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Dawanie darmowych akcji pracownikom prywatyzowanych firm ma tylko wtedy sens, gdy 
państwo faktycznie pozbywa się kontroli nad spółką. Inaczej rodzi to patologie, których 
jaskrawym przykładem jest sytuacja w KGHM 
 
 
Rząd zapowiada przyspieszenie prywatyzacji. W ciągu dwóch lat chce sprzedać akcje ponad 800 spółek. Przychody z 
prywatyzacji planowane w roku 2010 mają wynieść 25 mld zł, czyli około trzy i pół razy więcej niż w 2009 r. Środki te 
mają wesprzeć finanse państwa, ograniczając wzrost długu publicznego.  
 
Zgodnie z obowiązująca od 1996 roku ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, z chwilą sprzedania inwestorom 
zewnętrznym pierwszych należących do skarbu państwa akcji spółki, jej pracownicy uzyskują prawo do otrzymania za 
darmo do 15 proc. akcji.  
 
"Gazeta" (12-13 grudnia 2009) napisała, że związki zawodowe przygotowują wielką kampanię informacyjną dla 
pracowników dotyczącą uprawnień do bezpłatnych akcji i szacują, że do załóg trafią z tego tytułu miliardy złotych. 
"Gazeta" odnotowuje głos przedstawiciela PKPP Lewiatan Jeremiego Mordasewcza, który oburza się na dawanie 
pracownikom darmowych akcji jako łapówki za zgodę na prywatyzację zakładów, których powstanie finansowało cale 
społeczeństwo. Szef "Solidarności" Poczty Polskiej, gdzie darmowe akcje ma dostać ponad 120 tysięcy aktualnych i 
byłych pracowników, odpowiada, że to pracownicy tworzyli majątek firmy i należy im się prawo do akcji. 
 
Ta kontrowersja jest okazją do przypomnienia, jakie jest ekonomiczne uzasadnienie dla przyznania pracownikom akcji 
na preferencyjnych warunkach i kiedy z punktu widzenia interesu całego społeczeństwa ma to sens.  
 
Prywatyzacja: korzyści  
 
Choć zdarzają się przypadki odnoszących sukcesy przedsiębiorstw państwowych, to generalnie firmy państwowe są 
tworami nieefektywnymi. Doświadczenia wielu krajów w XX wieku wykazały, że w warunkach konkurencji 
przedsiębiorstwa państwowe osiągają przeciętnie wyniki ekonomiczne, znacznie gorsze niż porównywalne firmy 
prywatne. Po latach poszukiwań skutecznych sposobów podniesienia sprawności firm publicznych w demokratycznych 
krajach kapitalistycznych uznano, że najlepszym sposobem jest prywatyzacja, czyli sprzedaż firm prywatnym 
właścicielom.  
 
W Polsce po 20 latach transformacji udział sektora państwowego w gospodarce jest wciąż znacznie większy niż w 
najbogatszych krajach Zachodu. Prywatyzacja w Polsce leży w interesie całego społeczeństwa - po to by oddzielić 
firmy od polityki, zwiększyć konkurencję i efektywność gospodarki, aby produkt krajowy i zamożność Polaków mogły 
rosnąć szybciej, byśmy szybciej mogli zmniejszać lukę rozwojową w stosunku do Zachodu.  
 
Prywatyzacja: obawy  
 
Wiele przykładów pokazuje, że zwlekanie z prywatyzacją prowadzi firmy do upadku. Ale sprzedaż firm często wywołuje 
niepewność ich menedżerów i pracowników. Mimo że obawy te są często nieuzasadnione, w wielu przypadkach 
hamują prywatyzację.  
 
Polska nie jest wyjątkiem, bo podobne obawy występowały także w innych krajach. Pragmatyczne podejście do tego 
zagadnienia zastosowano po raz pierwszy na dużą skalę w Wielkiej Brytanii w latach 80. XX wieku podczas 
prywatyzacji za rządów Margaret Thatcher. Pracownikom i menedżerom sprzedawanych firm udostępniano część akcji 
na preferencyjnych warunkach. Taka rekompensata i zachęta dla tych, którzy potencjalnie mogli zostać poszkodowani 
w wyniki zmiany własnościowej, ułatwiła sprawny przebieg brytyjskiej prywatyzacji. 
 
Czy dawać akcje pracownikom  
 
Z doświadczenia brytyjskiego czerpano przy pisaniu polskiej ustawy prywatyzacyjnej z 1990 r. Przyznano wówczas 
pracownikom prawo do nabycia do 20 procent akcji za połowę ceny. Nowa ustawa z roku 1996 umożliwia 
pracownikom otrzymanie do 15 proc. akcji, ale za to za darmo. Można dyskutować, czy skala i konstrukcja tych 
uprawnień jest właściwa.  
 
Ale sam fakt przyznawania pracownikom prywatyzowanych firm puli akcji na zasadach preferencyjnych jest 
rozwiązaniem słusznym i racjonalnym. W sytuacji, gdy prywatyzacja przedsiębiorstwa przynosi korzyść dla gospodarki, 
ogółu podatników i obywateli, racjonalne jest przyznanie zachęt i rekompensat tym, którzy na własnej skórze ponoszą 
skutki tej operacji. Bez stworzenia minimum bezpieczeństwa i zachęt dla menedżerów i pracowników sprawne 
przeprowadzenie prywatyzacji dużej liczby przedsiębiorstw byłoby bardzo trudne, a nawet niemożliwe.  



 
Można więc powiedzieć, że akcje dla pracowników to racjonalny koszt ponoszony przez społeczeństwo i gospodarkę, 
po to by odnosić korzyści ze sprawnej prywatyzacji. 
 
Na czym polega prawdziwa prywatyzacja  
 
Prywatyzacja nie następuje przez samo przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę ani przez 
wprowadzenie akcji spółki na giełdę, ani przez udostępnienia części akcji innym akcjonariuszom. Prywatyzacja w 
pełnym tego słowa znaczeniu ma miejsce dopiero wtedy, gdy kontrola zarządcza nad firmą przechodzi w ręce 
prywatnych akcjonariuszy.  
 
Natomiast w przypadku gdy pakiet kontrolny pozostaje ręku państwa, społeczeństwo i gospodarka nie odnoszą 
korzyści w postaci wyjęcia firmy spod kurateli państwowej. Prezesi nie mogą koncentrować swojej uwagi na biznesie, 
bo ich przyszłość zależy od polityków i najczęściej  tracą stanowiska z przyczyn zupełnie innych niż wyniki 
ekonomiczne firmy. 
 
Akcje dla pracowników - tak, ale... 
 
Niestety, w niektórych prywatyzowanych w Polsce firmach, doszło do sytuacji, że państwo sprzedało część akcji 
inwestorom zewnętrznym, pracownicy dostali swoje 15 proc. udziałów, ale kontrola nad spółką i tak pozostała w 
rękach skarbu państwa. Takie zachowanie - przyznanie darmowych akcji załodze przy zachowaniu kontroli państwa - 
ma niewiele wspólnego z racjonalnym działaniem.  
 
Po pierwsze, ani gospodarka, ani społeczeństwo nie odnoszą korzyści wynikających z wyciągnięcia przedsiębiorstwa 
spod kurateli państwa. Po drugie, pracownikom nie należy się rekompensata wynikająca ze zmiany właściciela, skoro 
ona faktycznie nie nastąpiła.  

W takich przypadkach bezpłatne akcje dla pracowników to niesprawiedliwe przywileje, których koszt - bezzasadnie - 
ponosi społeczeństwo. Po rozdaniu darmowych akcji brak jest też zachęty dla załogi do dalszej prywatyzacji. Zdarza 
się, że po objęciu bezpłatnych akcji związki zawodowe sprzeciwiają się dokończeniu prywatyzacji i domagają się 
utrzymania kontroli państwa nad firmą.  
 
Przykładem takiej patologicznej sytuacji jest notowana na giełdzie potężna spółka KGHM Polska Miedź. W 1997 r. 
Skarb państwa sprzedał część swoich udziałów w wyniku czego pracownicy KGHM otrzymali za darmo 15-proc. pakiet 
akcji, który dziś wart jest ponad 1,5 mld zł. Skarb zachował pakiet kontrolny w spółce i decyduje o obsadzie jej władz. 
Ale faktycznie firmę kontrolują związki zawodowe, wymuszając na MSP wymiany prezesów. Od dwunastu lat mamy 
tam dziwny twór państwowo-związkowy i nie widać perspektyw na zmianę tego stanu. Dlaczego? Bo brakuje 
argumentów, aby przekonać pracowników do pełnej prywatyzacji - instrument w postaci darmowych akcji został 
roztrwoniony, a sytuacja finansowa firmy jest na razie dobra. W ubiegłym roku minister skarbu zapowiedział sprzedaż 
znacznej części pakietu skarbu państwa w KGHM, lecz szybko to odwołał wobec sprzeciwu związków, powołujących 
się na obietnice partii rządzącej, że kombinat nie zostanie sprywatyzowany.  
 
Uświadommy sobie absurd i patologię tej sytuacji! Załoga otrzymała darmowe akcje o wielkiej wartości, które miały być 
zachętą i rekompensatą za prywatyzację firmy, a zarazem rządzący obiecali, że prywatyzacji firmy nie będzie. 
Ostatecznie Minister skarbu państwa zdecydował się sprzedać tylko 10 proc. akcji spółki, pozostawiając w swoich 
rękach 32-proc. pakiet kontrolny. 
 
Sprzedawać z głową  
 
Przedstawiciele Ministerstwa Skarbu w swoich wypowiedziach w ostatnich tygodniach podkreślają, że mimo palących 
potrzeb budżetu polityka prywatyzacyjna nie będzie podporządkowana krótkoterminowym celom fiskalnym, ale będzie 
służyć osiągnięciu możliwie najpełniejszych korzyści z prywatyzacji. Zgodnie z tą deklaracją można oczekiwać, że 
resort będzie koncentrować się na faktycznej prywatyzacji firm polegającej na przekazaniu kontroli w ręce prywatnych 
akcjonariuszy. Natomiast nie będzie przeprowadzać transakcji, które uruchamiają uprawnienia pracowników do 
bezpłatnych akcji, pozostawiając nadal firmę pod kontrolą państwa - co szczególnie w przypadku dużych 
przedsiębiorstw grozi zablokowaniem faktycznej prywatyzacji.  
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