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1. Geneza 

Funkcjonujący aktualnie w naszym przemyś le model przedsiębiorstwa opartego 

na zasadzie trzech „S” – jak wskazują obserwacje – niewiele się zmienił w stosunku do 

opartego na wzorach sowieckich prymitywnego modelu dominującego w latach 50-

tych i 60-tych. Wyróżniającą cechą typowego przedsiębiorstwa państwowego, 

ukształtowanego w oparciu o te wzory było – przypomnijmy – jednolite 

podporządkowanie hierarchiczne, w którym hierarchia wewnętrzna przedsiębiorstwa 

(dyrekcja i nadzór polityczno-administracyjny) były przedłużeniem ogniw hierarchii 

zewnętrznej, szczebelkowo pnącej się przez zjednoczenie, resort i Komisję Planowania 

aż  do RWPG1. Drugą istotną cechą tego przedsiębiorstwa był brak właściciela. 

Pomijam oczywiście fikcyjny zapis w Konstytucji, że właścicielem produkcji jest całe 

społeczeństwo, gdyż , po pierwsze, nie jest to zgodne z prawdą, po drugie zaś  – nawet 

gdyby było, to z tak okreś lonej „własności” trudno zrobić  jakikolwiek sensowny użytek, 

czyli wykorzystać  poczucie własności jako mechanizm napędowy gospodarki, 

skłaniający do podejmowania ryzyka gospodarczego tam, gdzie zachęca do tego 

kalkulacja oczekiwanych korzyści. Poczucie własności – aby działało na system 

motywacji człowieka – musi być  adresowane indywidualnie i łączyć  się z 

nieskrępowaną dyspozycyjnością posiadanych przedmiotów. Wyjątek od tej zasady 

można było stosować  w epoce wspólnoty pierwotnej, kiedy wszystkich 

„współwłaścicieli środków produkcji” można było w razie potrzeby skontrolować  

wzrokiem na tej samej polanie, ale nie w wielomilionowym społeczeństwie XX wieku. 

Ukształtowanie przedsiębiorstw działających na terenie naszego kraju według 

nieudolnych wzorów sowieckich, faktycznie pozbawienie ich właściciela i pośrednie 

podporządkowanie obcym ośrodkom dyspozycyjnym sprawiło, że w efekcie stały się 

one niezdolne do konkurowania jakością produkcji z firmami zachodnimi. Ich 

niewydolność  stała się główną przyczyną trwającego już  40 lat chronicznego kryzysu. 

To, co obecnie okreś la się mianem kryzysu (okres od 1980 roku do chwili obecnej) jest 

jedynie szczególnie dotkliwym skumulowaniem przewlekłych zjawisk kryzysowych, 

spowodowanych opartą na pozaekonomicznych przesłankach polityką inwestycyjną 

oraz nieostrożną polityką w dziedzinie handlu zagranicznego i importu technologii. 

Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa ukształtowane według zasad 

okreś lonych przez ustawę o przedsiębiorstwach państwowych i ustawę o samorządzie 

																																																													
1 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – organizacja państw bloku wschodniego istniejąca w latach 
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załogi z 25 września 1981 r. są podporządkowane tym samym hierarchicznym 

zależnościom, jeś li nie bezpośrednio przez instrumenty nakazowe to poprzez 

ustawodawstwo przewidujące moż liwość  natychmiastowego ich wprowadzenia na 

nieograniczoną skalę i z przyczyn znanych tylko ustawodawcy. 

Już  sama świadomość  moż liwości zajścia w każdej zmiany reguł gry w 

niedającej się przewidzieć  skali paraliżuje chęć  podejmowania trudnych przedsięwzięć  

inwestycyjnych i eliminuje z praktyki gospodarczej decyzje długofalowe, nastawiając 

wyłącznie na podejmowanie działań doraźnych. Praktyka taka na dłuższą metę ma w 

stosunku do zasobów i rezerw, którymi dysponuje gospodarka, charakter drenażowy i 

wyniszczający. 

Jakim więc kierunkom ewolucji powinno podlegać  obecnie działające 

przedsiębiorstwo: niezupełnie samodzielne, w jeszcze mniejszym stopniu samorządne, 

za to zmuszone nie tylko do samofinansowania, ale jeszcze do finansowania 

olbrzymiego aparatu administracyjnego, biurokratycznego i represyjnego oraz – na 

koniec – pozbawione właściciela, ażeby w jej efekcie zamienić  się w prężną jednostkę 

produkcyjną, zdolną rywalizować  z firmami zachodnimi? 

Doświadczenia, na których można by się wzorować , nie są zachęcające. 

Jugosławia, w której konsekwentnie zrealizowano w stosunku do przedsiębiorstw 

zasadę 3 x „S”  jest zadłużona na skalę nie mniejszą, niż  Polska, a wyższy w tej sytuacji 

poziom konsumpcji zawdzięcza przynależności do zachodniego systemu 

cywilizacyjnego i nieuzależnieniu od ZSRR. Mówi się też  dużo o tzw. modelu 

węgierskim, którego jedyną oryginalną cechą jest decentralizacja decyzji 

gospodarczych. Pamiętajmy jednak, że Węgry do swojej obecnej stabilizacji 

gospodarczej (opartej nb. na niezbyt mocnych podstawach) i umiarkowanie skromnego, 

według europejskich standardów, poziomu konsumpcji, dochodziły przez ponad 25 lat, 

zaś  o powodzeniu całego rozwiązania zadecydowała nie tyle jego doskonałość , co fakt, 

że już  w momencie wyjściowym Węgry dysponowały kadrami kierowniczymi dla 

przemysłu ukształtowanymi według wzorów kapitalistycznych, świadomymi roli 

wolnej konkurencji i swobody decyzji na niskim szczeblu zarządzania w kreowaniu 

wzrostu gospodarczego. Dysponowały także sprytnym aparatem partyjno-

państwowym, zdolnym do elastyczności i kompromisu, który szybko zorientował się, że 

należy kłaniać  się Wschodowi, a wzorować  na Zachodzie. 

Polska nie dysponuje żadnym z tych atutów. Nie mamy inteligentnego aparatu 

partyjno-państwowego, zdolnego zawrzeć  ze społeczeństwem niepisane porozumienie, 

na którym obie strony wyszłyby korzystnie. Aparat ten jest, co prawda, chętny do 

kontaktów z Zachodem, ale – jak wykazały doświadczenia lat 70-tych – w kontaktach 

tych bynajmniej nie przejawiał przezorności, ostrożności i trzeźwej kalkulacji, jak 

Węgry; dominowała nieokiełznana przezorność  w dbaniu o własne korzyści, 

rozrzutność  w odniesieniu do interesów gospodarki, no i zwykła głupota. 



	 	 	
Niepokojący jest stan kwalifikacji zawodowych ekonomistów, na których 

środowisko spada główny ciężar wdrażania reform. W obecnym systemie kształcenia 

można przejść  przez cale studia i nie usłyszeć  takich sformułowań, jak: wolna 

konkurencja, opłacalność  ryzyka gospodarczego, poczucie własność  jako czynnik, bez 

którego niemoż liwe jest podejmowanie szybkich i trafnych decyzji gospodarczych itp. 

W rezultacie ekonomiści PRL są raczej świadomi swej małej przydatności urzędnikami, 

niż  przewidującymi, energicznymi organizatorami. 

Najbardziej jednak niepokoi stan świadomości społeczeństwa w dziedzinie 

wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki. Zdumiewającym zjawiskiem jest fakt, że nasze 

społeczeństwo, mimo ruiny do której doprowadziła je gospodarka oparta na sektorze 

państwowym, wciąż  żyje iluzjami, że w oparciu o państwową własność  

przedsiębiorstw, samorządy i związki zawodowe (nawet te niezależnie) uda się 

cokolwiek naprawić . A rzeczywistość  jest nieubłagana: wydźwignąć  Polskę z kryzysu i 

postawić  w rzędzie krajów Europy Zachodniej zdolne byłyby tylko przedsiębiorstwa 

prywatne. Jednak ich odtworzenie jako podstawowego typu dominującego w 

gospodarce narodowej nie jest obecnie ani moż liwe, ani – rzecz najbardziej smutna – 

oczekiwane przez społeczeństwo, które – można powiedzieć  – przyzwyczaiło się już  

bardziej cenić  egalitarne ubóstwo od ogólnie wysokiej stopy życiowej z drażniącymi 

niekiedy, dużymi odchyłkami w górę, jakie są konsekwencją każdej gospodarki 

prywatno-rynkowej. 

W tej sytuacji jedynym rozsądnym wyjściem jest poszukiwanie sposobów 

pogodzenia powszechnie akceptowanej zasady społecznej własności środków 

produkcji z najważniejszymi mechanizmami przedsiębiorstwa kapitalistycznego, 

gwarantującymi mu wysoką efektywność  gospodarowania. Ukształtowane z 

zachowaniem tego kryterium przedsiębiorstwo mogłoby, przypuszczalnie wydźwignąć  

gospodarkę Polski z ostrego kryzysu i uczynić  ją na tyle sprawną, ażeby była w stanie 

utrzymać  kontakty  gospodarcze z Zachodem na zasadach partnerskich, opanowując 

jednak mniej lukratywne dziedziny, pozostawione „słabszym” przez oparte na 

przedsiębiorstwach prywatnych silne gospodarki krajów zachodnich. 

Nie wydaje się, ażeby obecnie ukształtowane przedsiębiorstwo państwowe, ani 

nawet oparte na samorządzie przedsiębiorstwo społeczne według projektu 

„Solidarności” z 1980 roku, były dostatecznie obiecującymi konstrukcjami, mogącymi 

pogodzić  uwarunkowane względami geopolitycznymi i stanem świadomości społecznej 

wymogi dotyczące niekapitalistycznej formy własności środków produkcji ze 

współczesnymi wymogami dotyczącymi efektywności gospodarowania, które musi 

spełniać  nowoczesne przedsiębiorstwo. Wydarzenia lat 1981-1985wyraźnie wskazują 

też , że nawet, jeś li stworzenie takiej konstrukcji jest moż liwe, to jej wdrożenie może 

być  trudne, gdyż  władze, niepoddane odpowiedniemu naciskowi, zawsze będą w ten 

czy inny sposób wracały do prymitywnego, ale najwygodniejszego modelu opartego na 

wzorach sowieckich. Jednak przy założeniu, że nacisk społeczeństwa i – być  może – 



	 	 	
korzystna ewolucja stosunków międzynarodowych skłoni je z czasem do 

uelastycznienia swojej postawy w kluczowych zagadnieniach dotyczących organizacji 

gospodarki, moż liwe i celowe jest opracowanie zawczasu modelu przedsiębiorstwa, 

który łączyłby w maksymalnym stopniu efektywność  gospodarowania osiąganą w 

firmach kapitalistycznych z pewnymi cechami socjalizmu, które z tych czy innych 

przyczyn (np. niedoinformowania czy braku niezafałszowanej edukacji ekonomicznej) 

znalazły aprobatę w naszym społeczeństwie (chodzi tu głównie o poczucie 

egalitaryzmu). 

Zagadnienie to jest niezwykle trudne do rozwiązania, zważywszy, że – jak 

wskazują niezależne badania opinii i postaw – przeciętny Polak chce, żeby w przemyś le 

przedsiębiorstwa były socjalistyczne (utożsamiając się je z państwowymi) i 

gwarantowały pewne zatrudnienie, a równocześnie reprezentowały ten poziom 

wydajności i płac (w walucie wymienianej, oczywiście), co firmy zachodnie. 

Już  samo takie podejście zawęża perspektywy korzystnych przemian, gdyż… 

przedsiębiorstwa czysto państwowe zawsze będą mogły zagwarantować  swoim 

pracownikom co najwyżej ubóstwo, w porównaniu ze standardem życia w krajach 

zachodnioeuropejskich. Istnieją, co prawda, na Zachodzie, przypadki dobrze 

prosperujących przedsiębiorstw państwowych (najczęściej użyteczności publicznej), 

ale pracują one dobrze tylko u boku potężnego kompleksu prywatno-kapitalistycznego, 

który „narzuca” im normy efektywności gospodarowania i dostarcza odpowiednio 

ukształtowane kadry fachowców, nigdy jednak nie osiągają tej rentowności, co firmy 

prywatne. Faktem jest jednak, że przekształcanie naszej gospodarki w gospodarkę 

prywatno-kapitalistyczną jest – nawet w przypadku rozkładu czy rozmiękczenia 

systemu komunistycznego – mało realne. Dlatego też  obecny podstawowy typ 

przedsiębiorstwa państwowego musi zostać  zabezpieczony przez model, który 

przejmie moż liwie szeroki zakres „układu nerwowego” przedsiębiorstwa 

kapitalistycznego, pozwalającego mu bezbłędnie orientować  się w skomplikowanym 

układzie więzi gospodarczych. Jednocześnie musi on w swej zasadzie reprezentować  

typ przedsiębiorstwa socjalistycznego, czyli wiązać  w jedną harmonijną całość  trzy 

elementy: pracę, tytuł posiadania i korzyści (przedsiębiorstwo kapitalistyczne wiąże 

harmonijnie tylko dwa: posiadania i korzyści; powiązanie pracy jest efektem 

kompromisu). Innymi słowy, konieczne jest włączenie poczucia własności i prawa 

decyzji do ekonomiczno-prawnej konstrukcji przedsiębiorstwa, które byłoby jednak 

przedsiębiorstwem socjalistycznym. 

Koncepcja przedsiębiorstwa społecznego przedstawiona przez „Solidarność” 

pod koniec 1980 roku szła moż liwie daleko w kierunku przeniesienia na załogę 

odpowiedzialności za przedsiębiorstwo, miała jednak dwie istotne wady, osłabiające 

działanie motywacyjne przyjętych w niej rozwiązań, których nie ma własność  

prywatna: 



	 	 	
- nie gwarantowała pracownikowi korzyści z tytułu pracy w ramach pełnionych 

obowiązków lub z tytułu innych starań na rzecz przedsiębiorstwa w przypadku zmiany 

miejsca zatrudnienia 

- nie gwarantowała dziedziczenia tych korzyści 

 

Oznacza to, że model samorządowy stwarza ograniczone zainteresowanie 

gospodarką przedsiębiorstwa, jednak zainteresowanie to ma charakter przede 

wszystkim drenażowy. Jest on pod tym ważnym względem wyjałowiony, nie forsując 

zainteresowania przedsięwzięciami długofalowymi. Nawet przy założeniu stabilizacji i 

zatrudnienia i dużych szans na utrzymanie się w pracy, łatwość  z jaką można tę pracę 

utracić  jest zbyt duża, ażeby wzbudzić  u osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie 

samorządowym żywotne zainteresowanie jego sytuacją ekonomiczną. Poddanie 

przedsiębiorstwa pod kontrolę samorządu jest w stanie wywołać  u pracownika 

zainteresowanie efektami jego działalności eksploatacyjnej, nie jest natomiast w stanie 

wywołać  zainteresowania efektami podejmowanych przedsięwzięć  rozwojowych, w 

każdym razie nie na tyle, żeby dopilnować  na kierownictwie bezbłędności 

podejmowanych decyzji. 

Wywołanie tego zainteresowania muszą zapewnić  rozwiązania w dwu 

newralgicznych centrach konstrukcji przedsiębiorstwa: 

1) w systemie motywacyjnym – polegające na wydłużeniu horyzontu czasowego 

korzyści czerpanych z dobrej pracy w przedsiębiorstwie i z wywierania czynnego 

wpływu na bezbłędność  podejmowanych w nim decyzji kanałami gwarantowanymi 

przez system samorządowy 

2) w systemie organizacyjnym – polegające na wyeksponowaniu i wzajemnym 

wyważeniu dwu jego ogniw: samorządu i dyrektora. Samorząd popełniłby w imieniu 

załogi funkcje nadzorcze, dyrektor – inicjujące i kierowania. 

Innymi słowy: system motywacyjny powinien zastąpić  najbardziej efektywny 

spośród ukształtowanych w ekonomii rozwiązań, system nieograniczonej własności 

prywatnej. System organizacyjny oparty na samorządzie powinien w miarę skutecznie 

zastąpić  sprawny system menadżerski, dający się stosować  w czystej postaci tylko w 

firmach prywatnych. 

Tak ukształtowane przedsiębiorstwo, łącząc obydwa mechanizmy: napędowy i 

kierujący, może się okazać  hybrydą na tyle udaną, że niezdolną, co prawda do 

prześcignięcia kapitalistycznych form prywatnych pod względem wydajności, ale 

zdolną opanowywać  mniej atrakcyjne, lecz opłacalne dziedziny produkcji i utrzymywać  

z nimi pozycję kontaktową, jeś li chodzi o nowoczesność . 

2. Koncepcja 

Próbą rozwiązania tak sformułowanego problemu jest koncepcja 

przedsiębiorstwa pracowniczego, która opiera się na zasadzie lustrzanej kumulacji 



	 	 	
korzyści oraz eksponuje rolę dyrektora przy zachowaniu strategicznych funkcji 

samorządu przedsiębiorstwa. 

Koncepcję tę można przedstawić  w 2 etapach: Pierwszy etap dotyczy układu 

motywacyjnego przedsiębiorstwa, drugi zaś  – jego układu organizacyjnego. 

A. Układ motywacyjny 

Zadaniem układu motywacyjnego przedsiębiorstwa pracowniczego musi być  

częściowe wypełnienie luki w działaniu imiennie adresowanego prawa własności 

(najbardziej twórczy element gospodarki kapitalistycznej) przy równoczesnym 

zachowaniu powszechnego udział w tej własności w odniesieniu do środków produkcji. 

Niezbędne jest przy tym włączenie mechanizmów przeciwdziałających nadmiernym, 

budzącym w społeczeństwie uczucia krzywdy lub zazdrości, różnicom w poziomie 

dochodów i posiadanego majątku (najbardziej powszechnie akceptowany element 

koncepcji socjalistycznych). 

Głównym mechanizmem tego układu jest zasada lustrzanej kumulacji korzyści, 

którą można zdefiniować  przy pomocy następującego zespołu twierdzeń: 

1) okres trwania skutków rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia działania przyczyny 

2) okres trwania skutków nie ustaje z chwilą ustania przyczyny 

3) okres trwania skutków jest dwa razy dłuższy, niż  okres działania przyczyny 

4) okres działania przyczyny i okres trwania skutków są okresami ciągłymi w czasie 

 

Zasada kumulacji lustrzanej (przy przesuwaniu lustra do przodu o pewien 

odcinek obraz odsuwa się o odcinek dwa razy dłuższy) wiąże więc przyczynę i skutek 

zgodnie z funkcją o ilorazie ciągu równym 2, z tym, że rozciągał działanie skutku nie na 

skali wartościowej, tylko czasowej. 

Działanie zasady lustrzanej kumulacji korzyści odnosi się do prawa własności 

majątku przedsiębiorstwa. Prawo tej własności na zasadzie udziału nabywa pracownik 

przedsiębiorstwa pracowniczego z chwilą rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę. 

Prawo to gwarantuj mu: 

a) Współrządzenie przedsiębiorstwem na zasadach wynikających z ustawy o 

samorządzie pracowniczym (po wprowadzeniu do niej niezbędnych poprawek 

patrz rozdz. 3) 

b) Współudział w zyskach przedsiębiorstwa na zasadach równości 

c) Równy udział w dochodach w przypadku sprzedaży całości lub części majątku 

przedsiębiorstwa lub równy głos w decyzjach dotyczących ich 

zagospodarowania 

d) Dziedziczenia uprawnień wymienionych w punktach (b) i (c) 

 



	 	 	
Prawo własności obowiązywałoby więc – zgodnie z zasadą lustrzanej kumulacji 

korzyści – przez okres trwania zatrudnienia oraz dalej, po jego ustaniu, przez okres 

równy temu okresowi. 

Jeżeli więc, na przykład, pracownik N zostanie zatrudniony w przedsiębiorstwie 

pracowniczym z dniem 1 sierpnia 1987 roku i będzie w nim pracował do 31 stycznia 

1998 roku, czyli przez 10 lat i 6 miesięcy, to będzie współwłaścicielem 

przedsiębiorstwa przez 21 lat, czyli do 31 lipca 2007 roku i do tego czasu będzie on 

korzystał z prawa do udziału w zyskach i do innych korzyści majątkowych, związanych 

ze stanem posiadania. Prawo do wywierania wpływu na decyzje podejmowane w 

przedsiębiorstwie wygaśnie jednak wcześniej, z dniem ustania umowy o pracę. Jeżeli 

zaś  przed 31 lipca 2007 roku pracownik ten osieroci dzieci, to będą one odbiorcami 

korzyści zagwarantowanych w punktach (b) i (c) aż  do tej daty. 

Decyzje dotyczące tak istotnych spraw, jak podział zysku lub sprzedaż  obiektów 

majątku trwałego przedsiębiorstwa, muszą być  zarezerwowane do kompetencji 

samorządu lub nawet bezpośrednio załogi. Wszelkie inne decyzje powinien 

podejmować  dyrektor. 

Zasada lustrzanej kumulacji korzyści powinna rozwiązać  problem motywacji 

czyli problem podejmowania trafnych decyzji gospodarczych lub wymuszania ich 

podejmowania na osobach kompetentnych. Co ważniejsze, powinna ona sprawdzić  się 

jako środek wymuszania gospodarności nie tylko w odniesieniu do bieżących, 

krótkofalowych przedsięwzięć  o charakterze drenażowym, zdolnych zapewnić  

przedsiębiorstwu egzystencję, lecz także w odniesieniu do przedsięwzięć  

długofalowych o charakterze rozwojowym, zdolnych do umiejętnej i przemyś lanej 

strategii rynkowej, umoż liwić  mu ekspansję w najbardziej wymagających strefach 

eksportu. 

Bez takiego rozwiązania, dbałość  o firmę i o stanowisko pracy – nawet przy 

daleko posuniętej samorządności i decentralizacji decyzji – zawsze będzie iluzoryczna, 

gdyż  samą pracę można stracić  z wielu różnych powodów, można ją też  zmienić  z 

własnej chęci. W systemie przedsiębiorstwa samorządowego zasięg czasowy korzyści 

dla pracownika musi być  uzależniony od długości okresu pracy, a nie, tak jak 

dotychczas, od przypadkowego często faktu przerwania lub zmiany zatrudnienia. 

B. Układ organizacyjny 

Najważniejszym zadaniem układu organizacyjnego przedsiębiorstwa 

pracowniczego jest połączenie zasady jednoosobowego kierownictwa, umoż liwiającej 

szybkie podejmowanie decyzji, z zasadą wyłącznej odpowiedzialności dyrektora przed 

samorządem i załogą. Sposób formułowania zasady wyłącznej odpowiedzialności 

powinien być  taki, żeby nie krępowała ona moż liwości szybkiego podejmowania 

decyzji przez dyrektora, nawet – na krótką metę – niepopularnych lub ryzykownych, 



	 	 	
równocześnie zaś  powinna umoż liwiać  blokowanie decyzji nieodpowiedzialnych lub 

ryzykanckich.  

Główne ogniwa układu organizacyjnego można przedstawić  w punktach: 

1) Dyrektor jest wybierany przez komisję konkursową wyłanianą przez załogę w 

drodze wyborów; 

2) Kadencja dyrektora trwa przez okres co najmniej 5-letni; 

3) Otrzymanie stanowiska dyrektora powinno być  trudne (wszechstronne sprawdzenie 

kandydata) i oparte wyłącznie na kryteriach merytorycznych oraz etyczno-moralnych 

(bez kryteriów politycznych, często podszywanych pod etyczno-moralne); 

4) Z chwilą powierzenia danemu kandydatowi stanowiska dyrektora powinien on mieć  

bardzo duży zakres niezależności w podejmowaniu decyzji. Decyzje te nie mogą być  

blokowane przez samorząd, samorząd ten może jednak zgłosić  votum nieufności 

wobec decyzji dyrektora, zawieszające jej wykonanie na okres 2 tygodni. W tym czasie 

może on zwołać  walne zebranie załogi, które zwykłą większością głosów może decyzję 

poprzeć  lub odrzucić . Poparcie decyzji dyrektora jest równoznaczne z ustąpieniem 

samorządu, zaś  jej odrzucenie – z ustąpieniem dyrektora ze stanowiska. Jeżeli 

samorząd nie zdoła w wymienionym czasie zwołać  zebrania z odpowiednio liczby 

quorum, jest to równoznaczne z poparciem decyzji przez załogę i pociąga za sobą 

konieczność  ustąpienia samorządu. Rozwiązanie takie uniemoż liwi rozgrywanie 

konfliktów metodami „podjazdowymi” i nie będzie zniechęcało dyrektora do 

podejmowania trudnych decyzji długofalowych; 

5) System powoływania dyrektora na stanowisko powinien mu gwarantować  

większość  szans na utrzymanie się na tym stanowisku w kolejnych kadencjach, w 

przypadku kierowania przedsiębiorstwem w sposób efektywny. Równocześnie system 

ten musi dawać  gwarancję, że dyrektor nie będzie mógł wykorzystać  swego stanowiska 

do ewentualnego tłumienia prób zmiany dyrekcji przez załogę. Warunki te powinno 

spełniać  rozwiązanie polegające na tym, że wraz z upływem kadencji lub z zaistnieniem 

wakatu na stanowisku dyrektora musi zostać  powołana komisja konkursowa, która 

może jednak utrzymać  daną osobę na tym stanowisku bez ogłaszania naboru i 

rozpatrywania innych kandydatur. 

6) Dyrektor sam dobiera zastępców bez konieczności akceptacji ze strony samorządu; 

7) Dyrektor podejmuje wszelkie decyzje w przedsiębiorstwie z wyjątkiem decyzji 

dotyczących podziału zysku oraz sprzedaży obiektów majątku trwałego 

przedsiębiorstwa. W swych decyzjach jest on ograniczony zasadami obowiązującej 

regulacji prawnej (prawo cywilne, kodeks pracy, ustawodawstwo sejmowe itp.); 

8) dyrektor jest właścicielem 10 udziałów w zyskach i majątku przedsiębiorstwa, zaś  

każdy z jego zastępców – 4 udziałów. 

3. Uwagi końcowe 



	 	 	
Przedstawiona wyżej koncepcja przedsiębiorstwa pracowniczego jest osią 

konstrukcyjną, w nawiązaniu do której niezależnie powinny być  realizowane trzy 

zasady: samodzielności, samorządności i samofinansowania. Nie można twierdzić , że 

jest ona ich uzupełnieniem; wręcz przeciwnie: dopiero pełne wprowadzenie w życie 

tych zasad umoż liwi pełne ujawnienie jej walorów, polegających na zapewnieniu 

przedsiębiorstwu dynamiki rozwoju, podczas, gdy same tylko zasady stanowią co 

najwyżej ułatwienie w jego funkcjonowaniu. Powinny one, tym niemniej, zostać  

poddane istotnym modyfikacjom, a zwłaszcza: 

1)zasada samodzielności powinna zostać  uzupełniona o: 

-swobodę prowadzenia własnymi siłami przedsiębiorstwa transakcji handlowych i 

współpracy kooperacyjnej z przedsiębiorstwami zagranicznymi 

- rozwiązanie gwarantujące przedsiębiorstwu nieuszczuplone korzyści dewizowe z 

tytułu eksportu w I fazie ich zagospodarowania (oznacza to, że państwo powinno mieć  

udział w dochodach dewizowych przedsiębiorstwa w formie podatku lub opisu, a nie na 

odwrót) 

2) zasada samorządności powinna formułować  sposoby realizacji tytułu własności 

przedsiębiorstwa przez załogę, a nie tak jak obecnie – jedynie zakres częściowej 

odpowiedzialności za niektóre dziedziny jego funkcjonowania 

3) zasada samofinansowania powinna zagwarantować  przedsiębiorstwu środki na 

samodzielne podejmowanie przedsięwzięć  rozwojowych przez zmniejszenie 

opodatkowania przedsiębiorstwa i przejęcie przez nie ciężaru dokonywania większości 

dużych przedsięwzięć  inwestycyjnych kosztem inwestycji dokonywanych przez 

centralną administrację gospodarczą. Rozwiązanie tego ostatniego problemu zależy 

jednak nie od rozstrzygnięć  ustawowych, ale od polityki podatkowej władz i wysokości 

stawek odpisów obciążających akumulację przedsiębiorstwa (podatki obrotowy i 

dochodowy, odpisy na PFAZ). 

Koncepcja przedsiębiorstwa pracowniczego jest swojego rodzaju kompromisem 

między funkcjonującym i sprawdzonym jako najbardziej efektywny modelem 

przedsiębiorstwa prywatno-kapitalistycznego, a tymi samymi zasadami koncepcji 

socjalistycznych, które znalazły popularność  w naszym społeczeństwie. Jest ona 

zarazem szansą wyrwania załóg pracowniczych ze stanu apatii i dania im 

autentycznego, nie papierowego, poczucia własności. Warunkiem jej powodzenia, jak 

też  powodzenia reform pochodnych, związanych z jej ewentualnym wprowadzeniem w 

życie jest uświadomienie sobie, że w dziedzinie ekonomii nie ma rozwiązań bardzo 

dobrych; są co najwyżej rozwiązania dobre, a dobre mogą być  tylko rozwiązania proste 

i precyzyjnie składające się w całość . Świadomość  tego ograniczenia jest szczególnie 

ważna przy ocenianiu niniejszej koncepcji: jej poszczególne punkty z pewnością nasuną 

mnóstwo zastrzeżeń: że to, że tamto, że owo jest niesprawiedliwe, nierówne, nie dla 

wszystkich jednakowo, że z jakiej racji itp.  Nie wszystko w niej jest ostatecznie 

przesądzone, należy jednak pamiętać , że doskonalenie niektórych mechanizmów czy 



	 	 	
rozwiązań drogą nadmiernego uściś lenia, wprowadzania korekt, klauzul i zastrzeżeń 

może sprawić , że do koncepcji niedoskonałej, ale zwartej, prostej i dobrej 

wprowadzone zostaną elementy przetargu, rozgrywek, zakulisowych działań, prób sił 

nacisku, odwlekanych w nieskończoność  poprawek itp., które złamią jej kręgosłup i 

pogrążą zainteresowane środowiska w wyszarpywaniu sobie przysłowiowych 

ochłapów, zamiast skierować  całą energię na tworzenie wartości; dla jednych będą one 

większe, dla innych mniejsze, ale bez tego nie ma ekonomii. Funkcjonująca od zarania 

cywilizacji zasada nieograniczonej własności prywatnej, w której tkwi sedno sukcesu 

przedsiębiorstwa kapitalistycznego, spełnia swoje zadanie właśnie z uwagi na 

jednoznaczność  i prostotę. Zasada lustrzanej kumulacji korzyści, na której opiera się 

koncepcja przedsiębiorstwa pracowniczego, nie jest już  tak prosta, jak zasada 

nieograniczonej własności prywatnej, jednak wystarczająco prosta i klarowna, żeby 

skutecznie spełnić  swoją funkcję motywacyjną; pod warunkiem jednak, że nie oblepi się 

jej hamującymi „wodorostami” w postaci rozmaitych zastrzeżeń, uściś leń i pozornych 

udoskonaleń. 

O skali tego niebezpieczeństwa należy pamiętać , oceniając wiele punktów 

koncepcji, np. sposób liczenia okresu trwania prawa własności na zasadzie 

dwukrotności kalendarzowego okresu zatrudnienia, liczonego w okrągłych miesiącach, 

a nie, przykładowo, liczby przepracowanych dniówek. Można by tu oczywiście 

wprowadzić  i takie rozwiązanie – może i bardziej sprawiedliwe – ale będzie to 

rozwiązanie opierające się na nieporównanie obszerniejszej dokumentacji, którą 

łatwiej zgubić , naciągnąć  lub sfałszować  i rodzące mnóstwo problemów pochodnych: 

jak traktowa urlopy macierzyńskie; czy tak samo, jak wychowawcze, skoro nie wszyscy 

biorą; jak odróżnić  naciągane zwolnienia lekarskie od rzetelnych; czy urlopy 

okolicznościowe mają być  brane pod uwagę podobnie jak wypoczynkowe itp. Prościej i 

lepiej dla sprawności całego rozwiązania jest przyjąć  okres kalendarzowy jako 

dostatecznie precyzyjny i równocześnie nieskomplikowany wyznacznik, zakładając, że 

w dobrze zorganizowanym, stabilnym systemie gospodarczym zjawiska lenistwa, 

bumelanctwa i wykręcania się od roboty zejdą z czasem na margines. 

Innym dyskusyjnym rozwiązaniem może być  zasada równości udziałów dla 

wszystkich według bieżącego stanu zatrudnienia, niezależnie od kwalifikacji czy 

miejsca zajmowanego w  hierarchii przedsiębiorstwa (z wyjątkiem stanowiska 

dyrektora i zastępców – patrz rozdz 2). Zasada równości jest jednak jedynym 

rozsądnym wyjściem przy założeniu, że w sytuacji, w której sam fakt zatrudnienia w 

przedsiębiorstwie pracowniczym jest szansą stworzenia sobie dodatkowego oparcia 

materialnego na długi okres życia, wszyscy pracownicy będą się starali pracować  

jednakowo wydajnie, a zadanie honorowania różnić  w kwalifikacjach i w zakresie 

ponoszenia odpowiedzialności powinno obciążać  system płac i awansowania, a nie 

system własności. 



	 	 	
Niezwykle ważnym (być  może decydującym o popularności całej koncepcji) 

problemem jest sposób przejścia na system przedsiębiorstw pracowniczych, 

zważywszy na fakt, że – rozważając hipotetyczną sytuację – gdyby przejścia tego 

dokonano w chwili obecnej i bez żadnych dodatkowych rozwiązań korygujących – 

pracownik przedsiębiorstwa tego typu, co FSO stałby się współwłaścicielem znacznie 

większego majątku, niż  pracownik małego przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, bez 

jakichkolwiek racjonalnych po temu powodów. Sposób przejścia na system 

przedsiębiorstw pracowniczych w taki sposób, ażeby nie dopuścić  do powstania 

rażących różnic majątkowych świata pracy w momencie wyjściowym jest problemem 

nie mniejszej wagi, niż  sposób jego dalszego funkcjonowania i wymaga opracowania 

odrębnej koncepcji. 

Nie jest wykluczone, że model przedsiębiorstwa pracowniczego można by 

wypróbować  w skali eksperymentalnej przed jego szerszym upowszechnieniem i 

potem – w razie jego powodzenia – wprowadzać  ją stopniowo. Do jej wypróbowania 

dobrze nadawałyby się spółdzielnie produkcyjne, które nie różnią się niczym istotnym 

od przedsiębiorstw państwowych (włącznie z podporządkowanie zakamuflowanemu 

ministerstwu, jakim jest w rzeczywistości CZSP2), stanowią jednak – przynajmniej 

formalnie – własność  grupową, a nie ogólnopaństwową, i dlatego z doktrynalnego 

punktu widzenia są stosunkowo najbliższe koncepcji przedsiębiorstwa pracowniczego. 

Ten aspekt może się zresztą okazać  – zwłaszcza w fazie wdrażania – niezwykle 

ważny. Model przedsiębiorstwa pracowniczego nie jest bowiem narażony na 

demagogiczne zarzuty ze strony dogmatyków obowiązującej oficjalnie ideologii, gdyż  

nabycie prawa własności nie może nastąpić  w wyniku spekulacji. Może ono nastąpić  

tylko przez pracę. Nie może się ono też  stać  przedmiotem spekulacji, ponieważ  po 

pewnym czasie wygasa. Nie jest to czas na tyle długi, ażeby stać  się zalążkiem procesu 

narastania jaskrawych różnic majątkowych w społeczeństwie, na tyle jednak długi, 

ażeby związać  szanse życiowe pracownika z sukcesem gospodarczym 

przedsiębiorstwa oraz rozciągnąć  zasięg tych szans na całe jego życie oraz na osoby mu 

najbliższe. 

Aby przedsiębiorstwo pracownicze przyniosło gospodarce oczekiwane, 

długofalowe korzyści, niezbędnej jest również  spełnienie kilku warunków spoza sfery 

funkcjonowania samego przedsiębiorstwa. Pierwszym warunkiem jest znaczne 

zmniejszenie obciążeń podatkowych na rzecz budżetu państwa z zysku 

przedsiębiorstw (zwłaszcza podatku dochodowego – obecnie 65 % zysku 

zweryfikowanego) i niewielkie przynajmniej złagodzenie odpisów na PFAZ. Jest to 

konieczne dla przywrócenia zyskowi przedsiębiorstwa funkcji motywacyjnej, a samemu 

przedsiębiorstwu – zdolności inwestowania w skali reprodukcji rozszerzonej. Wbrew 

pozorom, rezerwy umoż liwiające zmniejszenie tego opodatkowania bez uszczerbku dla 

żywotnych interesów społeczeństwa zaspokajanych przez konsumpcję zbiorową są 
																																																													
2 CZSP – Centralny Związek Spółdzielczości Pracy. 



	 	 	
bardzo duże. Podatki płacone przez przedsiębiorstwa w chwili obecnej, są, co prawda, 

źródłem utrzymania szkolnictwa, służby zdrowia itp., ale także (a może przede 

wszystkim) na przykład olbrzymiego aparatu represji. Tutaj właśnie, m.in. tkwią 

rezerwy potencjalnych ulg w opodatkowaniu. 

Również  zmniejszenie obciążeń podatkowych, niezbędne dla pozostawienia do 

dyspozycji przedsiębiorstw większych środków na podejmowanie przez nie efektywne 

i opłacalne inwestycje może znaleźć  poważne źródło pokrycia po dokonaniu cięć  

budżetowych w środkach, przeznaczanych corocznie na nieefektywne inwestycje, 

dokonywane przez centralną administrację gospodarczą. 

Oprócz wymienionych warunków, których spełnienie „Solidarność” powinna 

wymusić  na władzach, konieczne jest podjęcie wśród społeczeństwa szerokiej akcji 

edukacyjno-propagandowej, której celem powinno być  uświadomienie szerokiej opinii 

publicznej faktu, że decentralizacja zarządzania, do której powinna zmierzać  reforma 

gospodarcza, to tylko część  zagadnienia, i to ta mniejsza. Pozostałą część  stanowi 

rozwiązanie problemu własności. Decentralizacja i samorządność  mogą zapewnić  co 

najwyżej większą elastyczność  przedsiębiorstwa, ale i dynamikę i wysoką wydajność  

może ono osiągnąć  tylko dzięki odpowiedniemu właścicielowi. 

Podkreś lam: Nie zarządcy, nie gospodarza, nie dysponenta, nie materialnie 

zainteresowanego zarządu i załogi. 

Po prostu – i wyłącznie – właściciela.  


