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Projekt: 

UMOWA  

 

 

DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA PRAWA NABYCIA PRZEZ PRACOWNIKÓW SPÓŁEK 

PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI AKCJI TYCH SPÓŁEK ORAZ ICH WYMIANY 

NA  

AKCJE SPÓŁKI PORTFELOWEJ 

 

 

 

 

WARSZAWA, DNIA ………..  
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Stronami umowy są: 

 

Skarb Państwa,  

reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa – Wojciecha Jasińskiego, 

w dalszej części umowy powoływany jako „Skarb Państwa” 

z jednej strony 

 

 

oraz  

 

Organizacje Związkowe działające w spółkach objętych konsolidacją: 

 

1. …………... w …………..: 

a) ………. 

b) ………. 

 

2. …………… w …………..: 

a) ……….. 

b) ……….. 

 

3. …………….. w …………: 

a) ……….. 

b) ……….. 

 

w dalszej części umowy powoływane jako „Organizacje Związkowe” 

z drugiej strony 

 

 

 

 

Niniejsza umowa ma na celu sprecyzowanie uprawnień pracowniczych wynikających z ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 

1397 ze zm.) oraz określenie podstawowych zasad współpracy pomiędzy Skarbem Państwa i 
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działającymi w wykonaniu jego zobowiązań zarządami Spółek parterowych a Organizacjami 

Związkowymi przy wykonywaniu tych uprawnień – w związku z realizacją programu 

konsolidacji i prywatyzacji w sektorze elektroenergetycznym zgodnie z dokumentem „Program 

dla elektroenergetyki” z dnia 27 marca 2006 r. 

 

Organizacje związkowe reprezentują w niniejszej umowie prawa i interesy wszystkich 

pracowników Spółek parterowych, niezależnie od ich przynależności związkowej lub braku takiej 

przynależności (art. 7 ustawy o związkach zawodowych) i działają na rzecz Uprawnionych 

pracowników. 

 

Minister Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa na podstawie  z dnia 4 września 1997 r. o 

działach administracji rządowej i ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. 

 

 

 

§ 1. 

Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 

1. Data konsolidacji – data zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki portfelowej w wyniku wniesienia 

akcji Spółek parterowych 

2. Konsolidacja – proces mający na celu utworzenie struktury holdingowej, w której akcje 

Spółek parterowych będą należeć do Spółki portfelowej 

3. Spółka parterowa – Spółka podlegająca konsolidacji: 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Spółka portfelowa – Spółka, która w ramach konsolidacji nabędzie akcje Spółek 

parterowych 

5. Umowa – niniejsza umowa, 

6. Uprawniony pracownik – pracownik, który zgodnie z Ustawą (art. 2 pkt 5) jest 

uprawniony do nieodpłatnego nabycia akcji konsolidowanych Spółek parterowych 

7. Ustawa - ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. 

Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) 
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§ 2. 

1. Skarb Państwa jest właścicielem wszystkich akcji Spółek parterowych. 

2. Skarb Państwa zamierza wnieść akcje Spółek parterowych jako aport do Spółki 

portfelowej. 

3. W celu wniesienia akcji Spółek parterowych w Spółce portfelowej zostanie podwyższony 

kapitał zakładowy. 

4. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki portfelowej zostaną wniesione 

akcje Spółek parterowych za wyjątkiem 15% akcji tych spółek, które są przeznaczone do 

nieodpłatnego nabycia przez Uprawionych pracowników. 

 

§ 3.  

Uprawnieni pracownicy, którzy złożyli zgodnie z Ustawą oświadczenie o zamiarze nabycia akcji, 

uzyskują – po upływie 3 miesięcy od daty konsolidacji  - prawo do nieodpłatnego nabycia akcji 

Spółek parterowych, w których są zatrudnieni – w ilościach i według kryteriów określonych  w 

Ustawie. 

 

§ 4. 

1. Zarządy Spółek parterowych w porozumieniu z Organizacjami związkowymi określą 

szczegółowe kryteria przyznawania akcji Uprawnionym pracownikom – na zasadach 

ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania 

liczby akcji przypadających na każdą z grup oraz trybu nabywania akcji przez 

uprawnionych pracowników. 

2. Minister Skarbu Państwa zobowiązuje się do zawierania w imieniu Skarbu Państwa 

odpowiednich umów nieodpłatnego nabycia akcji przez Uprawnionych pracowników. 

 

§ 5.  

1. Skarb Państwa zobowiązuje się do zamiany akcji Spółki portfelowej na akcje Spółek 

parterowych nieodpłatnie nabytych przez Uprawnionych pracowników.  

2. Parytet wymiany zostanie ustalony przez Ministra Skarbu Państwa i Organizacje 

Związkowe w drodze odrębnego porozumienia. Parytet ten ma odzwierciedlać stosunek 

wartości nominalnej akcji posiadanych przez danego Uprawnionego pracownika do sumy 

wartości nominalnej akcji wszystkich Spółek parterowych na Datę konsolidacji. 
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3. W przypadku, gdy do porozumienia nie dojdzie w terminie  9 miesięcy po Dacie 

konsolidacji parytet zostanie ostatecznie ustalony przez niezależnego audytora 

wskazanego przez Organizacje Związkowe, którego wynagrodzenie pokryje Skarb 

Państwa.  

4. Wymiana akcji Spółek parterowych na akcje Spółki portfelowej nastąpi po upływie 2 lat i 

nie później niż przed upływem 2 lat i 6 miesięcy od Daty konsolidacji. 

5. W przypadku, gdy od Daty konsolidacji do daty wymiany akcji Spółek parterowych na 

akcje Spółki portfelowej dojdzie do zmiany wysokości kapitału zakładowego 

którejkolwiek ze spółek do ustalenia parytety zmiany tej nie bierze się pod uwagę. 

 

 

§ 6.  

Minister Skarbu Państwa zobowiązuje się nie później niż w terminie 2 tygodni od zawarcia 

niniejszej umowy wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie akcji w 

trybie określonym w niniejszej umowie – zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy. 

 

§ 7. 

1. Minister Skarbu Państwa zobowiązuje się do zawarcia z Organizacjami związkowymi 

porozumienia mającego na celu określenie udziału przedstawicieli pracowników Spółek 

parterowych w organach Spółki portfelowej  - na zasadach analogicznych do udziału 

pracowników  w organach Spółek parterowych. 

2. Minister Skarbu Państwa zobowiązuje się do ustalenia treści aktów wewnętrznych Spółki 

portfelowej w taki sposób, aby po zbyciu akcji Spółki portfelowej inwestorom 

zewnętrznym udział przedstawicieli pracowników w organach Spółki portfelowej był 

zagwarantowany na poziomie analogicznym do określonego w ustępie powyżej. 

 

 

§ 8.  

1. Strony ustalają, że niniejsza umowa zachowuje moc w wypadku wprowadzenia zmian w 

koncepcjach konsolidacji i prywatyzacji – w takim wypadku uznaje się, że zachowują moc 

tej jej postanowienia, które zmierzają do zagwarantowania pracownikom prawa do 

nieodpłatnego nabycia akcji Spółek parterowych lub nabycia akcji Spółki portfelowej w 

zamian za akcje Spółek parterowych. 
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2. W przypadku gdyby akcje Spółki portfelowej zostały wniesione do innej spółki - 

Uprawnionym pracownikom będzie przysługiwało prawo do wymiany akcji Spółki 

portfelowej na akcje tej innej spółki według parytetu ustalonego odpowiednio jak dla 

wymiany akcji Spółek parterowych na akcje Spółki portfelowej. 

 

 

§ 9. 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy. 

3. Umowę sporządzono w …. jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

za Skarb Państwa: 

 

 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

za Organizacje związkowe: 

 

 

…………………………………….. 


