostą funkcjonalną kontrolę człowieka nad przedmiotami i przyrodą; zakłada inny 

wymiar praw własności, czyli integrację społeczną jako element stabilności społecz-

nej, demokracji i sprawiedliwości ekonomicznej.234

Ponadto własność, czyli fundamentalna instytucja prawna w każdym roz-

winiętym społeczeństwie ekonomicznym i każdej społeczności prawnej, zajęła 

teraz centralne miejsce w trwających w Europie procesach prywatyzacyjnych. 

Ponowne wprowadzenie własności prywatnej, w tym własności gruntów i środ-

ków produkcji, do systemów prawnych i gospodarczych w Europie Środkowo-

-Wschodniej, stanowi w procesie prywatyzacji punkt, od którego nie ma od-

wrotu.235 W czasie, kiedy proces przywracania własności prywatnej w Europie 

Środkowo-Wschodniej ciągle trwa, dyskusja nad tym zagadnieniem i jego im-

plikacjami dla porządku prawnego, polityki gospodarczej i podatkowej w pań-

stwach członkowskich ue pozostaje wysoce kontrowersyjna. 

230   Patrz O.v. Gierke, privatrecht (Prawo 
prywatne), Frankfurt 1889, s. 348.

231   W Niemczech sytuację pogarsza wysoki 
i długotrwały deficyt budżetowy, który powstał 
z powodu transferu znacznych środków po 
zjednoczeniu Niemiec. Bundesrechnungshof 
(Federalny Trybunał Kontroli Finansowej) stwier-
dził, że transfer kapitału z Zachodu na Wschód 
wyniósł 325 mld euro w ciągu pięciu lat. Inne 
władze, np. Ministerstwo Skarbu Nadrenii 
Północnej-Westfalii, szacują koszt zjednoczenia 
ogółem na 500 mld euro.

232   Co prawda w konstytucjach wielu państw 
post-socjalistycznych (np. Polska, Chorwacja 
i Rosja) uwzględniono zasadę państwa opiekuń-
czego, ale nie została ona do końca określona; 
o znaczeniu i odrodzeniu własności prywatnej 
w państwach post-socjalistycznych Europy 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej patrz 
H. Roggemann, die verFassungen mittel- und 
osteuropas, Berlin 1999, s. 98 i nast.

233   Patrz W. Gärtner, „die neugestaltung der 
wirtschaFtsver Fassungen in ostmitteleuropa“ 
(Zmiany konstytucji w Europy Środkowo-
-Wschodniej) , Berlin, 1996.

234   Por. opracowanie na temat historii 
dogmatyki i idei własności oraz ich historycznej 
względności, D. Hecker, „eigentum als sachher-
rschaFt – zur genese und kritik eines besonderen 
herrschaFtsanspruchs”, Paderborn, Monachium, 
et.al., 1990, s. 18, 204, 252.

235   Więcej patrz H. Roggemann (red.), 
„eigentum in osteuropa” (Własność w Europie 
Wschodniej), Berlin, 1996.

––––  Aneks IV  ––––

wyzwanie:  
zmiany fUnkcjonalne w dziedzinie praw właSności w eUropie 

herwig roggemann i jens lowitzsch

„Nie ma niczego,  

co tak powszechnie poruszałoby ludzką wyobraźnię  

i rozpalało uczucia jak prawo własności.”

 William Black stone, Commentaries on the Laws of England, 1793

––––  A  ––––

własność w państwie doBroBytU  

i  w warUnkach transFormacji post-socjalistycznej 
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Własność ma wymiar prawny i ekonomiczny. Jednym z aspektów tej dychotomii 

jest przeniesienie odpowiedzialności i ryzyka. Z jednej strony ekonomiczną isto-

tą własności jest prawo właściciela do uzyskiwania z niej dochodów.236 Z drugiej 

strony, własność prywatna ma ekonomiczną funkcję szacowania i przenoszenia 

ekonomicznego ryzyka i odpowiedzialności; jest podstawą system kredytowego 

opartego na zabezpieczeniu. Prawo rzeczowe nie tylko stanowi podstawę praw-

ną gospodarki rynkowej i konkurencji, definiuje ono także inne kategorie eko-

nomiczne: „Własność nie istnieje poza gospodarką, ale raczej nadaje znaczenie 

wszystkim terminom/koncepcjom, które w gospodarkach ludzi nieposiadają-

cych własności są pozbawione znaczenia. Dotyczy to w szczególności odsetek, 

pieniądza i kredytu, ale także wartości, ceny, zysku i rynku.”237 Można wyróżnić 

cztery funkcje własności:238

 – (podstawowa) triada klasycznych uprawnień właściciela względem rzeczy – do 

wyłącznego jej posiadania, korzystania z niej i rozporządzania nią;

 – prawo do otrzymywania całego zysku oraz przyjęcia odpowiedzialności i ry-

zyka – „funkcja ekonomiczna”; 

 – funkcja integracyjna, czyli „społeczna”; oraz

 – gwarancja dóbr osobistych239 i wolności,240 – „funkcja indywidualna”.

236   L. O. Kelso i M. J. Adler, „the capitalist 
maniFesto”, Random House, 1958, s. 15; 
w odniesieniu do sprawy Pollock v. Farmers’ 
Loan & Trust Co., United States Supreme Court 
Reports, Vol. 157, 1895, s. 429 i nast.: „Bo czym 
jest ziemia, jeśli nie profitami, które przynosi?... 
Zapisanie w testamencie czynszów i pożytków 
czy dochodów z ziemi oznacza zapisanie samej 
ziemi w oczach prawa i zasady słuszności.”

237   Patrz G. Heinsohn i O. Steiger „the 
paradigm oF property, interest and money and 
its application to european economic problems: 
mass unemployment, monetary union and trans-
Formation” („Paradygmat własności, odsetek 
i pieniędzy oraz jego zastosowanie do europej-
skich problemów ekonomicznych: masowego 
bezrobocia, unii monetarnej i transformacji”), 
IKSF referat Nr 10 lipca 1997, s. 346; patrz też 
J. Höl scher, „privatisierung und privateigentum, 
bedingungen ökonomischer entwicklung in 
zentralosteuropa”, Bd. 4, Marburg 1996, s. 109: 
„Pieniądz i własność prywatna stanowią ramy 
kategorii dla procesu rynkowego, w którym aku-
mulację określa relacja stopy oprocentowania  
i spodziewanej stopy zysku.”

238   Patrz H. Roggemann, „eigentums ordnung  
in ost europa“, Recht in Ost und West, 1993,  
s. 321; to  samo, „eigentum in osteuropa“,  
Berlin, 1996, s. 29, 39.

239   „[W]łasność spełnia funkcję utrzymywania 
niezależności, godności i pluralizmu w spo-
łeczeństwie przez tworzenie stref, w których 
większość musi się ugiąć przed właścicielem. 
Zachcianka, kaprys, irracjonalne i aspołeczne 
działania są pod ochroną prawa...”, Charles A. 
Reich, yale law journal, kwiecień 1964.

240   „Przede wszystkim okaże się, że władza 
nad środkami utrzymania człowieka jest władzą 
nad jego wolą.”, Alexander Hamilton, „the 
Federalist papers” Nr 73, 1788.

––––  B  ––––

podstawy prawne własności

––––  B.1  ––––

Funkcje włAsności
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Z powyższych czterech funkcji własności wywodzą się stale ścierające się ze sobą 

siły, potwierdzające, że własność jest historycznie ewoluującą kategorią. Wyni-

kające stąd pole siłowe można wyrazić w relacjach między wolnością, równością 

i integracją. Tak więc instytucja własności działa na trzy sposoby: 

 – Jako własność prywatna, gwarantuje właścicielowi jego wolność osobistą 

i ekonomiczną. 

 – Jako własność publiczna, zapewnia minimalny poziom równości wszystkich 

obywatelu, którzy formalnie posiadają jej część. 

 – Jako (zbiorowa) własność zinstytucjonalizowana – w formie publicznych zakła-

dów ubezpieczeń lub spółek giełdowych – zabezpiecza osobę wchodzącą 

w skład danej społeczności i wspomaga, niezależnie od indywidualnych 

możliwości, jej integrację ze społeczeństwem obywatelskim. 

––––  B.2  ––––

zmiana treści pojęcia własności

Społeczna funkcjonalność własności w postaci uformowanej w państwach opie-

kuńczych prowadzi do zróżnicowania pojęcia własności absolutnej. Rozróżnie-

nie można przeprowadzić na podstawie dwóch kryteriów, przedstawiających 

malejącą funkcje indywidualną i rosnącą funkcję społeczną. 

rosnąca FUnkcja społeczna

Właściciel według definicji cywilnoprawnej (majątek osobisty).


Właściciel według definicji cywilnoprawnej (ziemia, domy, środki produkcji)


Właściciel według definicji cywilnoprawnej  

(współwłaściciel, wspólnik, udziałowiec).


Osoba niebędąca właścicielem według definicji cywilnoprawnej  

(dzierżyciel, użytkownik, najemca).


Osoba niebędąca właścicielem (kontrahent, pracownik).


Osoba niebędąca właścicielem (osoba zainteresowana, sąsiad,  

przechodzień, współużytkownik przyrody).


Osoba niebędąca właścicielem (osoba wyz tepująca ze słusznym roszczeniem, 

emeryt, bezrobotny).
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malejący związek z doBrami materialnymi

Własność domu (własność mieszkania).


Własność ziemi.


Bezpośrednia własność środków produkcji.


Własność środków produkcji zapośredniczona w prawie spółek.241


Uprawnienia przynoszące korzyśći majątkowe


Emerytura lub inne świadczenie społeczne na mocy prawa publicznego. 

W takim układzie różnych funkcji własności, prawo dysponuje szerokim za-

kresem argumentów za i przeciw na potrzeby rozwiązywania konfliktów. Wy-

nikające stąd kompromisy skłoniły autora komentarza do konstytucji Stanów 

Zjednoczonych do wysunięcia radykalnej tezy, że prawa własności jako takie 

zanikają.242 

241   W tym kontekście patrz P. Badura, 
„eigentum” (Własność), Handbuch des Ver fas-
sungsrechts, § 10, s. 386: „W wielkich firmach 
osobisty związek z indywidualnie realizowany-
mi prawami własności jest mniej lub bardziej 
osłabiony. [W tym przypadku] jest oczywiste, 
w jakim stopniu ta ekonomiczna własność jest 
związana ze społeczeństwem.”

242   Patrz A. Schwartz, „a commentary on the 
constitution oF the united states” („Komentarz 
do konstytucji Stanów Zjednoczonych”) , Part II, 
1965, s. 229. Przeciw tej tezie patrz też Rittstieg, 
op. cit., nr 24.

243   A. A. Berle, Jr., „toward the paraproprietal 
society” („W stronę społeczeństwa  
parawłaścicielskiego”), The Twentieth  
Century Fund, 1959, s. 22.––––  B.3  ––––

własność i kontrola nad środkami prodUkcji

Zauważono też, że prawa rzeczowe zawodzą w relacji własności i kontroli nad 

środkami produkcji, co ilustruje następujący cytat: 

„W najważniejszych sektorach naszej politycznej gospodarki toczy się proces 

skutecznego odseparowywania większości ludzi od jakiejkolwiek relacji właściciel-

skiej z własnością przemysłową. Relacja ta już jest wątła, kiedy poszczególne osoby 

są faktycznymi akcjonariuszami. Przestaje ona istnieć, kiedy jednostka stara się 

zrealizować swoje kontraktowe prawa do emerytury czy innych świadczeń, które 

spodziewa się uzyskać z funduszu powierniczego czy innej podobnej instytucji, 

posiadającej tytuł prawny do akcji i innych papierów wartościowych tworzących 

jej portfel.”243 

I w odniesieniu do powyższego: „Pogląd rodem z późnych lat 50., że własność 

została oddzielona od kontroli nad środkami produkcji, dziś stał się banałem. 

Mamy przed sobą dowody, że z nastaniem funduszy emerytalnych, funduszy wza-

jemnych oraz ogromnej akumulacji akcji spółek w rękach banków powierniczych, 

własność jako kategoria uchwytna w rzeczach, do których się odnosi, maleje. Osią-
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gnęliśmy etap w ewolucji własności – mówiąc tylko o środkach produkcji – kiedy 

człowiek jest właścicielem, ponieważ posiada papier stwierdzający, że nim jest. 

Jedyną korzyścią z tego papieru, jaka została posiadaczowi, jest prawo do otrzyma-

nia dochodu w określonych okolicznościach”.244

Z powodu dalszego zróżnicowania ekonomicznego, a szczególnie powstania 

korporacji, wcześniejsze proste formy nabywania własności i korzystania z niej 

przez właściciela lub posiadacza stały się niewystarczające. Doprowadziło to do 

ewolucji form własności (np. własność akcji), które stały się bardziej abstrak-

cyjne. Własnośc w sensie gospodarczym – beneficyjna (equitable ownership) 

prowadzi na przykład do sytuacji, w której posiadacz rzeczy ma prawo do korzy-

stania z rzeczy (ale nie nadużywania), posiadania jej oraz rozporządzania nią. 

Natomiast osoba, która jest formalnie właścicielem nie ma prawa posiadania, 

ale abstrakcyjne prawo kontroli, które pod żadnym względem nie pokrywa się  

z typowymi prawami właściciela według klasycznego rozumienia.245 

244   L. O. Kelso, „lawyers, economists and  
propErty” („Prawnicy, ekonomiści i własność”), 
San Francisco, 1960, s. 3.

245   W konsekwencji, uchwalając nowy kodeks 
upadłościowy w Niemczech, ustawodawca 
usiłował traktować prezedmioty objętym  
zastrzeżeniem własności (Sicherungseigentum) 
inaczej niż „realną” własność, narażając się  
na zarzut wywłaszczania.
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Przepisy prawne Unii Europejskiej nie zawierają wiążącego, konkretnego ukon-

stytuowania własności. Dotyczy to także związanej z własnością konstytucyjnej 

i politycznej kwestii prywatyzacji-uspołeczniania własności (art. 345 tfue). Jed-

nakże Europejski Trybunał Praw Człowieka (w Strasburgu) opracował swój 

własny prawny paradygmat fundamentalnej ochrony własności, opierając się 

na europejskiej konWencji praW człoWieka (ekPC) z 1950 r., postanowieniach 

traktatu i porównaniu konstytucji narodowych. Decyzje Trybunału noszą duże 

podobieństwo do (chwilami kontrowersyjne) koncepcji autorstwa niemieckie-

go Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, podczas kiedy niektóre konsty-

tucje zachodnioeuropejskie nie uwzględniają w tym samym stopniu kategorii 

prawnych dotyczacych własności, określających treść, ograniczenia i odpowie-

dzialność społeczną. Ostatnio Europejska Karta Praw Podstawowych uzupełniła  

i uwypukliła ten istotny proces. 

246   J. M. Thiel, „grundrechtlicher eigentums-
schutz im eg-recht”, Juristische Schulung, 1991, 
s. 274, rozważa problem, czy art. 222 pozo-
stawia krajom członkowskim tylko organizację 
własności, czy wszystkie gwarancje własności są 
wyłączone spod kontroli WE.

247   Na temat interakcji prawa rzeczowego 
i swobody przedsiębiorczości, patrz R. Riegel, 
„zur bedeutung der niederlassungsFreiheit  
im europäischen gemeinschaFtsrecht“, Neue  
Juristische Wochenschrift, 1986, s.2999.

248   Patrz B. Beutler, „die europäische union, 
rechtsordnung und politik“ (Unia Europejska, 
porządek prawny i polityka),  4 wydanie,  
1993, s. 63.

––––  C  ––––

własność w prawie eUropejskim

––––  C.1  ––––

własność w świetle wąskorozUmianego  

prawa wspólnotowego

Prawo rzeczowe jako prawo europejskie nie było włączone do Traktatu eWg . 

Artykuł 345 tfue (dawniejszy art. 295 twe) stwierdza: „Traktaty nie przesądza-

ją w niczym zasad prawa własności w Państwach Członkowskich.” W innym 

wypadku projekt integracji europejskiej nie miałby poparcia większości od 

początku z powodu różnic i odmiennych tradycji dotyczących systemu wła-

sności.246 Jednakże cała logika traktatów (ograniczenie dotacji państwowych, 

swoboda świadczenia usług, swoboda przepływu towarów)247 w sposób do-

rozumiany wymaga – pomimo tendencji państwa do interwencji (zwłaszcza 

w rolnictwie) – systemu ekonomicznego opartego na gospodarce rynkowej 

i (co najmniej także) na własności prywatnej.248 Odzwierciedla to art. 119 tfue 

(dawny 4 twe), włączony na mocy Traktatu z Maastricht w 1992 r., ustanawiają-

cego „zasadę otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją”, która wyda-

je się uznawać własność prywatną. Podobnie art. 50 (dawny 44 twe), w którym 

„możliwość nabycia i korzystania z własności gruntu”, przywołana w kontek-

ście swobody przedsiębiorczości wyraźnie odnosi się do własności prywatnej. 

Niemniej, zgodnie z art. 345 tfue, który jasno wyklucza prawną i politycz-

ną jurysdykcję nad własnością z kompetencji Unii, obszary władzy określone 
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w prawie wtórnym Wspólnoty Europejskiej (rozporządzenia i dyrektywy) nie 

obejmują specjalnego prawa własności; a ponieważ europejskie prawo własno-

ści jest niewystarczające, narodowe systemy prawa własności różnią się w wiel-

kim stopniu. 

249   Próby uchwalenia ich później zawiodły; 
dyskutowano o ratyfikacji konwencji praw  
człowieka przez Wspólnotę/Unię jako  
organizację, ale nie zostało to zrealizowane.

250   Dz.U., C 103/77, s. 1.

251   Patrz podsumowanie: M. Schweitzer  
i W. Hummer, „europarecht” (Europejskie 
prawo), 4th Edition, 1993, s. 200. Sceptycznie 
o możliwości określenia ochrony praw  
podstawowych na gruncie europejskiej  
konwencji praw człowieka i konstytucji  
wypowiada się V. Skouris, „werbung und  
grundrechte in europa”, w: Europäische  
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 1995, s. 438, 
439.

252   Patrz W. Peukert, „zur notwendigkeit  
der beachtung des grundsatzes  
des vertrauensschutzes in der rechtsprechung  
des europäischen gerichtshoFes Für menscheno.
echte zu eigentumsFragen“,  
w: Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1992.

––––  C.2  ––––

własność w świetle eUropejskich praw podstawowych

Większy postęp nastąpił w dziedzinie praw podstawowych. Traktat założyciel-

ski, „konstytucja Wspólnoty Europejskiej” nie zawiera katalogu praw podstawo-

wych.249 Niemniej Europejski Trybunał Praw Człowieka rozwinął prawa podsta-

wowe Wspólnoty Europejskiej na wzór angielskiego common law – poprzez swoje 

orzeczenia w konkretnych sprawach. Trybunał oparł się na głównych zasadach 

wolności w Traktacie Unii, postanowieniach ekPC oraz tradycjach konstytucyj-

nych państw członkowskich. Orzeczenia Trybunału mają już swoje przelożenie 

w prawie wtórnym. Po wspólnych deklaracjach organów Wspólnoty w odniesie-

niu do praw podstawowych z 1977 r.250 (miękkie prawo), art. 6 II tue (dawny 

art. 6 II twe) traktatu potwierdza dziś, że „…Wspólnota szanuje prawa podsta-

wowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie Praw Podstawo-

wych Unii Europejskiej […] zagwarantowane w europejskiej konwencji praw 

człowieka i wynikające z konstytucji państw członkowskich jako główne zasady 

prawa wspólnotowego.” W ten sposób sądy krajowe i Europejski Trybunał Praw 

Człowieka mają wystarczające środki kontrolowania, czy prawa fundamentalne 

są przestrzegane czy nie. Standard praw podstawowych Wspólnoty Europejskiej 

stale się rozwija.251

Ponadto koncepcja ekPC oraz interpretacji przez Europejski Trybunał 

Praw Człowieka odgrywa ważną rolę w odniesieniu do rozszerzania funkcji 

własności w europejskim systemie prawnym.252 Artykuł 1 protokołu dodatko-

wego ekPC z 1952 r. gwarantuje poszanowanie własności. Wywłaszczenie jest 

dopuszczalne tylko w interesie publicznym i może być przeprowadzone tyl-

ko drogą prawną. Przepisy państwowe ograniczające korzystanie z własności 

w interesie ogólnym pozostają bez zmian. Wzorując się na decyzjach doty-

czących własności, wydanych przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytu-

cyjny, europejskie sądy muszą rozróżniać między granicami wywłaszczenia 

z jednej strony, a przepisami określającymi granice korzystania własności  

z drugiej strony, ze względu na ich skutki – samy granice korzystania własno-

ści, bowiem samo ograniczenie korzystania z własności, nie tworzy obowiązku 
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odszkodowawczego.253 Ponadto funkcja integracyjna lub „społeczna” własno-

ści także została uznana na szczeblu europejskim. Europejski Trybunał Praw 

Człowieka interpretuje Konwencję w taki sposób, że gwarancja własności nie 

tylko obejmuje prawa na dobrach materialnych, ale także wszystkie legalnie 

nabyte prawa do dóbr niematerialnych.254

Od przyjęcia art. 17 europejskiej karty praW podstaWoWych wraz z trak-

tatem z niCei w 2001 r., definicja treści pojęcia własności stała się bardziej 

precyzyjna.255 W tym czasie Karta jako zwykły katalog zasad nie była prawem 

jus cogens, więc nie miała mocy res judicata. Wraz z ratyfikacją europejskiego 

traktatu reformującego i włączonej do niego europejskiej karty praW podsta-

WoWych, w dniu 1 grudnia 2009 r. Karta stała się powszechnie obowiązującym 

prawem europejskim.

253   Patrz M. Villinger, „handbuch der europäi-
schen menscherechtskonvention“, 1993, s. 385.

254   Patrz W. Skouris, loc.cit., s. 441;  
M. Villinger, loc. cit., s. 384.

255   Artykuł 17, Prawo do własności, ustęp 1. 
Każda osoba ma prawo do władania, używania, 
dysponowania i przekazania w drodze spadku 
swego mienia nabytego zgodnie z prawem.  
Nikt nie może być pozbawiony swego mienia, 
chyba że w interesie publicznym, w przypad-
kach i na warunkach przewidzianych w ustawie, 
za uczciwym odszkodowaniem wypłaconym we 
właściwym terminie. Korzystanie z własności 
może podlegać regulacji ustawowej, jeśli jest to 
konieczne ze względu na interes ogólny. Ustęp 
2. Własność intelektualna jest chroniona.

256   Według badania z 1997 r. milion 
najzamożniejszych gospodarstw domowych 
w Niemczech posiada znacznie większy majątek 
niż 25 milionów najbiedniejszych łącznie. Patrz 
die woche, 17 stycznia 1997, s. 10.

––––  D  ––––

proBlem: nierówna dystryBUcja i koncentracja kapitałU

W sytuacji obecnego kryzysu państwa opiekuńczego wyzwanie dla społecznej 

funkcji własności jest krańcowo nierówna dystrybucja kapitału.256 Należy za-

łożyć, że w rezultacie tej dysproporcji społeczeństwo rynkowe wkrótce osią-

gnie swoje granice. Teza opisana równaniem „własność = wolność” ma swoje 

przeciwieństwo w postaci równania „brak własności = brak wolności”. Pomimo 

nadzwyczajnej ważności tej funkcji własności dla indywidualnych obywateli, 

równie niepodważalna wydaje się konieczność zachowania choćby minimal-

nej roli funkcji społecznej własności. Konflikt na tle zmian i ograniczeń pań-

stwa opiekuńczego nasuwa pytanie, jak określić niezbędne minimum praw 

socjalnych (emerytura, zasiłek dla bezrobotnych, pomoc społeczna) objętych 

gwarancją własności, których ustawodawca nie może usunąć bez pogwałcenia 

konstytucji. 

Dystrybucja dochodu i własności aktywów różni się w mniejszym lub więk-

szym stopniu we wszystkich rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Wszystkie 

obecne społeczeństwa przemysłowe są jeszcze dalekie od rewolucyjnego ide-

ału wolności i równości systemu społecznego. Prowadzi to do dwóch kolej-

nych pytań: 

 – Jakie są bariery dla ustanowienia i wprowadzenia akcjonariatu pracownicze-

go w państwach członkowskich ue?

 – Czy powinny istnieć granice koncentracji własności, a jeśli tak, jakie powin-

ny być środki prawne do ich wdrożenia? 
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Republika Federalna Niemiec może służyć jako ilustracja problemu dys-

trybucji własności: Kraj był (jako rfn przed zjednoczeniem w 1990 r.) i jest 

jednym z najzamożniejszych w ue, nawet po uszczupleniu się tego bogac-

twa.257 Pomimo wzrostu dochodu krajowego w Niemczech w ciągu czterech 

dekad od zakończenia II wojny światowej („eksplozja bogactwa” – dochód 

na głowę wzrósł czterokrotnie),258 zróżnicowanie dochodów i majątku ro-

sło wraz z nierównością społeczną. Różnice w majątku są znacznie więk-

sze niż różnice w dochodach. Koncentracja majątku, którą można okre-

ślić jako koncentrację własności, jest dwukrotnie większa niż koncentracja 

dochodów. Można to opisać następująco: „Bogaci w rfn bogacili się dalej”259 .  

Szeroko dyskutowane statystyki pokazały, że w 1983 r. jedna dziesiąta mieszkań-

ców posiadała połowę całości aktywów. W tej grupie do 1% gospodarstw do-

mowych należało 23% wszystkich aktywów.260 Inne liczby mówią, że około 74% 

krajowych środków produkcji (z wyjątkiem własności państwowej i należącej do 

cudzoziemców) było skupionych w rękach 1,7% niemieckich gospodarstw do-

mowych w 1966 r.261 Zakłada się, że ta wysoka koncentracja pozostaje na stałym 

poziomie lub rośnie.262 

Proces koncentracji własności w Niemczech przyspieszyła prywatyzacja i re-

prywatyzacja w nowych regionach Niemiec (dawniej nrd).263 Post-socjalistyczna 

reprywatyzacja w Niemczech Wschodnich doprowadziła do transferu własności 

kapitału produkcyjnego. Prawie wszystkie średnie i małe przedsiębiorstwa zo-

stały przekazane zachodnioniemieckim lub zagranicznym właścicielom. (Tyl-

ko około 10% tych przedsiębiorstw przeszło na własność cudzoziemców)264 .  

Z 50 największych przedsiębiorstw sprywatyzowanych do 1994 r. 45 stało się 

własnością zachodnioniemieckich właścicieli, dwa francuskich i jedno austriac-

kiego. Kraje związkowe Saksonia i Turyngia otrzymały po jednym przedsiębior-

stwie. Dawna socjalistyczna własność państwowa przeszła w ręce miejscowego 

kraju związkowego.265 Mieszkańcy Niemiec Wschodnich stawali się właścicielami 

nowo sprywatyzowanych środków produkcji jedynie w wyniku transferu własno-

ści małych i średnich przedsiębiorstw na zasadzie wykupu menedżerskiego. Jed-

nak stało się tak tylko w niewielkiej liczbie przedsiębiorstw. 

257   Patrz R. Geißler, „die sozialstruktur 
deutschlands“, 2 wydanie, Opladen 1996, s. 65; 
H. Schlomann, w: E.U. Huster (ed.), reichtum  
in deutschland, Frankfurt/M., 1993, s. 54.

258   Od 8600,- w 1950 do 36000, w 1989,  
patrz R. Geißler, loc. cit., p. 45.

259   Patrz R. Geißler, loc.cit., s. 61.

260   Patrz H. Schlomann, loc. cit., s. 71, 73.

261   Patrz W. Krelle, J. Schlunck i J. Siebke, 
„überbetriebliche ertragsbeteiligung  
der arbeitnehmer“, Tübingen, 1968, s. 72, 250

262   Patrz Die Zeit, Nr 40, 23 września 2004, 
Ekonomia „wo stehen die reichen?“  
(Where do the rich stand?), i Nr 34, sierpień 
2004, Ekonomia „nur die reichen werden reicher“ 
(Only the rich get richer); patrz także W. Krelle, 
wirtschaFtswachstum und vermögensverteilung, 
w: Deutsche Bischofskonferenz (ed.),  
Beteiligung am Produktiveigentum,  
Hannover/Bonn, 1993, s. 37 i M. Grabka / J. Frick, 
diw-wochenberichte 2007/45, S. 665 ff.; 2009/4, 
S. 53 ff.; 2010/3, S. 2 ff.

263   Patrz G. Guttmann, geldvermögen und 
schulden privater haushalte ende 1993, w: 
Wirtschaft und Statistik 1995, s. 391; G. E. 
Zimmermann, „neue armut und neuer reichtum. 
zunehmende polarisierung der materiellen  
lebensbedingungen im vereinten deutschland“,  
w: Gegenwartskunde 44, 1996, s. 5, 14.

264   Patrz J. Priewe, „die Folgen der schnellen  
privatisierung der treuhandanstalt“,  
w: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage  
der Wochenzeitschrift Das Parlament, 1994,  
B 43-44, s. 21, 23.

265   Patrz V. Offermann, „die entwicklung  
der einkommen und vermögen in den neuen  
bundes-ländern seit 1990“, w: J. Zerche (ed.), 
Vom sozialistischen Versorgungsstaat zum 
Sozialstaat Bundesrepublik, Regensburg, 1994, 
s. 96; podsumowanie patrz R. Geißler, loc. cit., 
s. 67.

––––  E  ––––

przykład niemiec
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Książka ta została napisana przez Jensa Lowitzscha we współpracy 

z zespołem ekspertów w dziedzinie partycypacji finansowej. Patricia 

Hetter Kelso, która wraz ze swoim mężem, Louisem O. Kelso ponad 50 

lat temu stworzyła koncepcję ESOP, sprawdziła treść i nadzorowała prace 

redakcyjne; nieżyjący już Lawrence G. Lyon służył pomocą przy 

tworzeniu rozdziału poświęconego ESOP. Na specjalne podziękowania 

zasłużył John D. Menke, jeden z czołowych konsultantów ds. ESOP 

w Stanach Zjednoczonych, za swój wkład dotyczący doświadczeń 

amerykańskich. „Podejście modułowe” opiera się na wstępnych 

badaniach(Lowitzsch, 2004), które wspierane przez Kelso Institute, 

zostały następnie poszerzone w raporcie PEPPER III (Lowitzsch, 2006), 

przedstawiającym partycypację finansową w nowych państwach 

członkowskich i kandydujących UE. 

„Jeśli zatem uznajemy wolność ekonomiczną za dobro, 

to naszym celem musi być rekonstrukcja własności. 

Musimy przeprowadzić reformy polityczne i gospodarcze 

służące odpowiednio szerokiej dystrybucji własności, 

tak by właściciele wystarczającej ilości środków produkcji (...)

byli na tyle liczni, żeby kształtować charakter społeczeństwa.”

Hilaire Belloc, The Servile State, 1913 
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Plany akcjonariatu pracowniczego (ESOP)

Indywidualny akcjonariat pracowniczy

Udział w zyskach

PARTYCYPACJA
FINANSOWA
W SPOŁECZNEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

UNII EUROPEJSKIEJ
PODEJŚCIE MODUŁOWE

Ze  Waldemara Pawlakawstępem

Wicepremiera, Ministra Gospodarki Polski

oraz

Z  Jerzego Buzkaprzedmową

Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Niniejsza książka stanowi odpowiedź na raport Parlamentu 
Europejskiego z 2003 r. dotyczący tworzenia własności pracowniczej, 
który wzywał Komisję do podjęcia badań nad konkretnymi 
zagadnieniami, takimi jak możliwość wprowadzenia partycypacji 
finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, czy możliwość 
wdrożenia programów akcjonariatu pracowniczego w oparciu 
o brytyjski i irlandzki model ESOP (Employee Stock Ownership Plans - 
plany akcjonariatu pracowniczego) także w innych państwach 
członkowskich UE. 

Książka, opublikowana do tej pory w języku francuskim, niemieckim, 
włoskim i angielskim, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich 
przedstawia podsumowanie rozwoju partycypacji finansowej w UE 27 

oraz przegląd sytuacji we wszystkich państwach członkowskich 
i kandydujących na rok 2010 r. W części pierwszej zaproponowana jest 
również strategia mająca wspomóc tworzenie europejskiej platformy 
do spraw finansowej partycypacji pracowniczej poprzez wykorzystanie 
tzw. podejścia modułowego, które czerpie z doświadczenia w tej 
dziedzinie zgromadzonego przez państwa Europy Zachodniej, 
w aspekcie procesu integracji europejskiej. Druga część zawiera cztery 
aneksy przedstawiające następujące zagadnienia: ESOP w USA jako 
przykład zaawansowanego modelu, ramy prawne dla wdrożenia 
partycypacji finansowej na szczeblu ponadnarodowym, obejmujące 
zachęty podatkowe, systematyzację partycypacji finansowej oraz 
podstawowe informacje na temat zmian funkcjonalnych 
w dziedzinie praw własności w Europie.  
 
Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Równości Szans oraz Kelso Institute for the Study of 
Economic Systems wspierały zarówno powstanie raportu PEPPER III, jak i 
badania zaprezentowane w niniejszej publikacji. Obie instytucje 
wspierały ponadto trzeci etap całościowego projektu „Ocena 
i porównanie partycypacji finansowej w UE 27”, opublikowany w 2009 r. 
jako raport PEPPER IV. 

Jens Lowitzsch et al.
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