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Obecnie /połowa 1986 r./ można doliczyć  się w Polsce co najmniej kilkunastu 

partii i ugrupowań nielegalnej opozycji politycznej. Nie zawsze jedna różnice między 

nimi są jasno i wyraźnie sprecyzowane. Rozeznanie informacji o ich programach 

/deklaracjach/politycznych. Tylko w dwóch przypadkach /WSN – „Wolność , 

Sprawiedliwość , Niepodległość” – utworzonej w 1983 r. oraz Ruchu Politycznego 

„Wyzwolenie”, utw. 1983/84/ dysponujemy dokumentacją o charakterze 

programowym. W pozostałych przypadkach trzeba opierać  się na źródłach z drugiej 

ręki, a konkretnie z dwóch artykułów Sejana2 /„Wychodzenie z mgły” BAW nr 5-

6/1984 oraz „Ambitni, a dlaczego nieobecni?”, Konkret, zima 1986/. 

 Programy opozycyjne, eksponując rozwiązanie sensu stricto polityczne, nie 

pomijają także zagadnień ekonomicznych. Wśród tych ostatnich na uwagę zasługują 

kwestie dotyczące pożądanego ustroju gospodarczego Polski, mogącego stanowić  

alternatywę istniejącego od przeszło 40 lat. 

 Rozeznanie się w tej materii nie jest jednak łatwe w sytuacji, gdy interesujące 

nas informacje, pochodzące z cytowanych artykułów Sejana, są ograniczone w 

odniesieniu do poszczególnych partii do kilku zdań, często dość  ogólnikowych. Trudno 

powiedzieć , czy wynika to z faktu, że partie te nie dopracowały się jeszcze swego 

stanowiska w kwestii ustroju gospodarczego, czy też  z powodu skrótów dokonanych 

przez Sejana. 

Należy więc mieć  na uwadze, że omówienie to zapewne nie będzie w pełni 

reprezentatywne i nie ujawni rzeczywistego obrazu ekonomicznej myś li programowej 

polskiej opozycji3. Zatem wnioski z tego rodzaju analizy należy formułować  szczególnie 

ostrożnie. Piszę o tym dlatego, że władza lubi zarzucać  opozycji brak konstruktywnej 

krytyki obecnego modelu gospodarczego. Pomijając całą demagogię w takim stawianiu 

sprawy /żądanie od potencjalnego lub rzeczywistego więźnia politycznego by w 

warunkach nielegalnych działał tak jak legalna opozycja/, w jakimś  stopniu stanowi to 

wyzwanie dla opozycji. Dlatego niniejsze omówienie stanowi jedynie wstępne 

rozeznanie w temacie. Wspólną cechą wszystkich znanych mi opozycyjnych 

																																																													
1 Adam Lipowski (ur. 1939) – ekonomista. 
2 Właśc. Witold Rawski (ur. 1949) – historyk. W latach 80. współpracownik pism drugoobiegowych. 
3 Nie dysponuję żadnymi informacjami o ewentualnym programie ekonomicznym „KPN”, 
„Niepodległościowej Grupy Polskich Socjalistów”, grupy politycznej – „Robotnik”, „Solidarności 
Walczącej”, Grupy Publicystów Politycznych /GPP/, Polskiej Socjalistycznej Partii Pracy, Kongresu 
Solidarności Narodu /KSN/, Grupy „Głosu”, Grupy Politycznej „Wola”, Grupy „Ojczyzna” i „Unii 
Nowoczesnego Humanizmu” [przyp. aut.]. 



	 	 	
programów ekonomicznych jest zanegowanie obowiązującego obecnie ustroju 

gospodarczego Polski, w tym zwłaszcza modelu własnościowego. 

 Charakterystyczne jest to, iż  główny nacisk najczęściej kładzie się tu właśnie na 

kwestie instytucjonalno-własnościowe. Pomijając na razie sprawę konkretnych 

propozycji w tym zakresie, samo wyeksponowanie tych zagadnień stanowi, moim 

zdaniem, o specyfice myś li programowej opozycji, w odróżnieniu od postulatów 

ekonomii oficjalnej /uwzględniając nawet okres po 1980 r./. Postulaty reformatorskie 

tej ostatniej ze zrozumiałych względów explicite nie obejmowały stosunków 

własnościowych. Wprawdzie ekonomia oficjalna mniej lub bardziej wyraźnie głosi 

potrzebę „aktywizacji mechanizmu rynkowego” /to już  wolno!/, jednakże nie czyni tego 

konsekwentnie, starannie pomijając rynek kapitałowy. A bez niego gospodarka 

rynkowa pozbawiona jest naturalnego regulatora alokacji zasobów. 

Różnice, jakie można zaobserwować  pomiędzy poszczególnymi programami, dotyczą 

nie tylko meritum sprawy, lecz także sposobu ujęcia zagadnienia, co chciałbym na 

wstępie mocno zaakcentować , gdyż  ma to istotne znaczenie praktyczne. Można 

wyróżnić  dwa moż liwe sposoby ujmowania sprawy pożądanego modelu 

instytucjonalno-własnościowego. 

 Według ujęcia pierwszego, z góry okreś la się ten model, milcząco zakładając, iż  

po pierwsze: ludzie zechcą działać  zgodnie z jego regułami, a po drugie; będzie on 

bardziej efektywny niż  obecny. Ujęcie drugie nie przesądza konkretnego modelu 

instytucjonalno-własnościowego, lecz postuluje wolność  wyboru tego modelu przez 

społeczeństwo, które obecnie jest tego wyboru pozbawione. 

U podstaw wyróżnienia tych dwóch ujęć  tkwią odmienne założenia co do natury 

dynamiki rozwiązań instytucjonalno-własnościowych. Zgodnie z ujęciem pierwszym 

rozwiązania te można normatywnie okreś lić , a następnie przy sprzyjających 

okolicznościach politycznych wdrożyć  do praktyki obalając obecnie obowiązujący 

model własnościowy. Innymi słowy, w tym przypadku istnieje przekonanie, iż  z góry 

okreś lone rozwiązanie własnościowe, jest tym, co winno odpowiadać  naszej 

gospodarce i społeczeństwu. 

Ujęcie drugie przyjmuje założenie, że rozwiązań własnościowych nie można 

zaprojektować , a następnie odgórnie wdrażać  do praktyki, gdyż  jak wykazuje historia, 

są one wynikiem spontanicznego rozwoju. Chodzi tylko o to, by społeczeństwo miało 

warunki swobodnej aktywności ekonomicznej, a w jej ramach posiadało moż liwość  

wyboru najbardziej odpowiadających mu form własnościowych. Wybór taki 

dokonywałoby się w codziennej praktyce gospodarczej, a nie droga politycznego 

głosowania. 

Na marginesie należy zauważyć , że model własności państwowej – w zasadzie 

dominujący – powstał w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej zgodnie z 



	 	 	
ujęciem pierwszym, w dodatku w drodze wymuszonego „importu”4. Zatem program 

przesądzający dominację modelu własności prywatnej wynika zasadniczo z podobnych 

przesłanek systemotwórczych co przeciwstawny mu model własności państwowej. 

Z kolei u podstaw wyróżnionych tu alternatywnych założeń systemotwórczych 

tkwią odmienne filozofie dotyczące natury dynamiki życia społecznego w ogóle. Czy 

jest ona i w jakim stopniu podatna na idee tworzone przez intelektualistów, czy też  jest 

przede wszystkim wypadkową spontanicznych i nie kontrolowanych zachowań 

ludzkich. A więc, czy reguły postępowania ludzi /w tym przypadku w sferze 

gospodarczej/ można wykoncypować  zgodnie z uprzednio przyjętym idealnym /w 

intencjach/ wzorcem, a następnie efektywnie urzeczywistnić  w praktyce, czy też  reguły 

te nie poddają się odgórnemu zaprogramowaniu. Zwróćmy uwagę, że problem ten 

dotyczy nie tylko modelu własności państwowej. Dotyczy on także jego alternatywy – 

własności prywatnej w kraju, w którym przez dwa pokolenia własność  państwowa 

zdominowała życie gospodarcze. Własność  ta lepiej czy gorzej, ale jakoś  funkcjonuje i 

w jakimś  stopniu zaspokaja egalitarne i opiekuńcze potrzeby społeczne. Wokół tej 

własności wytworzyły się okreś lone interesy /nie tylko aparatu państwowego/, 

wykrystalizowały się względnie trwałe nawyki i wzorce postępowania. Trudno zatem 

przesądzać , iż  model własności prywatnej, przynajmniej w dostrzegalnej przyszłości, 

stanowiłby dla wielu ów wymarzony model, do którego należałoby dążyć . 

Zanalizujmy teraz w świetle powyższych uwag konkretne deklaracje 

programowe polskiej opozycji politycznej. Ujęcie drugie w kwestiach własnościowych 

możemy wyraźnie dostrzec w programie „Wrocławskich liberałów”. Postulują oni: 

„wolność  pojmowaną jako swobodę działań gospodarczych i politycznych w granicach 

prawa. W związku z tym w kraju muszą być  zagwarantowane podstawowe prawa 

jednostki: prawo do własności prywatnej, prawo do wolności osobistej, swoboda 

poruszania się /ludzi, kapitału, towaru i pracy/, prawo do swobodnego wyrażania 

myś li”. 

„Wrocławscy liberałowie” nie postulują więc reprywatyzacji w sensie 

ustawowego zniesienia własności państwowej w skali powszechnej, a jedynie możność  

egzystencji własności prywatnej na zasadzie równych szans z innymi formami 

własności. 

Pewną niekonsekwencję programu można dostrzec u „Syndykalistów Polskich” 

/utw. 1985 r./. Z jednej strony głoszą oni, że „własność  powinna być  ograniczona – 

grupowa”. Zarządzanie przedsiębiorstwami powinno być  w rękach pracowników. Z 

drugiej jednak strony postulują oni rozmaitość  form własności /a więc chyba także 

																																																													
4 Oficjalna historiografia wyjaśnia nacjonalizację przemysłu w Polsce zniszczeniami wojennymi i brakiem 
właścicieli. Ale to jeszcze nie uzasadnia upaństwowienia na trwałe majątku. Z punktu widzenia potrzeby 
zabezpieczenia substancji majątkowej wystarczające było np. utworzenie państwowego zarządu 
komisarycznego w bezpańskich przedsiębiorstwach przemysłowych, od czasu ich pełnej komercjalizacji 
[przyp. aut.]. 



	 	 	
państwową?/ i konkurencję między nimi. Zaś  „życie gospodarcze musi cechować  

otwartość  na wszelkie inicjatywy”. 

Zbliżone ujęcie programowe do „wrocławskich liberałów” można dostrzec w 

deklaracja: 

- „Polskiej Partii Niepodległościowej” /utw. 1985 r.//dopuszczalny jest każdy 

rodzaj własności od prywatnej do państwowej, ale bez wyzysku/, 

- Grupy „Polityki Polskiej” /utw. 1983//postulat gospodarki wolnorynkowej z 

poszanowaniem własności prywatnej/,         

- Grupy „Słowa Podziemnego” /utw. 1983 r.//właścicielem środków produkcji 

może zostać  każdy obywatel/, 

- Grupy „13” /postulat prawnego zabezpieczenia wolności indywidualnej jako 

podstawy nowego kształtu gospodarki/5. 

Natomiast bliższe ujęciu pierwszemu są programy: 

- Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” /utw. 1984 r.//nawiązanie 

do praktyki współczesnego kapitalizmu”/, 

- Organizacji „Niepodległość” /utw. 1983 r.// nad sektorem państwowym 

powinny górować  inne sektory: samorządowy, komunalny, spółdzielczy i prywatny. 

Szczególną opieką powinna być  otoczona drobna własność  prywatna/. 

- Organizacji „Solidarność  Walcząca” /utw. 1982 r.//wykluczenie wielkiej 

własności prywatnej wraz z postulatem samorządowej formy przedsiębiorstw/. 

Bliżej teraz omówię ekonomiczną część  programu politycznego „WSN” i 

„Wyzwolenia”. Wśród ugrupowań niepodległościowych „WSN” jest partią 

przejawiająca, zdaniem Sejana, największą aktywność  programotwórczą. 

Program „WSN” można zakwalifikować  do ujęcia drugiego. Nie przesądza on, 

jaka forma własności powinna dominować  w polskiej gospodarce. Postuluje on 

pluralizm form własności oraz wolność  ekonomiczną jako fundament powszechnej 

inicjatywy gospodarczej społeczeństwa. Ta ostatnia ma się przejawiać  w postaci 

„wolnego rynku towarów, usług i kapitału”. Zasada wolnego rynku ma być  chroniona 

przed „planowaniem”, które jest uzasadnione, ale poprzez instrumenty nienakazowe 

/np. politykę kredytową lub celną/ i jako forma „współpracy rządu z 

przedsiębiorstwami /np. na forum Izby Pracy w Sejmie”/. 

																																																													
5 Grupa „13” nie ogłosiła do 1984 r. /tj. daty publikacji artykułu Sejana „Wychodzenie z mgły”/ swego 
programu. Powyższe konstatacje opieram na dokonanej przez Sejana interpretacji tekstów 
zamieszczonych w piśmie chrześcijańsko-liberalnym „13” /wcześniej „13 grudnia”/ [przyp. aut.]. 



	 	 	
Wolność  działalności gospodarczej powinna być  zabezpieczona zasadą 

samodzielności przedsiębiorstw niezależnie od ich form własnościowych. 

Samodzielność  ta musi być  ograniczona: a/ normami jakościowymi i ekologicznymi, 

b/ustawodawstwem antymonopolowym. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 

także nakazy produkcji /np. broni, o ile nie jest przeznaczona dla państwowych sił 

zbrojnych lub na wywóz /przyp. mój/. 

Z powyższych postulatów wynikają gospodarcze funkcje państwa, w poważnym 

stopniu zredukowane w stosunku do obecnego. Sprowadzają się one do: 

- ustalania i egzekwowania systemu prawnego /w szczególności chodzi o 

okreś lenie norm jakościowych, ekologicznych itp., oraz zasad prawa pracy/, 

- tworzenia nowych, ważnych strategicznie gałęzi /gdy popyt jest zbyt słaby/ i 

chronienie ich przed konkurencją z zewnątrz oraz promowania eksportu /np. przez 

politykę celną/, 

- stwarzania preferencji /finansowych i innych/ dla rozwoju regionów i 

ośrodków zacofanych. 

Dopuszcza się centralne planowanie „dla koordynacji procesów gospodarczych, 

zwłaszcza przy pomocy polityki finansowej /emisyjnej, podatkowej, celnej, kredytowej 

itd./ i rozwijanie infrastruktury gospodarczej”. 

Program „WSN” postuluje stworzenie warunków dla inwestowania w 

gospodarce kapitału obcego, pod warunkiem „reinwestowania co najmniej 50% zysku 

na terenie Polski”. Program ten częściowo postuluje odejść  od wymogu minimum 51% 

kapitału polskiego w każdym przedsięwzięciu, jako wymogu w pierwszym okresie 

nierealnego. 

W sumie można powiedzieć , że program ekonomiczny „WSN” to  połączenie 

gospodarki rynkowej z aktywną polityką strukturalną państwa, ale ograniczoną dla 

działania interwencyjnego w przypadku bierności rynku. 

Charakterystyczne jest, iż  we wstępnej deklaracji program ten przyjmuje 

priorytet kryteriów efektywnościowych nad zasadą pełnego zatrudnienia. Chodzi o to, 

by ewentualna realizacja tej zasady nie naruszała gospodarności. Stąd wynika postulat, 

iż  politykę pełnego zatrudnienia winno prowadzić  państwo jedynie „w drodze 

ekonomicznej, poprzez podwyższanie koniunktury przy pomocy instrumentów 

ogólnych”. 

Powyższy program dotyczył rozwiązań docelowych, moż liwych do 

wprowadzenia dopiero w nowych warunkach ustrojowych, o których jest mowa w 

pierwszej części tego programu. Uwzględnia on jednak także warunki obecne, 

postulując: 

- działalność  w samorządach pracowniczych, 



	 	 	
- tworzenie polskiego kapitału finansowego na obczyźnie, 

- tworzenie „gospodarki alternatywnej”, zwłaszcza zakładanie i rozwijanie 

przedsiębiorstw prywatnych i grupowych /spółdzielni/, a także w ramach drugiej 

ekonomii /poza rejestrem ustawowym/ /podkr. moje/. 

Należy zaznaczyć , że jest to zbieżne z głównymi założeniami scenariusza 

urynkowienia gospodarki proponowanymi przez autorów „Raportu Polska 5 lat po 

sierpniu”6. Jest w nim m.in. mowa o: popieraniu rozwoju niepaństwowych form 

działalności gospodarczej – przedsiębiorstw prywatnych, autentycznej spółdzielczości, 

rozmaitych spółek, umoż liwienie przedsiębiorstwom państwowym wchodzenie w 

spółki z przedsiębiorstwami i osobami prywatnymi”. Dotychczasowa interpretacja 

programu ekonomicznego „WSN” opierała się na źródłowym dokumencie 

programowym tego ugrupowania, tj. jego Deklaracji Ideowej. 

Odmienną w szeregu miejscach interpretację Deklaracji odczytuję w artykule 

„Szkic o ideach WSN” Marcina Koło /Nowa Republika nr 10/11, 1985/, członka grupy 

politycznej „WSN”. M. Koło zawęża sferę gospodarki prywatnej do zakładów małych i 

średnich, postulując „upaństwowienie /chyba utrzymanie dotychczasowej własności/, 

tych gałęzi gospodarki, które noszą charakter ogólnospołecznych służb i muszą być  

wyraźnie podporządkowane interesowi ogólnemu, np. łączność , koleje, być  może 

energetyka”. Pozostaje jednak w tym wykazie bez własnościowego „przydziału” wielki 

przemysł przetwórczy oraz przemysł surowcowy /na ogół duży/. Autor wiele mówi też  

o samorządzie, nie wiadomo jednakże, czy ma on być  powszechną i obligatoryjną formą 

przedsiębiorstw nieprywatnych, czy też  zostawia to do uznania zainteresowanym w 

odnośnych przedsiębiorstwach. 

Odgórne normowanie dopuszczalnej wielkości sektora prywatnego spotykamy 

dość  często w oficjalnej /np. w artykule Z. Sadowskiego7 w „Życiu Gospodarczym” 

/1985 r./. Jest w tym zawarta z jednej strony nieufność  wobec tego sektora, z drugiej 

zasadnicza niekonsekwencja. Prywatne zakłady „małe i średnie” dziś  mogą stać  się 

„dużymi” w przyszłości wskutek efektywnej działalności rozwojowej. Wówczas trzeba 

je będzie upaństwowić , by uczynić  zadość  przyjętym zasadom. Czy mając taką 

perspektywę, prywatni wytwórcy będą myś leć  przyszłościowo i racjonalnie 

wykorzystywać  swe zyski? Negatywnym przykładem takiego ograniczania moż liwości 

ekspansji, jest obecny sektor prywatny, nastawiony głównie na konsumpcyjne 

przejadania zysków pozostawionych do jego dyspozycji przez państwo. 

W sumie zarówno pod względem samego ujęcia programu „WSN” jak i jego 

treści merytorycznych w odniesieniu do kwestii własnościowych interpretacja M. Koło 

																																																													
6 „Raport Polska 5 lat po sierpniu” Międzyzakładowa Struktura „Solidarności” 1985, s. 64 [przyp, aut.]. 
7 Zapewne chodzi o Andrzeja Sadowskiego. Andrzej Sadowski (ur. 1963) – ekonomista. W latach 80. 
współpracownik pism drugoobiegowych, współorganizator Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie 
w 1986. 



	 	 	
dość  znacznie odbiega „na lewo” od tez programowych „WSN”8. Być  może 

interpretacja M. Koło stanowi konkretyzację z konieczności dość  ramowych i 

kierunkowych tez Deklaracji. Jeś li tak, to jest to konkretyzacja zmieniająca jej ideowy 

sens. 

Przejdę teraz do omówienia Deklaracji i Elementów Programów Ruchu 

Politycznego „Wyzwolenie”9. 

Podobnie jak w przypadku „WSN” Program „Wyzwolenia”10 uznaje równe prawa 

dla wszystkich form własności /prywatnej, spółdzielczej, grupowej i państwowej/. W 

rolnictwie zasadniczą formą własności ma być  własność  prywatna, dopuszcza się 

jednak tworzenie gospodarstwa grupowych lub spółdzielczych. Z drugiej jednak strony 

„wielki przemysł jest własnością społeczną, a formą uspołecznienia jest nacjonalizacja 

niektórych gałęzi gospodarki i oddanie przedsiębiorstw pod zarząd samorządów 

pracowniczych” /wg „Deklaracji”/. W „Elementach Programu” czytamy, że /…/ „nie 

przewiduje się prowadzenia bezpośrednio produkcji rolnej przez państwo w formie 

oddzielnych gospodarstw rolnych. Tzw. PGR zostaną zlikwidowane, a ich ziemie i 

majątek sprzedane”. 

Rola państwa w gospodarce jest ujęta w sposób analogiczny jak w programie 

„WSN”. 

W sumie można powiedzieć , że program ekonomiczny „Wyzwolenia” nie jest 

wewnętrznie jednolity. Częściowo ma charakter otwarty, nie przesądzający form 

własności, częściowo kwestię tę normuje w odniesieniu do przypadku „wielkiego” 

przemysłu /nie wiadomo czy to dotyczy to infrastruktury technicznej, czy absolutnej 

wielkości przedsiębiorstwa dowolnej branży/ i rolnictwa. 

Omówione dotychczas propozycje programowe poszczególnych partii i 

ugrupowań politycznych nie zawierały odpowiedzi na pytanie „jak?”. Zwłaszcza dotyczy 

to tych programów, które zgodnie z ujęciem pierwszym postulowały, jeś li nie 

powszechną reprywatyzację, to przewagę własności prywatnej w przemyś le. Wobec 

tego, iż  obecnie dominuje własność  państwowa powstaje problem jak przekształcić  ją 

w prywatną /ew. grupową/. 

Próbę odpowiedzi na to pytanie zawiera propozycja R. Krawczyka11 /TM nr 148, 

1985 r./, który finansowe trudności ewentualnych nabywców państwowego majątku 

chce zlikwidować , przez bezpłatne przydziały akcji przedsiębiorstw ich pracownikom. 

Trudno tu o bliższe ustosunkowanie się do tego pomysłu, zwłaszcza iż  nigdy do tej nie 

był on w świecie praktykowany. Zwróćmy jedynie uwagę, że tego rodzaju „parcelacja” 

własności państwowej to zupełnie nie to samo, co reforma rolna dokonana u nas po 

																																																													
8 Należy dodać , że Deklaracja Ideowa „WSN” została przyjęta przez Ruch Społeczny Solidarnoś ć  /wg 
Nowa Republika nr 10/11, 1985 r./ [przyp. aut.].  
9 „Wyzwolenie” powstało z inicjatywy działaczy podziemnych struktur „Solidarności” /wg „Deklaracji”/ 
[przyp.aut.]. 
10 6 grudnia 1985 r. „WSN” i „Wyzwolenie” utworzyły Federację „WSN”- „Wyzwolenie” [przyp. aut.].   
11 Rafał Krawczyk (ur. 1943) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych. 



	 	 	
wojnie. Znany jest zakorzeniony pęd chłopów do ziemi. Chociaż  ziemię otrzymali oni od 

państwa na zasadach nieodpłatnych, okazali się dobrymi jej gospodarzami. Czy 

otrzymując za darmo akcje przedsiębiorstw państwowych ich pracownicy wykażą się 

podobnymi cechami? 

Propozycja powyższa wzbudza inne jeszcze wątpliwości. Koncepcja 

pracowniczej spółki kapitałowej jako powszechnej formy przedsiębiorstwa w Polsce 

ma nierozwiązany problem obrotu akcjami poza przedsiębiorstwem. Swobodny obrót 

akcjami, co stanowi warunek funkcjonowania rynku kapitałowego, może spowodować  

z czasem przekształcanie się spółki pracowniczej w normalną spółkę akcyjną. 

Do tej pory była mowa o ekonomicznych opcjach ideowych poszczególnych 

partii i ugrupowań politycznych. Okreś lone przez nie założenia przyszłego ustroju 

gospodarczego odpowiadały przyjętym rozwiązaniom całościowym dotyczącym 

funkcjonowania państwa i społeczeństwa w niepodległym kraju. 

W publicystyce niezależnej spotykamy też  inne podejście do problemu. Np. w 

piśmie „Konkret” /Wrocław zima 1986/ ukazał się obszerny artykuł Pawła Romana 

zawierający koncepcję „przedsiębiorstwa pracowniczego”. Koncepcja ta oparta jest na 

formule kompromisowej, stanowiącej złoty środek /wg autora/ między tym, co by się 

chciało /„wydźwignąć  Polskę z kryzysu i postawić  w rzędzie krajów Europy Zachodniej 

zdolne byłyby tylko przedsiębiorstwa prywatne”/, a tym co jest realne. /„Odtworzenie 

ich jako podstawowego typu dominującego w gospodarce narodowej nie jest obecnie 

ani moż liwe ani /…/oczekiwane przez społeczeństwo”/…//. W tej sytuacji Paweł Roman 

uważa, że „jedynym rozsądnym wyjściem jest poszukiwanie sposobów pogodzenia 

powszechnie akceptowanej zasady społecznej własności środków produkcji z 

najważniejszymi mechanizmami przedsiębiorstwa kapitalistycznego”. /…/ 

Zgodnie z koncepcją „przedsiębiorstwa pracowniczego” prawo własności jego 

majątku nabywa każdy pracownik z chwilą zawarcia umowy o prace. Prawo to 

obowiązuje przez okres dwukrotnie dłuższy od okresu zatrudnienia w danym 

przedsiębiorstwie. Jeś li więc pracownik z chwilą zatrudnienia automatycznie staje się 

właścicielem okreś lonej części majątku przedsiębiorstwa, a po 5 latach przerywa 

stosunek pracy, to przez następnych 5 lat nadal zachowuje prawa własności do majątku 

przedsiębiorstwa. Prawa te przechodzą w tym czasie na dzieci, w przypadku jego 

śmierci. 

Prawo własności daje uprawnienia do: 

a/ współrządzenia przedsiębiorstwem, 

b/ równego udziału w zyskach,        

 c/ równego udziału w dochodach uzyskanych w wyniku sprzedaży majątku. 

Zwraca tu uwagę formuła równościowa dla wszystkich pracowników, przy 

podziale zysków i dochodów, co stanowi różnicę w stosunku do normalnej spółki 



	 	 	
akcyjnej. Inną różnicą jest sposób nabycia praw własności wykluczający spekulację 

akcjami. Sposób ten jest analogiczny do znanej propozycji R. Krawczyka. 

Autor omawia jeszcze układ kadrowy „przedsiębiorstwa pracowniczego” oparty 

na silnej pozycji dyrektora odpowiadającego wyłącznie przed załogą /samorządem/. 

Wszelkie ekonomiczne pomysły, które nie mają swojego precedensu w 

dotychczasowym doświadczeniu są trudne w jednoznacznej ocenie, gdy nie istnieją 

empiryczne przesłanki mogące stanowić  podstawę prognozy działania danego pomysłu 

w praktyce, tym bardziej, jeżeli pomysł dotyczy tak skomplikowanego układu 

społecznego, jakim jest przedsiębiorstwo. Autor jest zresztą ostrożny w ocenie swego 

pomysłu i postuluje stopniowe jego wdrażanie poczynając od skali eksperymentalnej 

/np. w spółdzielczości produkcyjnej/. 

Można naturalnie formułować  wiele wątpliwości pod adresem tej koncepcji. 

Częściowo ma je sam autor podnosząc m.in. okoliczność  powstania nierównych 

udziałów pracowniczych między przedsiębiorstwami /przy równych udziałach 

wewnątrz nich/, co wynika z różnic wielkości przedsiębiorstw przemysłowych. 

Pomijając wiele skądinąd dość  istotnych momentów, kluczową, moim zdaniem, sprawą 

jest kwestia autentycznego zaangażowania się pracowników w sprawy 

przedsiębiorstwa. Czy nieodpłatne nabycie praw własności może spowodować  

przełom w tej dziedzinie? 

Wiąże się z tym kwestia odpowiedzialności majątkowej pracowników 

decydująca w normalnych spółkach akcyjnych o ryzyku w warunkach niepewności i 

konkurencji. Czy w przypadku „przedsiębiorstwa pracowniczego” ryzyko to będzie 

istnieć , zważywszy na sposób nabywania praw własności? Autor jest tu optymistą. Ja 

raczej wolę pozostawać  sceptyczny. Problem ten sygnalizowałem przy okazji 

omawiania propozycji R. Krawczyka. 

Na zakończenie tego przeglądu chciałbym wypowiedzieć  swój pozytywny 

pogląd w sprawie poruszanych tu kwestii. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobna z 

ekonomicznego punktu widzenia /pomijam warunki polityczne/ zmiana stosunków 

własnościowych w kierunku ich pluralizacji mogłaby mieć  jedynie charakter 

ewolucyjny. Wiązałoby się to z: 

a/ zakładaniem nowych przedsiębiorstw o rozmaitych formach i typach 

własnościowych 

b/ przekształceniem obecnych typów przedsiębiorstw /państwowych/ w spółki 

o kapitale mieszanym, /a także ewentualnie rozmaite rodzaje „przedsiębiorstw 

pracowniczych”/, 

c/ wypadaniem z rynku niewypłacalnych przedsiębiorstw i swobodnym 

wykupywaniem ich przez przedsiębiorstwa wszystkich sektorów własnościowych. 



	 	 	
Trudno przy tym z góry przesądzić , jak ukształtowałaby się „docelowa” 

struktura własnościowa naszego przemysłu, gdyby umoż liwić  jej zmiany w dowolnych 

kierunkach. Jedno jest pewne, iż  odbiegałaby od struktury obecnej. Zatem wszellkie 

pomysły zakładające jednorazową akcję reprywatyzacji uważam za równie 

awanturnicze, co zmiany instytucjonalne dokonane w gospodarce polskiej w latach 40-

tych. 

Specyfiką programu partii politycznej jest deklarowanie dążeń do okreś lonych 

rozwiązań, które uznaje się jako pożądane i korzystne dla większości. Rzadko kiedy 

partie zadowalają się programem otwartym na inicjatywy oddolne, zwłaszcza w 

kwestiach tak newralgicznych jak własnościowe. Z drugiej strony nie należy łudzić  się, 

że w krajach demokratycznych stosunki kształtowane są przez programy partyjne. 

Jeś li nawet Chirac i Pani Thatcher realizują reprywatyzacyjne postulaty swych partii to 

jeszcze muszą znaleźć  się chętni do nabycia majątku państwowego i dalszego jego 

wykorzystywania na osobisty rachunek i ryzyko nabywcy. Dlatego należy się 

wystrzegać  wszelkich apriorycznych sądów na temat „docelowych” struktur 

własnościowych, nawet jeś li wyprowadza się je z praktyki rynkowej krajów 

rozwiniętych. To co funkcjonuje efektywnie  /sukcesywnie zresztą ewoluując/ gdzie 

indziej, nie musi się sprawdzić  w Polsce. Zależy to głównie od rodzimych praktyków 

życia gospodarczego i sprzyjających warunków politycznych, w mniejszym zaś  stopniu 

od pomysłów intelektualistów. Sądzę, że większe znaczenie ma tu nacisk na 

likwidowanie instytucjonalnych i finansowych ograniczeń swobodnej działalności 

gospodarczej aniżeli przesądzanie jedynie prawidłowej struktury własnościowej 

gospodarki. 

Uwagi te kieruję pod adresem zaangażowanych intelektualistów z ich pokusą do 

projektowania życia społecznego /gospodarczego/. Jest to znaczny błąd 

konstruktywizmu. Wszak to intelektualiści tworzą programy partyjne. Niech więc 

unikają pułapki doktrynerstwa, w którą wpadły rozmaite odłamy myś li lewicowej /i 

prawicowej także/. 

         

 


