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Programy motywacyjne polegające na umożliwieniu 
nabycia akcji przez pracowników firmy to obecnie 
jeden z najpopularniejszych systemów wynagradzania. 
Właściwie dobrany program motywacyjny zwiększy 
efektywność pracowników, a w konsekwencji usprawni 
funkcjonowanie firmy i wzmocni jej pozycję na rynku.

SSW Pragmatic Solutions, łącząc innowacyjne podejście 
z doświadczeniem i wiedzą z zakresu prawa, podatków, 
finansów i biznesu, pomoże opracować i wdrożyć 
optymalny program motywacyjny w Twojej firmie.

http://www.ssw.solutions
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NAJPOPULARNIEJSZE MODELE 
PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH 
WŚRÓD SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Nieodpłatne przyznanie akcji 
beneficjentom programu lub 
umożliwienie im zakupu akcji za 
niższą cenę, niż wynosi aktualna 
wartość rynkowa akcji. Liczba 
akcji przyznawanych benefi-
cjentom programu uzależniona 
jest najczęściej od spełnienia 
określonych warunków.
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Zobowiązanie do przyznania 
beneficjentowi programu spre-
cyzowanej liczby akcji po osią-
gnięciu określonego stażu pracy 
lub spełnieniu innych warunków.
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Częściowo odpłatne lub całkowi-
cie nieodpłatne przyznanie akcji, 
które najczęściej od momentu 
przyznania dają beneficjentowi 
programu określone korzyści 
(np. prawo do dywidendy, prawo 
głosu), możliwość ich zbycia 
może być jednak zablokowana 
przez określony czas (lock-up).
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Przyznanie beneficjentom pro-
gramu opcji umożliwiającej na-
bycie przez nich akcji po uiszcze-
niu określonej ceny wykonania. 
Cena może być dowolnie kształ-
towana przez spółkę. Korzyścią 
dla beneficjenta programu jest 
wówczas różnica pomiędzy war-
tością akcji, a ceną wykonania.
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Motywacyjne programy 
wynagradzania 

funkcjonujące w oparciu 
o umożliwienie nabycia akcji 
przez pracowników i/lub 
inne osoby uprawnione, 
stanowią obecnie jeden 
z najpopularniejszych 
systemów wynagradzania 
w spółkach kapitałowych.

Właściwie dobrany program 
motywacyjny zwiększa 
efektywność pracy jego 
beneficjentów, a w kon-
sekwencji podnosi wyniki 
związane z prowadzeniem 
firmy, usprawnia jej funk-
cjonowanie oraz wzmacnia 
pozycję firmy na rynku.

Wdrożenie programu 
motywacyjnego umożliwia 
zatem skuteczne zarzą-
dzanie kadrą pracowniczą, 
a przede wszystkim przy-
nosi pracodawcy wymierne 
korzyści ekonomiczne.
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CO MOŻESZ OSIĄGNĄĆ WDRAŻAJĄC PROGRAM 
MOTYWACYJNY W SWOJEJ FIRMIE?

Większe szanse na pozyskanie kompetent-
nych i wyspecjalizowanych pracowników i/lub 
współpracowników

Rzetelny stosunek do pracy, większe zaangażo-
wanie, jakość pracy oraz motywacja do działania 
w interesie firmy, co wpływa na poprawę jej wyni-
ków finansowych

Związanie kluczowych pracowników i/lub współpra-
cowników z organizacją

Zmniejszenie rotacji pracowników i/lub współpra-
cowników, obniżenie kosztów związanych z prowa-
dzeniem rekrutacji i szkoleń nowych osób

Pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy na 
rynku pracy, a także wśród potencjalnych inwestorów

CO WPŁYWA NA EFEKTYWNE FUNKCJONOWANIE 
PROGRAMU MOTYWACYJNEGO?

Założenia i cele programu odpowiadające 
specyfice, potrzebom i uwarunkowaniom kon-
kretnego przedsiębiorstwa 

Dopasowanie programu motywacyjnego do 
kultury organizacyjnej danego podmiotu

Zrozumiałe zasady funkcjonowania programu oraz 
warunki uczestnictwa w nim

Precyzyjnie i jasno określone cele do osiągnięcia 
przez uczestników programu

Właściwa komunikacja z uczestnikami programu, 
by w pełni rozumieli jego zasady i płynące zeń 
korzyści

Efektywność podatkowa odpowiednio zaplano-
wanego i ułożonego programu motywacyjnego



4

Opracowanie i wdrożenie programu:

Skonstruowanie modelu programu 
i jego formuły w sposób uwzględnia-
jący specyfikę firmy i założone cele 
programu (a także obciążenia podat-
kowe i regulacje prawne)

Przygotowanie dokumentu bazo-
wego – regulaminu programu

Wsparcie w przygotowaniu właściwej 
komunikacji z uczestnikami programu, 
w tym opracowanie materiałów 
informacyjnych i prezentacji dla 
uczestników wyjaśniających zasady 
i konsekwencje programu

Sporządzenie dokumentacji towarzy-
szącej, w tym umów uczestnictwa, po-
rozumień, umów o zakazie konkurencji 
wraz z odpowiednim doradztwem 
korporacyjnym

Wsparcie podatkowe i prawne:

Doradztwo podatkowe w zakresie 
skutków programu motywacyjnego, 
w tym opodatkowania świadczeń uzy-
skanych w ramach takiego programu

Ocena możliwości zastosowania pre-
ferencyjnych zasad opodatkowania 
programów motywacyjnych, w tym 
również występowanie z wnioskami 
o interpretacje podatkowe

Audyt istniejących programów pod 
kątem prawnym i podatkowym, w tym 
spełnienia warunków preferencyjnego 
opodatkowania

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?Na potrzeby Twojej 
organizacji opracuje-

my i wdrożymy optymalny 
i efektywny model pro-
gramu motywacyjnego. 
Działamy w oparciu 
o wszelkie wytyczne 
regulacyjne, a także 
bazujemy na naszym 
bogatym doświadczeniu 
z obszaru prawa podat-
kowego i kompleksowej 
obsługi spółek kapita-
łowych – w tym spółek 
notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.
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W ramach naszej wieloletniej 
współpracy z podmiotami no-

towanymi na Giełdzie Papierów War-
tościowych w Warszawie S.A. wspie-
raliśmy emitentów we wdrażaniu wielu 
programów motywacyjnych. Do na-
szych ostatnich projektów należą:

Doradztwo prawne oraz po-
datkowe na rzecz wiodącego 
dewelopera gier BoomBit S.A. 
w zakresie wdrożenia pro-
gramu motywacyjnego na 
etapie poprzedzającym proces 
pierwszej oferty publicznej

Doradztwo prawne oraz po-
datkowe w zakresie sposobu 
rozliczania programu motywa-
cyjnego utworzonego w ramach 
grupy private equity inwestującej 
m.in. w usługi finansowe i usługi 
dotyczące transakcji płatniczych

Doradztwo prawne oraz podat-
kowe na rzecz podmiotu będą-
cego niezależnym producentem 
energii elektrycznej w zakresie 
wdrożenia programu motywa-
cyjnego dla członków Zarządu 
oraz kluczowych pracowników

Doradztwo prawne oraz podat-
kowe na rzecz SpyroSoft S.A., 
działającej na rynku między-
narodowym spółki z branży 
IT, w zakresie wdrożenia pro-
gramu motywacyjnego dla 
kluczowych pracowników

Doradztwo prawne oraz 
podatkowe na rzecz produ-
centa obuwia ochronnego 
Protektor w zakresie wdrożenia 
programu motywacyjnego 
dla członków Zarządu

Doradztwo prawne oraz podat-
kowe na rzecz podmiotu działa-
jącego w branży usług transpor-
towych i logistycznych w zakresie 
wdrożenia programu motywa-
cyjnego dla członków Zarządu 
oraz kluczowych pracowników

Doradztwo prawne oraz po-
datkowe na rzecz podmiotu 
działającego w branży syste-
mów biernych zabezpieczeń 
Mercor S.A. w zakresie wdrożenia 
programu motywacyjnego 
dla członków Zarządu oraz 
kluczowych pracowników
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Działamy jako zintegrowany zespół ponad 
170 prawników z wieloletnim doświadczeniem.

Łączymy wiedzę z zakresu prawa, podatków, 
finansów i biznesu dla potrzeb wdrożenia 
programów motywacyjnych naszych Klientów.

Doradzamy naszym Klientom w zakresie 
złożonych problemów prawnych i biz-
nesowych, począwszy od stosowania 
najbardziej efektywnych struktur podatko-
wych, aż po wchodzenie na nowe rynki.

Łączymy nasze kompetencje z poszcze-
gólnych dziedzin prawa w celu dostar-
czania kompleksowych rozwiązań.

SSW Pragmatic Solutions świadczy kompleksowe 
usługi doradztwa prawnego i podatkowego.

Łącząc innowacyjne podejście i doświadczenie, 
zapewniamy klientom pragmatyczne odpowiedzi 
na ich problemy biznesowe, prawne i podatkowe. 

Nasze kompetencje i wysoką jakość świad-
czonych usług potwierdzają niezależne, 
prestiżowe rankingi międzynarodowe tworzone 
wyłącznie w oparciu o opinie klientów, takie jak 
Chambers Europe, Legal 500 lub IFLR 1000.

CO NAS WYRÓŻNIA?
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Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz 
firm zagranicznych inwestujących w Polsce jak i polskich przedsię-
biorców prowadzących działalność za granicą. Specjalizuje się w te-
matyce opodatkowania dochodów osobistych oraz ubezpieczeń 
społecznych, w tym w kwestiach związanych z rezydencją podat-
kową. Uczestniczy w projektach dotyczących opracowywania efek-
tywnych struktur zatrudniania oraz wynagradzania pracowników 
i członków zarządu, rozwiązań w zakresie dodatkowych świadczeń 
pracowniczych a także przygotowywania i wdrażania programów 
motywacyjnych dla kadry zarządzające

dr Paweł Izdebski
Senior Associate
Radca prawny
pawel.izdebski@ssw.solutions

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz 
funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie 
w obsłudze prawnej podmiotów świadczących usługi na 
rynku kapitałowym, jak również spółek publicznych. W ra-
mach bieżącej praktyki zawodowej zajmuje się m.in. re-
prezentacją funduszy inwestycyjnych w postępowaniach 
przed organami administracji publicznej, a także w orga-
nach korporacyjnych spółek portfelowych.

Specjalizuje się w planowaniu oraz kompleksowej obsłudze restruk-
turyzacji grup kapitałowych o zasięgu międzynarodowym oraz kra-
jowym celem poprawy ich efektywności podatkowej. Doradza przy 
transakcjach nabywania i zbywania istotnych aktywów, takich jak 
udziały, akcje, nieruchomości. Prowadzi obsługę polskich podmiotów 
inwestujących za granicą, jak również podmiotów zagranicznych 
inwestujących w Polsce. Pomaga przy planowaniu zasad sukcesji 
majątkowej z wykorzystaniem rozwiązań krajowych oraz zagranicz-
nych. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych 
oraz sądowych. Członek International Fiscal Association.

Dawid Brudzisz
Senior Associate
dawid.brudzisz@ssw.solutions

Specjalizuje się w prawnych aspektach bankowo-
ści i rynków kapitałowych. Ma bogate doświadczenie 
w zakresie ofert publicznych i notowań spółek na GPW. 
Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją 
Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych i GPW. Bierze udział w transakcjach obej-
mujących nabywanie znacznych pakietów akcji w spółkach 
publicznych oraz wypełnianie obowiązków sprawozdaw-
czych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze polskich i zagranicznych 
przedsiębiorców i inwestorów, prywatnych i instytucjonalnych, w za-
kresie podatkowych aspektów fuzji i przejęć, planowania struktur 
kapitałowych i finansowych, restrukturyzacji grup kapitałowych oraz 
finansowania inwestycji. Tworzyła koncepcje i świadczyła usługi 
z zakresu bieżącej obsługi podatkowej przy licznych transakcjach, 
których przedmiotem były udziały, wybrane aktywa i całe przedsię-
biorstwa. Doradza klientom indywidualnym przy tworzeniu efektyw-
nych struktur zapewniających bezpieczeństwo sukcesji majątkowej. 
Reprezentuje podatników przez organami skarbowymi oraz sądami 
administracyjnymi.

dr Szymon Okoń
Partner
Radca prawny
szymon.okon@ssw.solutions

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, aspektach 
prawnych i finansowych rynków kapitałowych oraz finan-
sach i bankowości. Jego doświadczenie obejmuje uczest-
nictwo w licznych projektach transakcyjnych (IPO, emisje 
obligacji, M&A) i restrukturyzacyjnych oraz doradztwo 
korporacyjne. Zdobywał także doświadczenie w obsza-
rze regulacyjnym rynku finansowego. Rekomendowany 
jako prawnik dedykowany z zakresu rynku kapitałowego 
przez międzynarodowe rankingi takie jak Chambers Global, 
Legal500 oraz IFLR1000.

KONTAKT

Agnieszka 
Telakowska-Harasiewicz
Senior Managing Associate
Doradca podatkowy
agnieszka.telakowska@ssw.solutions

Tomasz Wickel
Partner
Radca prawny
tomasz.wickel@ssw.solutions

Patrycja Goździowska
Partner
Doradca podatkowy
patrycja.gozdziowska@ssw.solutions
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