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1. Wstęp

Duży wpływ na toczącą się debatę na temat poszerzania udziału pra-
cowników w corporate governance, a następnie na rzeczywiste poszerzenie 
takiego udziału miała teoria interesariuszy (stakeholders theory). Zakłada ona, 
że celem organizacji jest osiąganie równowagi pomiędzy sprzecznymi czy 
konfliktowymi celami, reprezentowanymi przez poszczególne grupy interesów 
związane z działalnością organizacji1. W myśl tej teorii, przy podejmowaniu 
kluczowych decyzji dla organizacji, menedżerowie powinni kierować się nie 
tylko celami swojej organizacji, ale także celami jej interesariuszy. 

W literaturze dominuje szerokie rozumienie pojęcia interesariuszy. Jego 
treść dobrze oddaje określenie E.R. Freeman’a, którego zdaniem „interesa-
riusz to każda grupa lub jednostka, która może wpływać na organizację, lub 
podlega wpływowi organizacji, w procesie realizacji jej celów”2. Taka defi-
nicja interesariuszy pokazuje, że wykraczają oni znacznie poza środowisko 
przedsiębiorstwa. Główne grupy interesariuszy przedstawiono na rys. 1. i są to 
m.in.: dostawcy, odbiorcy, inwestorzy, kredytodawcy, pracownicy, ale również 
społeczność lokalna, samorząd gospodarczy czy władze publiczne i grupy 
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1 P. Urbanek, Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wyd. UŁ, Łódź 2005, s. 47. 
2 E.R. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984, s. 46.
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polityczne. Grupy te posiadają różne, często sprzeczne interesy, posiadają 
własne cele, które starają się realizować.

Nadzór korporacyjny w teorii interesariuszy jest pojmowany znacznie 
szerzej niż w teorii agencji. W tej ostatniej, agenci powinni realizować przede 
wszystkim interesy pryncypała, a więc akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Zgod-
nie z teorią interesariuszy natomiast, menedżerowie (agenci) powinni brać 
pod uwagę cele wszystkich grup interesów związanych z przedsiębiorstwem, 
a więc również takich jak pracownicy, dostawcy, odbiorcy, władze państwo-
we, samorządowe itp. Nie jest to zadanie łatwe, stąd menedżerowie muszą na 
bieżąco rozwiązywać wiele trudnych, związanych z tym problemów. Posze-
rzenie odpowiedzialności menedżerów za realizację interesów interesariuszy 
nie musi oznaczać ograniczenia realizacji interesów akcjonariuszy. Rezultat 
może być nawet odwrotny, bowiem satysfakcja kluczowych interesariuszy 
może wpłynąć na poprawę rezultatów ekonomicznych przedsiębiorstwa, a więc 
i wzrost ceny jego akcji3.

RYSUNEK 1: Model interesariuszy przedsiębiorstwa

Władza publiczna Inwestorzy
Grupy

polityczne

Dostawcy PRZEDSIĘBIORSTWO Konsumenci

Organizacja
samorządu

gospodarczego
Pracownicy Społeczność
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Ź r ó d ł o: T. Donaldson, L.E. Preston, The stakeholder theory of the Corporation – Concepts, 
evidence and implications, Academy of Management Review 1995/20, s. 68.

3 Por. J.M. Bryson, What to do when stakeholders matters: Stakeholder identification and 
analysis techniques, Public Management Review 2004/6/1.
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Rosnąca popularność teorii interesariuszy przyniosła ożywioną dyskusję 
nt. szerszego ich udziału w corporate governance. Szczególnie dotyczy to 
tzw. interesariuszy pracowniczych, czyli różnego rodzaju przedstawicielstw 
pracowniczych, których udział w podejmowaniu strategicznych decyzji 
w przedsiębiorstwie kształtuje się na różnym poziomie w poszczególnych 
krajach. Wymienić tu można takich m.in. interesariuszy jak: związki zawo-
dowe, rady zakładowe, tzw. robotniczych dyrektorów, komitety negocjacyjne 
i wiele innych. 

Opracowanie ma na celu dostarczenie argumentów, przemawiających za 
celowością poszerzenia udziału pracowników w corporate governance. Argu-
menty te formułować będziemy w oparciu o doświadczenia takich krajów jak 
Holandia, Wielka Brytania oraz USA. W opracowaniu posługiwać się będziemy 
angielskim terminem corporate governance, nie zaś polskim – nadzór korpo-
racyjny. Rozwiązanie takie przyjęto dlatego, że w literaturze anglojęzycznej 
termin corporate governance posiada znacznie szerszy zakres niż jego polski 
odpowiednik. Taka jego pojemność w lepszym stopniu uwzględnia wpływ 
interesariuszy pracowniczych.

2. Doświadczenia holenderskie

Wpływ teorii interesariuszy na szerokie rozumienie koncepcji nadzoru 
korporacyjnego zauważyć można m.in. w Holandii. Można tam zaobserwo-
wać ożywioną dyskusję na temat pozycji pracowników i ich przedstawicieli 
w corporate governance. W okresie ostatnich kilku lat stopniowo umacniała się 
tam pozycja ekonomii interesariuszy, ekonomii w której reprezentowane były 
wpływy i interesy wszystkich interesariuszy, a więc: zarządu, rady nadzorczej, 
akcjonariuszy, kredytodawców, dostawców, klientów, mieszkańców, ale także 
pracowników i ich związków zawodowych, rady zakładowej itp.

Wiele argumentów przemawiających za modelem nadzoru korporacyjnego 
interesariuszy wymienia R. Goodijk. W większości mają one związek z nastę-
pującymi zasadami dobrego rządzenia4:

 – podejmowanie decyzji na zasadach konsultacji, co prowadzi do podno-
szenia ich jakości;

4 R. Goodijk, Corporate governance and Workers’ Participation in the Netherlands, Utrecht 
University, Utrecht 2001, s. 25.
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 – otwarte i odpowiedzialne prowadzenie interesów;
 – równowaga sił i konkurencja pomysłów;
 – otwarty dialog i ciągłe sprzężenie zwrotne;
 – kreatywna adaptacyjność i elastyczność;
 – krótko- i długookresowa orientacja na rozwiązywanie problemów; 
 – trwałe zaangażowanie w problemy przedsiębiorstwa;
 – wspólna odpowiedzialność;
 – legitymizacja społeczna;
 – wizje i wartości oparte na debacie.

Zasady te wskazują na potrzebę szerokiego angażowania interesariuszy 
w problemy przedsiębiorstwa. Prezentowany na rys. 2, model podejmowa-
nia strategicznych decyzji uwzględnia interesy i możliwy wkład wszystkich 
istotnych interesariuszy w podejmowaniu strategicznych decyzji na poziomie 
korporacji. W modelu tym definiujemy strategiczne podejmowanie decyzji jako 
stały i cykliczny proces: analizy zewnętrznych i wewnętrznych czynników, 
istotnych dla podejmowanych decyzji, proces dokonywania strategicznych 
wyborów, nakreślania polityki planowania, wdrażania, testowania i, jeśli po-
trzeba, weryfikacji planu. Interesariusze muszą mieć możliwość partycypacji 
w podejmowaniu decyzji, z uwzględnianiem własnej pozycji oraz na własną 
odpowiedzialność.

RYSUNEK 2: Udział przedstawicieli załogi w podejmowaniu strategicznych decyzji

Podejmowanie strategicznych 
decyzji

Rada Nadzorcza

Związki Akcjonariusze

Rada zakładowa

Rada 
Dyrektorów

Związki 
zawodowe

Ź r ó d ł o: R. Goodijk, Corporate governance…, s. 26.
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Przedstawionych na rys. 2 interesariuszy charakteryzuje znaczne zróżnico-
wanie jeśli chodzi o ich pozycję, ich otwartość czy partnerstwo. Zdecydowanie 
najsilniejszą pozycję posiada rada dyrektorów (zarząd spółki), która zwykle 
stara się utrzymywać pewien dystans w stosunku do pozostałych interesariuszy. 
Rada nadzorcza jest często zbyt pasywna i powiązana z zarządem na zasadach 
nieformalnych porozumień. Akcjonariusze próbują, na ogół bez powodzenia, 
zwiększać swój udział w zarządzaniu firmą. W najgorszej sytuacji znajdują 
się pracownicy, którym, jak dotychczas, nie udało się uzyskać odpowiedniej 
pozycji w spółce. Występują więc duże dysproporcje w zakresie sprawo-
wanej tam władzy. Stąd w toczącej się dyskusji postuluje się wzmocnienie 
partycypacji pracowniczej (realizowanej głównie przez związki zawodowe 
i rady zakładowe). Warunkiem jest tu jednak odpowiednie przygotowanie 
przedstawicieli załogi, którzy w sposób profesjonalny powinni uczestniczyć 
w procesie podejmowania decyzji.

Zdaniem R. Goodijka wzrost pozycji przedstawicieli załogi w corporate 
governance można osiągnąć poprzez5:
1. Poprawę pozycji rady zakładowej w tzw. „trójkącie władzy”, a więc 

w stosunku do zarządu oraz rady nadzorczej. Może do tego prowadzić 
podniesienie jakości konsultacji między radą zakładową i zarządem, nie 
tylko w sprawach bieżących, ale również strategicznych. Ważną rolę mogą 
tu odegrać okresowe trójstronne konsultacje między radą zakładową, za-
rządem spółki oraz radą nadzorczą. Pozwolą one na bieżące dostarczanie 
informacji i rzeczywisty wpływ na strategię rozwoju spółki.

2. Poprawę współpracy między radą zakładową i związkami zawodo-
wymi. Podejmowanie wspólnych działań może w istotny sposób wpłynąć 
na pozycję przedstawicieli załogi w nadzorze korporacyjnym i przynieść 
określone korzyści dla obu partnerów. Obecnie, relacje między nimi nie 
są najlepsze i zdarza się, że instytucje te konkurują między sobą o możli-
wość prowadzenia z kierownictwem negocjacji, dotyczących warunków 
pracy oraz zatrudnienia. Tocząca się dyskusja pokazuje, że tradycyjny 
podział zakresu obowiązków między związkami i radą powinien docze-
kać się przewartościowania. Obecnie, rada zakładowa koncentruje się na 
wywieraniu wpływu na różnych etapach procesu podejmowania decyzji, 
poprzez zgłaszanie propozycji czy doradztwo dla zarządu, podczas gdy 

5 Ibidem, s. 27–29.
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związki zawodowe posiadają ważne zadania dotyczące warunków pracy 
i zatrudnienia.

3. Kształtowanie partycypacyjnego przedsiębiorstwa. Ostatnie lata przy-
niosły wzrost zainteresowania różnymi formami tzw. partycypacji bezpo-
średniej. Stają się one ważnym instrumentem zarządzania, umożliwiającym 
kierownictwu angażowanie pracowników w problemy przedsiębiorstwa. 
Partycypacja bezpośrednia nie wnosi co prawda niczego do strategicz-
nych decyzji na poziomie spółki, ale może stanowić ważną przesłankę do 
wzmocnienia pozycji pracowników w miejscu pracy, a w konsekwencji do 
zwiększenia wpływu ich przedstawicieli na podejmowanie strategicznych 
decyzji. Wynika z tego, że formy partycypacji bezpośredniej i pośredniej 
powinny się wzajemnie uzupełniać.
Różne względy decydują o zakresie wpływu interesariuszy na strategiczne 

decyzje, na każdym etapie procesu ich podejmowania. Rzeczywisty wpływ na 
strategię spółki i ich pozycja w corporate governance zależy w zasadniczym 
stopniu od samych interesariuszy, od ich aktywności i zaangażowania w pro-
blemy przedsiębiorstwa. Istotę tego oddaje następujące stwierdzenie: „nie 
czekaj pasywnie, ale działaj aktywnie”6. Badania holenderskie pokazują, że 
wpływ rady zakładowej na strategiczne decyzje jest większy, jeśli rada kon-
sultuje pojawiające się problemy na wstępnym ich etapie i aktywnie angażuje 
się w proces podejmowania takich decyzji7.

Zgodnie z obowiązującym prawem, zarówno w Holandii, jak i w innych 
krajach, zarząd bierze na siebie odpowiedzialność za efekty działalności fir-
my. Ale zarząd może informować radę nadzorczą i pozostałych interesariuszy 
o pojawiających się problemach już na wstępnym etapie ich występowania. 
Może również angażować ich w te problemy, czy prosić o wyrażenie zgody na 
podjęcie określonych działań dla ich rozwiązania. Do zarządu należy oczywi-
ście badanie rynku, wychodzenie z inicjatywą i kreślenie planów. Ale zarząd 
może przygotowywać czy rozwijać strategię korporacji w bliskiej współpracy 
z innymi interesariuszami. Może ją konsultować z radą zakładową czy nego-
cjować ze związkami zawodowymi i innymi interesariuszami.

6 Ibidem, s. 26. 
7 J.C. Looise, F.G.M. de Lange, Works councils, managers and decision-making, ITS Ni-

jmegen 1997. 
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3. Doświadczenia brytyjskie

Doświadczenia brytyjskie w zakresie udziału przedstawicieli załogi w cor-
porate governance mają związek z Employee Share Ownership Plan (ESOP). 
Jest to rodzaj spółki pracowniczej, która charakteryzuje się tym, że udziały w 
firmie są wykupywane przez trust i rozprowadzane wśród pracowników, naj-
częściej bez ponoszenia żadnych kosztów przez tych ostatnich. Rozwiązania 
takie pojawiły się w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie lat 80. XX wieku, 
na wzór szeroko wykorzystywanych tego rodzaju rozwiązań w USA8. Szacuje 
się, że w 1994 roku w Wielkiej Brytanii było od 50 do 100 ESOPs. Najwię-
cej powstało ich w przemyśle autobusowym, który w tym czasie podlegał 
prywatyzacji. Pracownicy woleli ten rodzaj prywatyzacji niż formę wykupu 
menedżerskiego, bowiem przynosiła im ona swego rodzaju uwłaszczenie. 
Można zauważyć, że ESOPs rozwijały się szybciej niż inne firmy z własnością 
pracowniczą, prawdopodobnie ze względu na większy w nich udział pracow-
ników w corporate governance.

Niżej przedstawimy rezultaty badań A. Pendletona i jego zespołu, doty-
czące natury i mechanizmów partycypacji pracowniczej w firmach ESOPs9. 
Autorzy próbowali ustalić, czy partycypacja pracownicza w angielskich ESOPs 
kształtuje się na tych samych zasadach co w innych firmach. Czy prowadzi 
do indywidualnego angażowania się pracowników, jak to miało miejsce z in-
nymi programami własności pracowniczej? Czy pracownicy tych firm mają 
możliwość udziału w decyzjach finansowych i strategicznych? Badania prze-

8 W USA tego rodzaju spółki posiadają długoletnia tradycję. Szacuje się, że istnieje tam ponad 
10 tys. firm, zatrudniających około 11 mln pracowników. W ⅓ tych firm pracownicy posia-
dają większość akcji bądź udziałów, ale tylko w niewielu z nich istnieją rzeczywiste formy 
demokracji. Tylko w niewielu przedsiębiorstwach, zwykle z większościowym kapitałem 
pracowników, występują przedstawicielskie formy partycypacji pracowniczej, wywiera-
jące wpływ na strategiczne decyzje. Partycypacja ma więc charakter pośredni i obejmuje 
przedstawicieli pracowników w radach dyrektorów w nieco więcej niż połowie przypad-
ków. Wiele tu zależy od osób, które inicjowały powstawanie ESOPs. Jeśli inicjatorem były 
związki zawodowe bądź pracownicy, to formy takie występowały znacznie częściej, niż 
gdy inicjatorem było kierownictwo. Zob. J. Blasi, D. Kruse, The New Owners: The Mass 
Emergence of Employee Ownership in Public Companies and What It Means to American 
Business, Harper Business, New York 1991.

9 A. Pendleton, J. McDonald, A. Robinson, N. Wilson, Employee Participation and Corpo-
rate Governance in Employee-Owned Firms, Work, Employment & Society 1996/205/10.
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prowadzono w zakładach autobusowych, głównie ze względu na dużą ilość 
ESOPs w tym przemyśle. 

W badaniach porównano 14 ESOPs w przemyśle autobusowym oraz 52 fir-
my konwencjonalne, w większości prywatne. Głównym źródłem informacji 
były badania ilościowe, uzupełnione badaniami jakościowymi, prowadzonymi 
w formie wywiadów, w ramach studium przypadków. Interesowano się głów-
nie instytucjonalnymi formami partycypacji. W pierwszym etapie próbowano 
zidentyfikować te formy zarówno w ESOPs, jak i w firmach konwencjonalnych 
oraz zbadać, kto jest w nich zaangażowany. Pozwoliło to określić, czy party-
cypacja nakierowana jest na codzienne decyzje w miejscu pracy, czy na podej-
mowanie decyzji strategicznych. Próbowano również ustalić, czy mechanizmy 
partycypacji mają charakter bezpośredni, czy pośredni. W tab. 1 zestawiono 
instytucjonalne formy partycypacji pracowniczej w ESOPs oraz w firmach 
tradycyjnych w przemyśle autobusowym.

TABELA 1: Formy partycypacji pracowniczej w firmach tradycyjnych oraz pracowniczych

Formy partycypacji pracowniczej
Firmy tradycyjne 

(%)
(N = 52)

Firmy z własnością 
pracowniczą (%)

(N = 14)

Komitety negocjacyjne 92 100
Wspólne komitety konsultacyjne 
bądź rady zakładowe 80 100

Robotniczy dyrektorzy 25 79
Briefingi 31 36
Koła jakości 6 7
Programy zgłaszania pomysłów 42 57
Kompleksowe zarządzanie jakością 
(TQM) 7 42

Ź r ó d ł o: A. Pendleton, J. McDonald, A. Robinson, N. Wilson, Employee participation and 
corporate governance in employee-owned firms, Work, Employment and Society 1996/10/2, 
s. 214.

Z tabeli wynika, że oba rodzaje firm wykorzystują podobne formy party-
cypacji, z dwoma istotnymi wyjątkami. Praktycznie wszędzie znajdowały się 
instytucje mające na celu negocjowanie płac i warunków pracy. Większość 
firm w obu kategoriach posiada także wspólne komitety konsultacyjne czy rady 
zakładowe. Zgromadzone informacje sugerują, że istota systemu partycypacji 
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pośredniej opiera się przede wszystkim na ustalaniu wysokości wynagrodzeń, 
warunków zatrudnienia i innych aspektach zarządzania pracą. W obu rodzajach 
badanych firm formy reprezentacji pracowników były zdeterminowane przez 
tradycyjne instytucje stosunków przemysłowych, tzn. związki zawodowe. 
Średnie uzwiązkowienie w obu rodzajach firm przekraczało 80%. Utworzenie 
ESOPs nie zmieniło wiele, jeśli chodzi o dominującą rolę związków zawodo-
wych jako formy partycypacji. 

Jedna ze wspomnianych różnic dotyczy poziomu wykorzystywania kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM). Znacznie częściej system ten wystę-
puje w ESOPs i został tam wprowadzony po ich utworzeniu. W większości są to 
tzw. systemy twarde, z dokładnym przestrzeganiem procedur, z minimalizacją 
defektów itp. Badania wskazują jednocześnie na bardzo ograniczony rozwój 
tzw. bezpośrednich form partycypacji po utworzeniu firm pracowniczych. 

Drugą istotną różnicą jest fakt posiadania przez ESOPs znacznie większej 
liczby robotniczych dyrektorów w radzie dyrektorów niż w firmach tradycyj-
nych. Aż 11 z 14 ESOPs posiadało robotniczych dyrektorów. Tylko 4 z nich 
posiadały robotniczych dyrektorów przed zmianą struktury własności (podob-
nie jak w firmach konwencjonalnych). Tam gdzie wcześniej byli robotniczy 
dyrektorzy, ich liczba wzrosła. W 7 ESOPs wprowadzono robotniczych dy-
rektorów po zmianie struktury własności, wszędzie również proporcje między 
robotniczymi dyrektorami i pozostałymi dyrektorami były wyższe niż w fir-
mach konwencjonalnych. Najniższy udział robotniczych dyrektorów w ESOPs 
wynosił 33%, podczas gdy w firmach konwencjonalnych – 10%. Tylko w jed-
nym ESOP robotniczy dyrektorzy stanowili większość. Warto zauważyć, że 
brytyjskie ustawodawstwo dotyczące ESOPs przewiduje, że przy decyzjach 
inwestycyjnych rada dyrektorów może podjąć decyzje jedynie po uzyskaniu 
zgody przynajmniej 50% robotniczych dyrektorów obecnych w radzie. Takich 
przywilejów nie mają robotniczy dyrektorzy w firmach konwencjonalnych. 

Należy podkreślić, że dla pracowników ESOPs udział w walnym zgro-
madzeniu akcjonariuszy nie miał większego znaczenia, bowiem olbrzymia 
większość akcji należy do trustu. W tej sytuacji ważny jest skład władz tru-
stu. W 8 na 11 ESOPs pracownicy stanowili większość we władzach trustu. 
W 7 z nich przedstawicieli do trustu wybierali wszyscy pracownicy, podczas 
gdy w 4 wyboru dokonywały związki zawodowe. W ESOPs funkcjonowały 
typowe dla nich rady współpracy bądź komitety akcjonariuszy, wybierane 
bezpośrednio przez pracowników-akcjonariuszy. 
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W badaniach próbowano również ustalić udział przedstawicieli załogi 
w wybranych decyzjach (w skali od 1 do 4), w firmach konwencjonalnych 
oraz w ESOPs. Udział taki przedstawiono w tab. 2. 

TABELA 2: Zakres udziału pracowników w wybranych rodzajach decyzji (1 – niski udział, 
4 – wysoki udział)

Rodzaj decyzji Firmy tradycyjne ESOPs

Warunki pracy
Poziom zatrudnienia
Godziny pracy
Zwolnienia
Stawka płac
Przydział nadgodzin
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Rekrutacja pracowników
Inwestycje
Produkt oraz marketing
Wprowadzanie nowych technologii
Wprowadzanie nowych metod pracy
Treningi
Wybór kierownictwa

2,7
1,7
3,2
2,6
3,6
2,0
2,8
1,3
1,1
1,3
1,8
2,9
1,8
1,0

3,2
2,3
3,4
3,3
3,9
1,7
3,2
1,9
1,7
2,0
2,2
3,4
2,1
2,0

Ź r ó d ł o: A. Pendleton, J. McDonald, A. Robinson, N. Wilson, Employee…, s. 217.

Z danych w tabeli wynika, że w olbrzymiej większości analizowanych 
decyzji nie ma większych różnic między firmami tradycyjnymi i ESOPs, 
jeśli chodzi o zakres udziału pracowników w podejmowaniu decyzji. Należy 
jednocześnie zauważyć, że praktycznie wszędzie udział ten był nieco wyższy 
w firmach pracowniczych. Większe różnice wystąpiły jedynie w 3 przypad-
kach, gdzie zakres partycypacji pracowniczej był wyraźnie większy w spół-
kach z własnością pracowniczą. Dotyczy to decyzji inwestycyjnych (1,7 do 
1,1), decyzji dotyczących produkcji i marketingu (2,0 do 1,3) oraz wyboru 
kierownictwa (2,0 do 1,0).

Badania pokazują również, że zakres informacji przekazywanych związ-
kom zawodowym, dotyczących wydajności pracy, kosztów pracy, wielkości 
sprzedaży czy finansów firmy, był zdecydowanie większy w firmach pracow-
niczych niż w tradycyjnych (2–3 razy większy). Nie odnotowano natomiast 
znaczniejszych różnic w przekazywaniu informacji pracownikom w obu 
rodzajach firm. Wykazany w badaniach wpływ ESOPs na rozwój pośrednich 
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form partycypacji potwierdziły także inne badania. Sporym zaskoczeniem dla 
badaczy był bardzo słaby rozwój bezpośrednich form partycypacji. Dzieje się 
tak prawdopodobnie dlatego, że poszczególni kierownicy niechętnie rezygnują 
z podejmowania decyzji na rzecz szeregowych pracowników.

Podsumowując, można stwierdzić, że tworzenie spółek pracowniczych typu 
ESOPs przynosi poszerzenie udziału interesariuszy pracowniczych w corporate 
governance. Przede wszystkim rośnie liczba robotniczych dyrektorów w tych 
spółkach, co ma bezpośrednie przełożenie na ich wpływ na podejmowanie 
strategicznych decyzji. W spółkach tych obserwujemy również wzmocnienie 
pozycji związków zawodowych, o czym świadczy wysoki stopień zorganizo-
wania pracowników, szeroki zakres przekazywanych im informacji itp.

4. Doświadczenia amerykańskie

Dyskusja nt. poszerzenia udziału interesariuszy w corporate governance 
toczy się również w USA. Zdaniem autorów10, dla zapewnienia korporacjom 
amerykańskim zrównoważonego rozwoju, konieczne jest włączenie interesa-
riuszy w proces podejmowania decyzji. Jedną z najważniejszych grup inte-
resariuszy są pracownicy korporacji, z jednej strony dlatego, że partycypacja 
w decyzjach stanowi źródło ich zadowolenia i satysfakcji, z drugiej zaś, że 
bardziej im zależy na sukcesie korporacji niż akcjonariuszom. Prawo spółek 
nie stwarza jednak żadnych możliwości dla włączania pracowników w proces 
podejmowania decyzji.

B.H. McDonnel, proponuje wiele strategii, prowadzących do szerszego 
uwzględnienia interesów pracowniczych w corporate governance. Niżej 
przedstawiono niektóre z nich11:

 – wykorzystywanie innych niż prawo korporacyjne możliwości zwięk-
szenia indywidualnych praw pracowników;

 – zachęcanie kierownictwa lub dyrektorów do wspierania interesów pra-
cowniczych (mając nadzieję, że bardziej im zależy na pracownikach niż na 
innych interesariuszach);

10 J.G. Hill, Corporate Governance and the Role of the Employee, Partnership at WORK: 
Challenge of Employee Democracy, Labour Law Essays 2003/110.

11 H. McDonnel, Strategies for an Employee Role in Corporate Governance, The Wake Forest 
Law Review September 2011.
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 – zachęcanie akcjonariuszy do wspierania interesów pracowniczych (mając 
nadzieję, że pracownicy zgadzają się z akcjonariuszami co do konieczności 
kontroli kierownictwa);

 – wspieranie związków zawodowych dla wzmocnienia ich pozycji w kor-
poracji;

 – bezpośrednie wspieranie pracowników poprzez ich reprezentantów 
w radach dyrektorów, radach zakładowych; poprzez niewiążące głosowania 
w wybranych sprawach, zasięganie ich opinii itp.;

 – wspieranie zmian w kulturze korporacyjnej, które wzmacniają pozycję 
pracowników.

Amerykańskie prawo korporacyjne ogranicza się w zasadzie do trzech 
podstawowych partnerów: akcjonariuszy, dyrektorów oraz kierownictwa. 
Walka o władzę w amerykańskich korporacjach toczy się głównie między 
akcjonariuszami i menedżerami (dyrektorami i kierownictwem). Jest to walka 
między uprawnieniami, jakie posiadają akcjonariusze spółek publicznych, 
a uprawnieniami jakie chcieliby posiadać12. Inaczej niż w krajach Europy 
Zachodniej, pracownicy nie odgrywają tam praktycznie żadnej roli. Budzi to 
sprzeciw autorów, którzy coraz częściej widzą potrzebę poszerzenia udziału 
pracowników w corporate governance. 

Dla zwrócenia większej uwagi na interesy pracowników w tradycyjnym 
systemie corporate governance, B.H. McDonnel proponuje pozyskanie jednej 
czy dwóch z wymienionych wyżej grup dla interesów pracowniczych13. Część 
autorów, przychylnie nastawionych do interesów pracowniczych, argumentuje 
raczej za kierownictwem i dyrektorami korporacji niż za akcjonariuszami. 
Wyrażają oni nadzieję, że menedżerowie, którzy mimo wszystko są podobnymi 
pracownikami, wybiorą pracowników, z którymi pracują, zamiast akcjonariu-
szy, których interesy są dla nich bardziej abstrakcyjne i odległe14.

Część autorów15 twierdzi jednak, że interesy pracowników są bliższe in-
teresom akcjonariuszy niż menedżerów. Dzieje się tak dlatego, że obie grupy 
mogą stracić, jeśli menedżerowie okażą się niewiarygodni. Za bliskością 

12 Por. S.M. Bainbridge, The Case for Limited Shareholder Voting Rights, UCLA Law Review 
2006/53/6–7, s. 601–636.

13 H. McDonnel, Strategies…
14 M.M. Blair, L.A. Stout, A Team Production Theory of Corporate Law, Virginia Law Review 

1999/85/2, s. 247–328.
15 Por. W.H. Simon, The Prospects of Pension Fund Socialism. Berkeley Journal of Employ-

ment and Labor Law 1993/14, s. 252.
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interesów akcjonariuszy i menedżerów przemawia dodatkowo fakt, że więk-
szość znaczących akcjonariuszy instytucjonalnych to związki zawodowe oraz 
publiczne fundusze inwestycyjne.

Historycznie, związki zawodowe służyły artykulacji poglądów pracow-
niczych w dużej liczbie przedsiębiorstw. W ostatnich latach rola związków 
zawodowych w USA wyraźnie spadła16. Ciągle jednak miliony pracowników 
należą do związków. Do zwiększenia zakresu członkostwa, jak i poszerzenia 
obszaru działalności związków może przyczynić się reforma prawa pracy. Może 
ona zachęcić związki do zajmowania się nie tylko problemami płac czy innymi 
korzyściami dla pracowników, ale zwiększyć również ich udział w decyzjach.

Pewien wpływ na angażowanie się pracowników w problemy przedsiębior-
stwa może wywierać również kultura korporacyjna. Zwykle jest to możliwe bez 
konieczności zmiany istniejącego prawa. Należy raczej dążyć do wspierania 
zmian w wybranych firmach – poprzez zmiany postaw menedżerów – i na-
stępnie ich upowszechniania w innych firmach. Wskazać można wiele publi-
kacji z zakresu zarządzania, pokazujących, że kultura korporacyjna, w której 
pracownicy są angażowani w rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa, 
przynosi wiele korzyści tak dla firm, jak i dla nich samych. 

Prezentowane wyżej strategie poszerzenia udziału pracowników w corpo-
rate governance, a także rosnąca liczba publikacji poświeconych tej proble-
matyce, stanowią odzwierciedlenie toczącej się w USA na ten temat dyskusji. 
Coraz więcej autorów, ale również menedżerów amerykańskich, dostrzega 
korzyści, jakie przynieść może korporacji angażowanie pracowników w proces 
podejmowania decyzji na różnych jego poziomach, łącznie z poziomem naj-
wyższym. Trudno jednak oczekiwać spektakularnych zmian w tym zakresie. 
Jeśli już takie nastąpią, to przebiegać będą bardzo wolno.

5. Zakończenie
Potrzeba wzrostu udziału pracowników w corporate governance dostrze-

gana jest również w wielu innych krajach. Dotyczy to m.in. Francji, gdzie 
autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie: czy pracownicy powinni posiadać 
możliwość kontroli firmy, w której pracują? Problem ten nie jest nowy, ale 
nabrał ostatnio znaczenia w związku z pojawiającymi się żądaniami równych 

16 Stopień zorganizowania pracowników w związkach zawodowych w USA od dłuższego czasu 
systematycznie maleje. Jeśli na początku lat 60. XX w. wynosił blisko 30%, to w 2003 r. 
kształtował się zaledwie na poziomie 11,5%. Zob. H. McDonnel, Strategies…
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praw dla przedstawicieli pracowników w corporate governance. Podejmowa-
ne tam badania mają ustalić, czy własność pracownicza bądź reprezentacja 
pracownicza w radzie prowadzi do wzrostu wartości firmy oraz wydajności17.

Wzrost udziału pracowników w corporate governance zaobserwować 
można nie tylko w Europie i USA, ale również na innych kontynentach. 
Obserwujemy go również w Azji, gdzie konkurencja międzynarodowa wy-
musza wzrost efektywności firm. Wykorzystują one m.in. doświadczenia 
europejskie do motywowania pracowników, poprzez zwiększanie ich udziału 
w podejmowaniu decyzji. Najbardziej popularnym rozwiązaniem są tam rady 
zakładowe, ale w ostatnich latach rośnie znaczenie własności pracowniczej 
i innych form partycypacji18. Dodajmy jeszcze, że autorzy analizują udział 
pracowników w corporate governance z różnych pozycji, w tym również 
z pozycji etycznych19.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że poszerzanie udziału pra-
cowników w corporate governance odbywa się zarówno w krajach, w których 
udział taki jest już znaczny (jest często zagwarantowany w aktach prawnych), 
jak i w krajach, gdzie jest on bardzo ograniczony bądź nie występuje w ogóle. 
Wskazywać to może na wspólne inspiracje dla realizacji tego rodzaju zmian. 
Ostatnie lata pokazały, że ze względu na rosnącą konkurencję, jak i ze względu 
na rosnącą wagę kapitału ludzkiego, udział pracowników w podejmowaniu 
strategicznych decyzji powinien być zdecydowanie szerszy. Firmy muszą 
zagwarantować pracownikom odpowiednie miejsce w procesie zarządzania, 
jeśli chcą przetrwać w konkurencyjnym otoczeniu. 
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Stanisław RUDOLF

THE PLACE AND ROLE OF EMPLOYEE STAKEHOLDERS IN CORPORATE GOVERNANCE

( S u m m a r y )

In recent years, authors draw attention to the need to expand the participation of employees 
in corporate governance. This discussion takes place not only in Europe and North America, but 
also in other continents. Such share is forced by the growing competition which requires new 
ways to motivate employees. This paper presents arguments and research results which justify 
the participation of employees in corporate governance. Mainly Dutch, British, and American 
experience was used in the study.
Keywords: workers participation, labour directors, corporate governance, stakeholders theory
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