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SPECYFIKA ZOBOWIĄZAŃ SOCJALNYCH 
W SPÓŁKACH PRACOWNICZYCH

Agnieszka Matuszewska-Pierzynka

Wprowadzenie

P roces przekształceń własnościowych przedsiębiorstw 
państwowych w  Polsce, choć rozpoczął się w  1989 

roku i zmierza ku końcowi, nadal pozostaje ważnym pro-
blemem naukowo-badawczym z punktu widzenia potrze-
by systematycznej oceny efektywności działania spółek 
kapitałowych powstałych w wyniku jego realizacji. Spółki 
kapitałowe powstałe w  procesie przekształceń własno-
ściowych, w tym spółki pracownicze, stanowią integralną 
część polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, 
a  ich funkcjonowanie i  rozwój w  dużej mierze zależą 
od szans i  zagrożeń stwarzanych przez uwarunkowania 
prawne zastosowanej metody prywatyzacji.

Spółka pracownicza powstała w  procesie przekształ-
ceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych 
w Polsce to w istocie spółka kapitałowa, utworzona przez 
pracowników prywatyzowanego metodą bezpośrednią 
przedsiębiorstwa państwowego dla przejęcia jego majątku 
w odpłatne użytkowanie (Baehr, 1993, s. 52; Górka, 1991, 
s.  91; Jawłowski, 2001, s.  55; Kozarzewski, 1998, s.  26; 
Zwierzyńska-Bubałło, 1998, s.  195; Nadratowska, 1990, 
s. 54; Surdykowska, 1996, s. 128; Włodyka, 1996, s. 657). 
Podstawą oddania przedsiębiorstwa państwowego do 
odpłatnego korzystania jest umowa zawierana między 
Skarbem Państwa a  spółką pracowniczą (Bieniek, 1997, 
s. 35–39; Katner, 2003, s. 179–180; Kruczulak, 1993, s. 89– 

–90; Teluk, Wojnowicz, 1999, s. 13–19), która, przydziela-
jąc Skarbowi Państwa szereg istotnych uprawnień, obligu-
je spółkę pracowniczą do wywiązania się z  wielu różno-
rodnych zobowiązań (Kubot, 1992, s. 27–29). 

Najważniejszym zobowiązaniem spółki pracowniczej 
wynikającym z  zawartej ze Skarbem Państwa umowy, 
biorąc pod uwagę wielkość związanych z nim obciążeń 
finansowych (Jarosz, Kozak, 1995, s.  118–125; Karpiń-
ska-Mizielińska, Smuga, 1997, s. 117–118), jest koniecz-
ność spłaty rat kapitałowych odpowiadających wartości 
przedsiębiorstwa państwowego przejętego w  odpłatne 
użytkowanie i opłat dodatkowych, będących odsetkami 
od niespłaconej jej części (Bukowska-Piestrzyńska, 2002, 
s.  45–46). Obok zobowiązań cenowych, czyli związa-
nych z  wartością przedsiębiorstwa państwowego stano-
wiącego przedmiot umowy, spółka pracownicza może 
być zobligowana do wywiązania się z  tzw. zobowiązań 
pozacenowych. Zobowiązania pozacenowe składają się 
z  zobowiązań inwestycyjnych (Matuszewska-Pierzynka, 
2014, s. 45–47), zapobiegających dekapitalizacji majątku 
oddanego do odpłatnego korzystania (Bojar i  in., 2003, 
s.  110–111; Wrońska, 2004, s.  125–127) i  zobowiązań 
socjalnych, zabezpieczających interesy pracowników 
prywatyzowanego podmiotu, a w szczególności ich miej-
sca pracy na dotychczasowych warunkach płacowych 
(Jarosz, 1993, s. 162). 

Wyniki krytycznej analizy bogatej literatury przed-
miotu na temat funkcjonowania i  rozwoju spółek pra-
cowniczych w  Polsce wskazują, że o  ile problematyka 
zobowiązań cenowych i zobowiązań inwestycyjnych jest 
dobrze rozpoznana, o tyle zobowiązania socjalne są cał-
kowicie pominięte zarówno w  rozważaniach teoretycz-
nych, jak i empirycznych. Celem niniejszego artykułu jest 
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zatem przedstawienie charakteru zobowiązań socjalnych 
w  spółkach kapitałowych utworzonych przez pracow-
ników prywatyzowanych bezpośrednio przedsiębiorstw 
państwowych dla przejęcia ich majątku w odpłatne użyt-
kowanie. Dla realizacji wyznaczonego celu opracowania 
sformułowano następujące pytania badawcze:
1. Jaki jest zakres regulacji w ramach zobowiązań socjal-

nych spółek pracowniczych?
2. Czym zobowiązania socjalne spółek pracowniczych róż-

nią się od ich zobowiązań inwestycyjnych i cenowych?
Poszukując odpowiedzi na sformułowane pytania 

badawcze, jakościowej analizie porównawczej poddano 
postanowienia poszczególnych umów zawartych ze Skar-
bem Państwa w  latach 2000–2005 przez 21 spółek pra-
cowniczych z województwa mazowieckiego, które zostały 
udostępnione przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Uwagi metodyczne przeprowadzanych 
badań empirycznych

B adania empiryczne nad specyfiką zobowiązań so-
cjalnych w  spółkach pracowniczych zostały prze-

prowadzone wśród podmiotów, które zawarły umowę ze 
Skarbem Państwa w latach 2000–2005. Przyjęcie takiego 
okresu dla zawieranych umów wynikało z następujących 
przesłanek:

• większość dotychczas przeprowadzonych badań em-
pirycznych nad funkcjonowaniem i  rozwojem spółek 
pracowniczych nie obejmowało okresu po  roku 2000 
(Bojar i in., 2003; Matuszewska-Pierzynka, 2015; Wroń-
ska 2004),

• po roku 2005 w związku z niekorzystnymi zmianami 
przepisów prawa dotyczącymi warunków przekazy-
wania przedsiębiorstw państwowych do odpłatnego 
korzystania proces powstawania spółek pracowniczych 
w Polsce został w dużym stopniu zahamowany (GUS, 
2012, s. 39–40).
Przeprowadzone badania empiryczne objęły spółki 

pracownicze z  województwa mazowieckiego, na terenie 
którego w latach 2000–2005 powstało najwięcej tego typu 
jednostek (GUS, 2000, s.  48; GUS, 2006, s.  3). Zgodnie 
z danymi Ministerstwa Skarbu Państwa, w województwie 
mazowieckim we wskazanym okresie zostało zawartych 
26 umów o  oddanie przedsiębiorstwa państwowego do 
odpłatnego korzystania. Z  26 spółek pracowniczych 
wstępnie zakwalifikowanych do próby badawczej zostały 
wyłączone podmioty, które w dziesięcioletnim okresie od 
dnia zawarcia umowy ze Skarbem Państwa zostały po-
stawione w stan likwidacji/upadłości lub zmieniły formę 
organizacyjno-prawną prowadzenia działalności. Osta-
tecznie do próby badawczej zakwalifikowano 21 spółek 
pracowniczych. 

Badania empiryczne nad zobowiązaniami socjalnymi 
zostały przeprowadzone metodą jakościowej analizy po-
równawczej, której przedmiotem były różne zobowiązania 
spółek pracowniczych wynikające z  umowy zawartej ze 
Skarbem Państwa1, a w szczególności gwarancje socjalne 
ustanowione w zakresie zobowiązań wobec pracowników 
prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych. 

Podstawowe zobowiązania 
spółek pracowniczych

P rywatyzacja bezpośrednia przez oddanie przedsiębior-
stwa państwowego do odpłatnego korzystania nastę-

puje w drodze umowy zawartej między Skarbem Państwa 
–  Oddającym a  spółką pracowniczą –  Przejmującym na 
czas oznaczony (Dz.U. 2002, Nr 171, poz. 1379 z późn. zm., 
art.  52 ust. 1; Dz.U. 2002, Nr 240, poz.  2055 z  późn. zm., 
art. 2 pkt 15, art. 25). Przedmiotem takiej umowy jest zespół 
składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych 
do realizacji określonych zadań gospodarczych (Dz.U. 1964 
Nr 16, poz. 93 z późn. zm., art. 55(1)), obejmujący wszystko, 
co wchodzi w  skład prywatyzowanego przedsiębiorstwa 
państwowego. Przekazanie przedmiotu umowy na rzecz 
spółki pracowniczej odbywa się w  dniu zawarcia umowy, 
przy czym w  całym okresie jej obowiązywania przedmiot 
umowy pozostaje własnością Skarbu Państwa.

Podana w  umowie wartość przedsiębiorstwa państwo-
wego przejętego w  odpłatne użytkowanie stanowi pod-
stawę ustalenia zobowiązania, które spółka pracownicza 
uiszcza kwartalnie na rzecz Skarbu Państwa (Dz.U. 2004, 
Nr 269, poz. 2667, §3; Dz.U. 1997, Nr 130, poz. 855, §2, 
§5 ust. 1). Wielkość tego zobowiązania nie może być niższa 
od sumy (Dz.U. 2004, Nr 269, poz. 2667, §4; Dz.U. 1997 Nr 
130, poz. 855, §3):

• wartości przedsiębiorstwa państwowego spłacanej 
w postaci rat kapitałowych –  iloraz wartości przedsię-
biorstwa państwowego i  liczby kwartałów, na jaką za-
warto umowę oraz

• sumy opłat dodatkowych należnych za cały okres obo-
wiązywania umowy –  iloczyn wartości przedsiębior-
stwa państwowego pomniejszonej o  spłacone raty ka-
pitałowe i stopy oprocentowania niespłaconej jej części. 
Tak więc wielkość kwartalnej raty zobowiązania z  ty-

tułu korzystania z  przedsiębiorstwa państwowego (RZ) 
obliczana jest według następującej formuły:

gdzie:
RK  – rata kapitałowa,
OD  – opłata dodatkowa,
WPP  – wartość przedsiębiorstwa państwowego,
n  – liczba lat, na jaką została zawarta umowa,
SRK  – spłacone raty kapitałowe,
SO  – stopa oprocentowania niespłaconej części war-

tości przedsiębiorstwa państwowego.
Stopa oprocentowania niespłaconej części wartości 

przedsiębiorstwa państwowego wyznaczana jest w  opar-
ciu o bazową stopę procentową, którą – w zależności od 
okresu zawarcia umowy ze Skarbem Państwa – jest stopa 
oprocentowania kredytu lombardowego lub stopa refe-
rencyjna (Dz.U. 2008.01.19, C 14/02, s. 3–4; Dz.U. 2004, 
Nr 269, poz. 2667, §2 pkt 3, §7 ust. 1; Dz.U. 1997, Nr 130, 
poz. 855, §3 ust. 1 pkt 2).

W  grupie badanych spółek pracowniczych wartość 
przedsiębiorstwa państwowego przejętego w  odpłatne 
użytkowanie, będąca podstawą ustalania zobowiązania 
wobec Skarbu Państwa, mieściła się w  przedziale od 
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75,5  tys. zł do 9,25 mln zł, a  dla większości podmiotów 
(15 spółek pracowniczych) okres obowiązywania umo-
wy z  nim zawartej wynosił 10 lat (40 kwartałów). Dwie 
spółki pracownicze zawarły umowę ze Skarbem Państwa 
po wejściu w życie nowych przepisów prawa dotyczących 
sposobu naliczania i  spłaty zobowiązania za korzystanie 
z  przedsiębiorstwa państwowego, a  zatem tylko w  ich 
przypadku podstawę stopy oprocentowania niespłaconej 
części jego wartości stanowiła (Matuszewska-Pierzynka, 
2015, s.  50) wyższa od stopy oprocentowania kredytu 
lombardowego stopa referencyjna (tab. 1).

Spółka pracownicza na mocy zawartej umowy zobo-
wiązana jest także do korzystania z  przedmiotu umowy 
zgodnie z  jego przeznaczeniem, zasadami racjonalnej 
gospodarki i z zachowaniem należytej staranności wyma-
ganej w obrocie gospodarczym. Spółka pracownicza ma 
w szczególności obowiązek:

• ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych i  opłat 
związanych bezpośrednio i pośrednio z przedmiotem 
umowy,

• dokonywania na własny koszt wszelkich napraw i kon-
serwacji niezbędnych do zachowania przedmiotu umo-
wy w stanie niepogorszonym oraz

• dokonania i  zachowania na rzecz Skarbu Państwa 
ubezpieczeń przedmiotu umowy.
Spółka pracownicza może być zobligowana przy tym do 

poniesienia na przedmiot umowy określonych co do kwoty 
nakładów inwestycyjnych w  ciągu ustalonego okresu, nie 
mogąc jednocześnie bez zgody Skarbu Państwa zbywać 
składników aktywów trwałych wchodzących w  skład 
przedmiotu umowy poza składnikami całkowicie zamor-
tyzowanymi lub nieprzydatnymi do celów gospodarczych. 

Do wywiązania się z  zobowiązań inwestycyjnych zo-
bligowane były wszystkie spółki pracownicze zakwalifiko-
wane do próby badawczej. Wartość nakładów inwestycyj-
nych w badanych jednostkach zawierała się w przedziale 
od 30 tys. zł do 8 mln zł, a okres ich realizacji dla więk-
szości z nich (11 spółek pracowniczych) nie przekraczał 
4  lat. Za niezrealizowanie obligatoryjnych nakładów 
inwestycyjnych w wyznaczonym okresie wszystkie spółki 

Tab. 1. Zobowiązania z tytułu korzystania z przedsiębiorstwa państwowego w badanych spółkach pracowniczych

Spółka pracownicza Wartość przedmiotu umowy 
[tys. zł]

Okres obowiązywania 
umowy 

[liczba lat]
Bazowa stopa procentowa

Biprodrzew S.A. w Warszawie 7100 15 R

Bipromel Sp. z o.o. w Warszawie 300 10 R

BSiPB MSW Sp. z o.o. w Warszawie 75,5 10 L

Elektroprojekt S.A. w Warszawie 4100 10/15 L

Elmet Sp. z o.o. w Warszawie 7000 10 L

Geokart Sp. z o.o. w Warszawie 650 5 L

Morspol S.A. w Warszawie 6100 10 L

Ostrada Sp. z o.o. w Ostrołęce 2600 10 L

PKS Sp. z o.o. w Grodzisku Maz. 3700 10 L

PKS Sp. z o.o. w Grójcu 5100 10 L

Polmos S.A. w Warszawie 3000 10 L

Polsport Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 2070 15 L

PRD Sp. z o. o. w Przysusze 450 10 L

PRD Sp. z o.o. w Zwoleniu 1800 10 L

PRDI S.A. w Mławie 3000 10/15 L

PRD-M Sp. z o.o. w Płońsku 3300 10 L

PRI-D Sp. z o.o. w Grójcu 2600 10 L

Tarczyn Sp. z o.o. 1100 10/15 L

WCMB Sp. z o.o. 1310 10 L

ZTE RADOM Sp. z o.o. 9250 10 L

ZTiSZE Sp. z o.o. w Warszawie 5500 10 L

gdzie: L — stopy oprocentowania kredytu lombardowego, R — stopa referencyjna
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa
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pracownicze zmuszone były uiścić karę umowną, która 
w przypadku ośmiu podmiotów określona była kwotowo 
(tab. 2).

Co więcej, spółka pracownicza, stając się z mocy prawa 
stroną w doczasowych stosunkach pracy (Dz.U. 2002, Nr 
171, poz. 1379 z późn. zm., art. 44; Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 
94 z późn. zm., art. 23(1)) może być zobowiązana do utrzy-
mania danego stanu zatrudnienia we wskazanym okresie 
i spełnienia innych zobowiązań o charakterze socjalnym. 

Do wypełnienia zobowiązań socjalnych, w  przeciwień-
stwie do zobowiązań inwestycyjnych, nie były zobligowane 
wszystkie spółki pracownicze zakwalifikowane do próby 
badawczej –  w  dwóch badanych spółkach pracowniczych 
(Polsport Sp. z o.o. i Bipromel Sp. z o.o.) gwarancje socjalne 
nie były przedmiotem negocjacji w trakcie formułowania po-
stanowień umowy zawartej ze Skarbem Państwa (tab. 2 i 3).

Charakterystyka zobowiązań 
socjalnych spółek pracowniczych

Z obowiązania socjalne, ustanawiane w wyniku rokowań 
Przejmującego z  przedstawicielami pracowników/

związków zawodowych lub Skarbem Państwa, pomijając 

postanowienia ogólne i końcowe, mogą obejmować gwa-
rancje pracownicze, kwestie socjalne, prawa związkowe 
i inne sprawy istotne dla pracowników prywatyzowanego 
przedsiębiorstwa państwowego. 

W  postanowieniach ogólnych strony porozumienia 
zobowiązują się do przestrzegania ogólnych przepisów 
prawa2 regulujących strefę stosunków pracy i ubezpieczeń 
społecznych, a w szczególności:

• Kodeksu Pracy wraz z aktami wykonawczymi do usta-
wy (np. Rozporządzenie w  sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy),

• Ustawy o  szczególnych zasadach rozwiązywania sto-
sunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

• Ustawy o związkach zawodowych,
• Ustawy o  zakładowym funduszu świadczeń socjal-

nych oraz zakładowych przepisów prawa (Dz.U. 1998, 
Nr 21, poz. 94 z późn. zm., art. 9 §2), w tym układu 
zbiorowego pracy i/lub odpowiednich regulaminów 
(m.in. Regulamin pracy i  wynagradzania oraz Regu-
lamin świadczeń socjalnych).
Gwarancje pracownicze odnoszą się przede wszyst-

kim do utrzymania przez Przejmującego we wskazanym 
okresie danego stanu zatrudnienia, wyrażonego liczbą 

Tab. 2. Zobowiązania inwestycyjne w badanych spółkach pracowniczych

 Spółka pracownicza Wartość nakładów 
inwestycyjnych [tys. zł]

Okres inwestycyjny 
[liczba lat]

Kary umowne 
[tys. zł]

Biprodrzew S.A. w Warszawie 700 10 100% NNI

Bipromel Sp. z o.o. w Warszawie 50 3 100% NNI

BSiPB MSW Sp. z o.o. w Warszawie 30 3 10 

Elektroprojekt S.A. w Warszawie 500 3 100% NNI

Elmet Sp. z o.o. w Warszawie 4000 9 100% NNI

Geokart Sp. z o.o. w Warszawie 150 5 100% NNI

Morspol S.A. w Warszawie 3000 3 100% NNI

Ostrada Sp. z o.o. w Ostrołęce 4000 5 1200 

PKS Sp. z o.o. w Grodzisku Maz. 4000 3 2500 

PKS Sp. z o.o. w Grójcu 3000 3,5 1000 

Polmos S.A. w Warszawie 1500 5 100% NNI

Polsport Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 1100 8 100% NNI

PRD Sp. z o. o. w Przysusze 200 3,5 100% NNI

PRD Sp. z o.o. w Zwoleniu 1500 4 80% NNI

PRDI S.A. w Mławie 1000 9 100% NNI

PRD-M Sp. z o.o. w Płońsku 1000 3 250 

PRI-D Sp. z o.o. w Grójcu 1000 5 100% NNI

Tarczyn Sp. z o.o. 1500 9 100% NNI

WCMB Sp. z o.o. 450 6 134,5

ZTE RADOM Sp. z o.o. 8000 3,5 2000 

ZTiSZE Sp. z o.o. w Warszawie 1500 2 200 

gdzie: NNI — niezrealizowane nakłady inwestycyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa
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zatrudnionych pracowników lub etatów. Utrzymanie 
danego stanu zatrudnienia może oznaczać zachowanie 
poziomu zatrudnienia według stanu z  dnia zawarcia 
umowy ze Skarbem Państwa w pełni lub z możliwością 
jego obniżenia o  określony procentowo limit. W  dzie-
więtnastu badanych spółkach pracowniczych, które 
zobowiązane były do spełnienia zobowiązań socjalnych 
okres objęty gwarancją zatrudnienia ustanowioną dla 
każdej z  nich wahał się od 6  do 36 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy ze Skarbem Państwa. W  czterech ba-
danych spółkach pracowniczych stan zatrudnienia mógł 
być obniżony, aczkolwiek procentowo określony limit 
nie przekraczał 20% (tab. 3). 

Gwarancja zatrudnienia co do zasady nie dotyczy 
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w następu-
jących przypadkach:

• z  upływem terminu umów o  pracę na okres próbny 
i czas określony lub czas wykonania określonej pracy,

• na mocy porozumienia stron lub na podstawie wypo-
wiedzenia złożonego przez pracownika,

• w związku z uzyskaniem przez pracownika prawa do 
emerytury lub renty,

• z pracownikiem, który w dniu zawarcia umowy znaj-
dował się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,

• z  winy pracownika oraz z  powodu długotrwałej nie-
zdolności do pracy wskutek choroby lub innej uspra-
wiedliwionej nieobecności pracownika bez zachowa-
nia okresu wypowiedzenia (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94 
z późn. zm., art. 52, 53),

• na skutek zgonu pracownika.
Z  gwarancji zatrudniania mogą być także wyłączeni 

pracownicy, którzy kilkakrotnie nie przyjęli propozy-
cji zmiany stanowiska pracy lub nie wyrazili zgody na 
przekwalifikowanie w  związku z  jego zmianą (3  spółki 
pracownicze). Zarazem miejsce pracy jest zagwaranto-
wane dla pracowników przebywających na urlopach wy-
chowawczych lub bezpłatnych (1 spółka pracownicza). 

Niewywiązanie się z  obowiązku utrzymania danego 
stanu zatrudnienia w  okresie objętym gwarancją skut-
kuje z  reguły koniecznością uiszczenia na rzecz Skar-
bu Państwa lub określonego państwowego funduszu 
celowego (np. Fundusz Pracy) kary umownej, której 
zabezpieczeniem może być weksel in blanco z  notarial-
nie poświadczonym podpisem wystawcy. Za podstawę 
ustalenia wysokości kary umownej można przyjąć wy-
nagrodzenie zwolnionego pracownika, wynagrodzenie 
minimalne/najniższe wynagrodzenie za pracę (Dz.U. 
2002, Nr 200, poz. 1679, art. 2, art. 11 pkt 3, art. 25; Dz.U. 
1996, Nr 24, poz. 110, art. 1 pkt 71) lub zasiłek dla bez-
robotnych. Kara umowna za niedotrzymanie gwarancji 
zatrudnienia obowiązywała we wszystkich badanych 
spółkach pracowniczych z wyjątkiem Geokart Sp. z o.o. 
W  pięciu spółkach pracowniczych była ona określona 
w  wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia zwolnio-
nego pracownika, liczonego jako ekwiwalent za urlop 
wypoczynkowy za każdego pracownika poniżej gwaran-
towanego poziomu zatrudnienia (tab. 3).

Co ważne, kara umowna w  ustalonej kwocie na-
liczana jest nawet wtedy, gdy niewywiązanie się bądź 

nienależyte wywiązanie się z  obowiązku utrzymania 
danego stanu zatrudnienia w  wyznaczonym okresie 
jest następstwem okoliczności niezawinionych przez 
Przejmującego oraz niezależnie od ewentualnego po-
wstania szkody i  jej wysokości po stronie Oddającego. 
Skarb Państwa może jednak odstąpić od naliczenia 
kary umownej, jeżeli w  miejsce pracownika, zwol-
nionego z  przyczyn innych niż wyróżnione w  zbiorze 
wyłączeń gwarancji zatrudnienia, zostanie zatrudniony 
nowy pracownik o kwalifikacjach co najmniej równych 
lub wyższych kwalifikacjom pracownika zwolnionego 
(6 spółek pracowniczych). 

Nadto niedotrzymanie gwarancji zatrudnienia 
w okresie jej obowiązywania może wiązać się z koniecz-
nością uiszczenia na rzecz pracownika, zwolnionego 
z  przyczyn innych niż wyróżnione w  zbiorze wyłączeń 
gwarancji zatrudnienia, odszkodowania (3  spółki pra-
cownicze), które wypłacane jest w kwocie wyznaczonej 
w oparciu o wielkość jego wynagrodzenia, nie powodu-
jąc utraty prawa do odprawy (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94 
z późn. zm., art. 92(2), 93).

Gwarancje pracownicze, oprócz utrzymania we 
wskazanym okresie danego stanu zatrudnienia mogą się 
również odnosić do gwarancji w zakresie wynagrodzeń. 
Z  reguły gwarancje w  zakresie wynagrodzeń oznaczają 
konieczność corocznego podwyższania wynagrodzeń 
nominalnych co najmniej o wskaźnik inflacji dla utrzy-
mania płac realnych na poziomie z dnia zawarcia umowy 
ze Skarbem Państwa przy zachowaniu innych świadczeń 
płacowych (m.in. premie i  nagrody, w  tym nagrody 
jubileuszowe oraz fakultatywne składniki wynagro-
dzeń, takie jak np. dodatek funkcyjny czy stażowy) na 
niezmienionych warunkach. Dodatkowo możliwe jest 
ustanowienie gwarancji dokonania jednorazowej pod-
wyżki wynagrodzeń, określonej procentowo w stosunku 
do dotychczasowego ich poziomu, która ma nastąpić 
w  ciągu ustalonego okresu od dnia zawarcia umowy. 
Spośród siedmiu badanych spółek pracowniczych, któ-
re zobowiązane były do wywiązania się z  zobowiązań 
pracowniczych w zakresie wynagrodzeń, tylko w jednej 
(Ostrada Sp. z o.o.) wzrostowi miały ulec nawet wyna-
grodzenia realne. Jednorazowa podwyżka wynagrodzeń 
nominalnych była przewidziana w  dwóch spółkach 
pracowniczych w początkowym okresie obowiązywania 
umowy zawartej ze Skarbem Państwa (tab. 3). Za dobrą 
praktykę w przypadku ustanawiania gwarancji w zakre-
sie wynagrodzeń należy uznać uzależnienie ich spełnie-
nia od kondycji ekonomiczno-finansowej spółki pracow-
niczej, zwłaszcza jeśli Przejmujący wyraził gotowość do 
sfinansowania w  całości lub w  części kursów i  szkoleń 
zawodowych podnoszących kwalifikacje pracowników 
(2 spółki pracownicze).

Obok przedstawionych powyżej zobowiązań pracow-
niczych zobowiązania socjalne spółki pracowniczej obej-
mują również zobowiązania dotyczące kwestii socjalnych 
i  praw związkowych, które w  pewnym podstawowym 
zakresie wynikają z ogólnych przepisów prawa i przez to 
nie muszą być ustanowione w pakiecie socjalnym, by ją 
obowiązywały.
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Tab. 3. Zobowiązania socjalne w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w badanych spółkach pracowniczych

Spółka pracownicza

Zatrudnienie Poziom 
wynagrodzeń 
nominalnychStan zatrudnienia Okres gwarancji 

[m-ce] Kary umowne

Biprodrzew S.A. w Warszawie U 30 WM x

BSiPB MSW Sp. z o.o. w Warszawie R 24 ZB W

Elektroprojekt S.A. w Warszawie R 24 WP x

Elmet Sp. z o.o. w Warszawie U 36 ZB W

Geokart Sp. z o.o. w Warszawie U 6 x x

Morspol S.A. w Warszawie R 36 WP x

Ostrada Sp. z o.o. w Ostrołęce U 36 ZB W

PKS Sp. z o.o. w Grodzisku Maz. U 30 NW W

PKS Sp. z o.o. w Grójcu U 24 NW W

Polmos S.A. w Warszawie U 20 WM x

PRD Sp. z o. o. w Przysusze U 24 WP W

PRD Sp. z o.o. w Zwoleniu U 24 WP x

PRDI S.A. w Mławie U 24 WP x

PRD-M Sp. z o.o. w Płońsku U 24 NW x

PRI-D Sp. z o.o. w Grójcu U 24 WP x

Tarczyn Sp. z o.o. U 36 ZB x

WCMB Sp. z o.o. U 24 ZB x

ZTE RADOM Sp. z o.o. R 24 WP W

ZTiSZE Sp. z o.o. w Warszawie U 24 NW x

gdzie: U – utrzymanie stanu zatrudnienia, R — redukcja zatrudnienia, WP — wynagrodzenie pracownika, ZB — zasiłek dla bezrobotnych, 
NW — najniższe wynagrodzenie, WM — wynagrodzenie minimalne, W – wzrost poziomu wynagrodzeń nominalnych, x — brak regulacji 
w danym zakresie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa

Zobowiązania Przejmującego w kwestiach socjalnych 
mogą odnosić się do spraw związanych z ochroną życia 
i zdrowia, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz świad-
czeniami socjalnymi, czyli np. do:

• gwarantowania objęcia wszystkich pracowników bez-
płatną opieką medyczną w  zakresie wykraczającym 
poza obowiązkowe badania profilaktyczne (Dz.U. 1998, 
Nr 21, poz. 94 z późn. zm., art. 229) oraz grupowym 
ubezpieczeniem na życie i zdrowie,

• zaopatrywania pracowników w  regeneracyjne posiłki 
i napoje, obuwie i odzież roboczą, środki ochrony indy-
widulanej oraz środki higieny osobistej i do udzielenia 
pierwszej pomocy w razie wypadku (Dz.U. 1998, Nr 21, 
poz. 94 z późn. zm., art. 232, 233, 237(6–7)) zgodnie 
z dotychczas obowiązującymi zasadami,

• dokonywania corocznych odpisów na Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych (Dz.U. 1996, Nr 70, poz. 335 
z późn. zm., art. 5) i respektowania zasad dysponowania 
zgromadzonymi na jego koncie środkami finansowymi 
oraz zapewnienia funkcjonowania pracowniczej kasy za-
pomogowo-pożyczkowej na niezmienionych warunkach.

Przejmujący w obszarze praw związkowych może być 
zobowiązany do zapewnienia warunków umożliwiających 
właściwe funkcjonowanie istniejących w zakładzie pracy 
związków zawodowych m.in. poprzez:

• nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń wraz z ich wy-
posażeniem oraz urządzeń technicznych i materiałów 
niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej 
(Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 854 z późn. zm., art. 33) oraz 
pokrywanie kosztów obsługi administracyjno-księgo-
wej w jej zakresie,

• pokrywanie kosztów osobowych pracownika zwol-
nionego z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia 
z  wyboru funkcji przewodniczącego zakładowej orga-
nizacji związkowej, a także zezwolenie członkom władz 
związków zawodowych i pracownikom przez nich wy-
typowanym na uczestniczenie w szkoleniach i semina-
riach organizowanych przez ponadzakładowe organi-
zacje związkowe bez utraty prawa do wynagrodzenia 
(Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 854 z późn. zm., art. 31, 34(1)),

• organizowanie okresowych spotkań zarządu spółki 
z władzami związków zawodowych w celu przekazania 
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informacji dotyczących warunków pracy i  zasad wy-
nagradzania (Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 854 z późn. zm., 
art.  28) oraz umożliwienie pracownikom uczestnicze-
nia w  zebraniach i  szkoleniach związkowych na zasa-
dach przewidzianych dla szkoleń pracowniczych.
Co więcej, Przejmujący może być zobligowany do wy-

wiązania się z  innych istotnych dla pracowników prywa-
tyzowanego przedsiębiorstwa państwowego zobowiązań, 
które mogą dotyczyć języka obowiązującego na terenie 
spółki pracowniczej oraz jej tożsamości, znaków towaro-
wych i logo (1 spółka pracownicza).

W  postanowieniach końcowych Przejmujący jest zo-
bowiązany do przekazania Oddającemu po upływie okre-
ślonego okresu od dnia zawarcia umowy informacji na 
temat realizacji zobowiązań socjalnych, a w szczególności 
wywiązania się z  obowiązku utrzymania danego stanu 
zatrudnienia w okresie objętym gwarancją.

Podsumowanie

Z obowiązania socjalne spółek pracowniczych w  prze-
ciwieństwie do zobowiązań cenowych i  inwestycyj-

nych nie są określone co do kwoty, a koszt ich spełnienia, 
który w  dużej mierze zależy od zakresu ustanowionych 
gwarancji, jest trudny do oszacowania w  dniu zawarcia 
umowy ze Skarbem Państwa. Gwarancje ustanowione 
w  zobowiązaniach socjalnych, jako że pewna ich część 
wymaga spełnienia na gruncie ogólnych przepisów prawa, 
mogą ograniczać się jedynie do utrzymania danego stanu 
zatrudnienia w wyznaczonym okresie lub być rozszerzone 
o korzystniejsze niż ustawowe warunki odnoszące się do 
kwestii socjalnych i  praw związkowych. Zróżnicowanie 
zakresu zobowiązań socjalnych spółek pracowniczych, 
determinowanego sytuacją ekonomiczno-finansową pod-
miotu i z tej przyczyny określanego w sposób indywidual-
ny, należy uznać za znaczące.

Oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłat-
nego korzystania w  ramach prywatyzacji bezpośredniej 
wydaje się dla jego pracowników relatywnie korzystnym 
sposobem uzyskania prawa własności do prywatyzowane-
go majątku. Owo twierdzenie wynika z faktu, iż oddanie 
przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzysta-
nia na rzecz spółki z kapitałowym udziałem pracowników 
wymaga z  ich strony względnie niskiego wkładu począt-
kowego (Sobolewski, 2011, s.  95; Surdykowska, 1996, 
s. 40; Dz.U. 2002, Nr 171, poz. 1397 z późn. zm., art. 51 ust. 
1 pkt 3), a spłata zobowiązań finansowych wobec Skarbu 
Państwa, przy niskiej wartości transakcyjnej przedmiotu 
umowy i  preferencyjnym jej oprocentowaniu odbywa 
się z wypracowanej na użytkowanym majątku nadwyżki 
finansowej (Kozarzewski, 1998, s.  25; Pawłowski, 1999, 
s. 430–431). Jednakże atrakcyjność oddania przedsiębior-
stwa państwowego do odpłatnego korzystania staje się 
dyskusyjna, jeśli uwzględni się zobowiązania pozacenowe, 
które spółka pracownicza musi spełnić, by móc użytko-
wać jego majątek na uprzywilejowanych warunkach spła-
ty zobowiązań cenowych (Gawlik, 2005, s.  235). Warto 
przy tym zaznaczyć, iż przedstawione zobowiązania choć 
są odzwierciedleniem sprawowania przez Skarb Państwa 

nadzoru właścicielskiego i  jego społecznej odpowiedzial-
ności, to mogą one stanowić istotną barierę dla funkcjo-
nowania i rozwoju spółek pracowniczych. Istotne wydaje 
się zatem kontynuowanie prac naukowo-badawczych nad 
spółkami pracowniczymi, które zmierzałyby nie tylko do 
oszacowania wielkości obciążeń finansowych związanych 
z  realizacją zobowiązań socjalnych, ale również porów-
nania kondycji ekonomiczno-finansowej spółek pracow-
niczych w  okresie obowiązywania umowy zawartej ze 
Skarbem Państwa i  po  jej zakończeniu, czyli spełnieniu 
wszystkich wynikających z niej zobowiązań.

dr Agnieszka Matuszewska-Pierzynka
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
e-mail: a.mpierzynka@gmail.com

Przypisy

1) Zobowiązania inwestycyjne i socjalne w zależności od ich za-
kresu mogą być ujęte bezpośrednio w umowie zawartej mię-
dzy spółką pracowniczą a Skarbem Państwa lub w formie od-
rębnych załączników zwanych pakietami, traktowanych jako 
jej integralna część.

2) Odwołując się do ogólnych przepisów prawa, przywołano 
odpowiednie ustawy i  rozporządzenia, które obowiązywały 
w  okresie ustanawiania zobowiązań socjalnych w  badanych 
spółkach pracowniczych.
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Specificity of Social Commitments 
in Employee-Owned Companies

Summary

The essential aim of this paper is to present the nature 
of social commitments in employee–owned companies. 
The empirical research on social liabilities of employee–
owned companies was conducted among 21 enterprises 
from the Mazovian province which entered into 
agreements with the State Treasury in years 2000–2005 
and continued their business activities to the end of 
2015. Privatization agreements with annexes, which 
were made available by the State Treasury have been 
analyzed in it. The results of empirical studies show that 
social commitments of employee-owned companies can 
include not only employment and wages guarantees, but 
also social issues, trade union rights and other cases 
which are important for employees of a privatized state-
owned enterprise.

Keywords

direct privatization, giving a state-owned enterprise to the 
use against payment, employee-owned companies, social 
commitments
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