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Wstęp 

Jedną z korzyści, jakie mogą czerpać akcjonariusze z tytułu posiadania akcji spółek, jest 

dywidenda. O ile dla akcjonariusza dywidenda może być potwierdzeniem dobrze podjętej 

decyzji inwestycyjnej, to dla spółki oznacza wypłatę środków pieniężnych, zmniejszenie 

bilansowych rozmiarów i prawdopodobną zwiększoną potrzebę pozyskania środków 

pieniężnych w przyszłości. Powszechnie też przyjmuje się, że dywidendy wypłacają spółki 

dojrzałe, młode zaś przede wszystkim poszukują kapitału na rynku. 

Największy wpływ na decyzje w sprawie wypłaty dywidendy mają najwięksi 

akcjonariusze. Można domniemywać, że projekty uchwał w tym zakresie są z nimi 

konsultowane, można więc uznać, że polityka dywidendy nie jest prowadzona wbrew ich 

interesom. A jeśli nawet – ze względu na siłę ich głosów - nie mogłaby być prowadzona 

skutecznie. Drobni akcjonariusze nie mają wpływu na treść projektów uchwał, mogą jednak 

swoje preferencje wyrazić w głosowaniach w czasie walnych zgromadzeń. Jednak do tego 

potrzebna jest ich obecność.  

Nasuwa się pytanie, czy wśród polskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie 

można dostrzec związek między obecnością i udziałem głosów małych i dużych akcjonariuszy 

a polityką dywidendy prowadzoną przez te spółki. Jeśli tak, to jakie preferencje w zakresie 

dywidendy są ujawniane przez akcjonariuszy.  

Odpowiedź można uzyskać analizując informacje ze spółek dużych, dojrzałych i od kilku 

lat obecnych na publicznym rynku kapitałowym. 

 

1. Cel opracowania  

Celem niniejszego badania jest odpowiedź na pytanie, czy polityka dywidendy, 

realizowana przez polskie1 spółki giełdowe, jest powiązana ze strukturą właścicielską, a 

dokładniej – ze strukturą akcjonariatu biorącego udział w walnych zgromadzeniach 

akcjonariuszy. Innymi słowy, czy fakt, że drobni akcjonariusze zgłaszają lub nie zgłaszają 

swojego udziału w tych dorocznych spotkaniach, ma związek z polityką dywidendy 

realizowaną przez polskie spółki giełdowe. 

                                                           

1 Kryterium określającym, czy dana spółka jest spółką polską, jest kod ISIN (International Securities Identification Number), 

nadawany w Polsce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 
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Zostanie zatem podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy realizowana przez spółki 

polityka dywidendy jest skorelowana z udziałem znacznych i drobnych akcjonariuszy w 

głosowaniach podczas zwyczajnych walnych zgromadzeń. 

 

2. Źródła danych i metody badawcze 

Wszelkie dane zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł. Należą do nich strony 

internetowe, na których Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) umieszcza 

informacje o historycznych portfelach indeksów, a także strony internetowe prowadzone przez 

spółki objęte badaniem, w szczególności w części poświęconej komunikacji z inwestorami. 

Dodatkowo wykorzystywane były komunikaty umieszczane przez spółki w systemie ESPI 

(Elektroniczny System Przekazywania Informacji).  

Źródła te pozwoliły na pozyskanie informacji o znacznych akcjonariuszach2, tj. 

akcjonariuszach dysponujących co najmniej 5% liczby głosów na danym WZA [AK>5%], ich 

udziale w ogólnej liczbie głosów oraz wielkości reprezentowanego kapitału zakładowego.  

Znajomość liczby i udziału głosów dużych akcjonariuszy pośrednio pozwoliła na 

określenie zagregowanego udziału drobnych akcjonariuszy3 obecnych na WZA, czyli takich, z 

których każdy posiadał mniej niż 5% liczby głosów na danym WZA [AK<5%], ich 

zagregowanego udziału w ogólnej liczbie głosów i relatywnej wielkości kapitału zakładowego, 

który te akcje łącznie reprezentowały4. Niniejsze badanie poświęcone jest analizie udziału 

akcjonariuszy małych i dużych w głosowaniach na WZA przez pryzmat decyzji o wypłatach 

dywidend w grupie spółek giełdowych. 

W głosowaniach w sprawie podziału zysku i wypłacie dywidendy (lub pokryciu straty) 

brane są pod uwagę tylko głosy akcjonariuszy obecnych na WZA. Jednak nie wszyscy 

akcjonariusze biorą udział w WZA. Oznacza to, że akcjonariusz posiadający mniej niż np. 

połowę ogólnej liczby głosów może dysponować więcej niż połową liczby głosów obecnych 

na WZA. 

                                                           
2 Nazywanych w niniejszej pracy także dużymi akcjonariuszami. 

3 Określanych również jako mali akcjonariusze. 

4 W badaniu zostały uwzględniane informacje dotyczące głosowań uchwał w sprawie podziału zysku netto podjętych przez 
WZA w datach ich podjęcia. 
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Analizy przedstawione w dalszej części opracowania dotyczą nie wartości 

dokonywanych wypłat, ale samych decyzji WZA. Decyzje o wypłacie dywidendy określane są 

jako pozytywne i oznaczane jako [D_TAK], zaś decyzje o braku wypłaty – jako negatywne 

[D_NIE]5. Brak wypłaty dywidendy obejmuje tu zarówno sytuacje, w których spółka była 

zmuszona pokryć stratę netto i nie dysponowała środkami możliwymi do wypłaty 

akcjonariuszom, jak i przypadki, gdy spółka postanowiła zatrzymać wypracowany zysk netto. 

Nie jest również istotne źródło funduszy przeznaczonych na wypłatę dywidendy – może to być 

zarówno zysk netto za ostatni rok obrotowy, jak i kapitał zapasowy spółki.  

W badaniu zostały wykorzystane metody matematyczne i statystyczne. W kolejnych 

latach i dla całego okresu obliczone są średnie arytmetyczne udziałów dużych i małych 

akcjonariuszy w głosach obecnych na WZA, zarówno dla całej grupy spółek, jak i dla podgrup 

definiowanych przez pryzmat realizacji określonej polityki dywidendy, lub też przez typ 

największego akcjonariusza. Dla czterech trzyletnich podokresów (2010-2012; 2011-2013; 

2012-2014 oraz 2012-2014) zostały policzone wartości średniej kroczącej, co pozwala na ocenę 

zmian preferencji największych akcjonariuszy w czasie. W pracy przedstawione są dodatkowe 

wyniki obliczeń średnich i średnich kroczących, choć same obliczenia nie są prezentowane (w 

pracy są określone jako obliczenia dodatkowe). 

Średnie arytmetyczne dla całej badanej grupy oraz zdefiniowanych podgrup zostały 

porównane i zweryfikowane dwustronnym testem statystycznym na równość średnich dla 

dwóch populacji przy różnych wariancjach i dla poziomu istotności równego 0,05. 

Przyjmowana jest hipoteza zerowa o równości średnich dla dwóch populacji. W pracy nie są 

prezentowane wyniki testowania statystycznego, opisany jest tylko rezultat w postaci 

odrzucenia lub braku podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej oraz wniosek o równości lub 

nierówności średnich. Testy zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu programu Excel, 

zgodnie z procedurą opisaną przez A.Snarską6.  

Poza tym, dla rozkładu zmiennych policzona jest także wartość średnia, minimalna i 

maksymalna, mediana, wielkość odchylenia standardowego oraz współczynnik zmienności 

(relacja odchylenia standardowego do średniej arytmetycznej). Dane źródłowe wyrażone są w 

procentach, więc wartość średniej arytmetycznej, mediany, wartość minimalna i maksymalna 

                                                           
5 W określeniach „pozytywne” i „negatywne” nie należy doszukiwać się wartościowania ani stosunku emocjonalnego 

Autorki. 
6 Snarska A. „Statystyka, ekonometria, prognozowanie”, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009, str.99-103 
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wyrażone są w procentach „źródłowych”. Odchylenie standardowe wyrażone jest w punktach 

procentowych, a wartość współczynnika zmienności jest liczbą niemianowaną. 

Wszystkie przedstawione w pracy tabele i wykresy są opracowaniem własnym Autorki, 

dokonanym na podstawie danych źródłowych. 

W pierwszej części badania przeprowadzona jest analiza częstości wypłaty dywidendy w 

określonych podgrupach i całej grupie badanych spółek.  

 

 

3. Wypłaty dywidend w polskich spółkach giełdowych 

W czasie Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy (WZA) akcjonariusze 

podejmują m.in. decyzje o przeznaczeniu zysku netto (pokryciu straty netto) osiągniętego w 

ostatnim roku rozrachunkowym i ewentualnej wypłacie dywidendy7. Są to autonomiczne 

decyzje każdego WZA, a uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów 

reprezentowanych na WZA. Przy założeniu, że największy akcjonariusz (tzn. mający 

największy udział w ogólnej liczbie głosów) jest reprezentowany na WZA i głosuje w wyżej 

wymienionych sprawach, ma on największy - wręcz decydujący - wpływ na ich treść. Można 

więc przyjąć, że decyzje podejmowane w sprawie wypłaty dywidendy są zgodne z 

preferencjami największego akcjonariusza. W niniejszej pracy największy akcjonariusz to ten, 

który posiada największą liczbę głosów na WZA. 

Jeśli polityka dywidendy realizowana jest zgodne z preferencjami największego 

akcjonariusza, to można postawić tezę, że różne typy tych akcjonariuszy (np. osoby fizyczne 

lub osoby prawne) preferują określoną politykę wypłat dywidend. Jeśli teza jest prawdziwa, to 

priorytety te powinna potwierdzić analiza danych empirycznych dla spółek notowanych na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). 

3.1.Grupa badanych spółek i okres objęty badaniem 

Spośród polskich spółek notowanych na GPW do badanej grupy zostały wybrane te, które 

przez sześć kolejnych lat, tj. od 1.01.2010 roku do 31.12.2015 roku, wchodziły nieprzerwanie 

w skład jednego z trzech indeksów obliczanych i publikowanych przez GPW: WIG20, 

mWIG40 lub sWIG80. Są to indeksy grupujące spółki o największej rynkowej kapitalizacji i 

                                                           
7 Wartość wypłacanych dywidend nie zależy jedynie od wielkości zysku netto za ostatni rok obrotowy, ale od tzw. kwoty 

możliwej do wypłaty. Dokładna omówienie tej kwestii w: [Horbaczewska B., 2012, str.52-53]. 
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płynności, których skład korygowany jest co kwartał8. Analiza portfeli tych indeksów w 

kolejnych kwartałach9 pozwoliła wskazać 275 spółek, które w badanym okresie wchodziły w 

skład co najmniej jednego z tych indeksów. Szesnaście z nich to spółki zagraniczne, które 

zostały w pierwszej kolejności wykluczone z badanej grupy. Następnie usunięte zostały spółki, 

które należały do tych indeksów przez mniej niż 24 kwartały. Dodatkowo z badania została 

wyłączona spółka PEP, która nie zamieściła w serwisach internetowych wszystkich 

wymaganych informacji bieżących o wynikach głosowań w sprawie podziału zysku w latach 

2010 i 2011. 

Ostatecznie w badanej grupie znalazły się 54 polskie spółki, które we wszystkich 24 

kwartałach od początku roku 2010 do końca roku 2015 wchodziły w skład indeksu WIG20, 

mWIG40 lub sWIG80, a więc należały do grona 140 największych pod względem kapitalizacji 

i najbardziej płynnych spółek notowanych na GPW w całym okresie objętym badaniem (Tabela 

1).  

 

Tabela 1 

Lista spółek wchodzących do badanej grupy 

 

Średnio w 

każdym kwartale 

analizowanego 

okresu do badanej 

grupy wchodziło 

12 spółek z indeksu WIG20, 22 spółki z indeksu mWIG40 i 20 spółek z indeksu sWIG80. 

Stanowi to odpowiednio 58%, 56% i 28% składu tych indeksów10.  

Zgodne z klasyfikacją stosowaną przez GPW spółki te reprezentowały 21 różnych 

sektorów (Tabela 2). Najliczniejszą grupę stanowią banki – to sześć spółek, a wiec ponad 11% 

liczby spółek w całej badanej grupie. Po pięć spółek (ponad 9%) należy do grona deweloperów, 

                                                           

8 GPW dokonuje także korekty rocznej i korekt dodatkowych, w czasie trwania kwartału. Nie były one jednak 

wykorzystywane do ustalenia listy badanych spółek, gdyż korekty kwartalne w perspektywie badania uwzględniają wszystkie 

pozostałe zmiany. 

9 http://www.gpw.pl/komunikaty_indeksowe/ 

10 Obliczenia dodatkowe. 

AGORA, ALCHEMIA, APATOR, ASSECOPOL, ATM, BOGDANKA, 

BORYSZEW, BUDIMEX, CCC, CIECH, COMARCH, COMP, CYFRAPLSAT, 

DOMDEV, ECHO, ELBUDOWA, EMPERIA, EUROCASH, FAMUR, GETIN, 

GRAJEWO, GTC, HANDLOWY, HAWE, IMPEXMET, INGBSK, INTERCARS, 

KETY, KGHM, KOGENERA, KOPEX, LCCORP, LENTEX, LOTOS, LPP, MCI, 

MIDAS, MILLENNIUM, NETIA, ORBIS, PEKAO, PGNIG, PKNORLEN, 

PKOBP, POLICE, POLNORD, RAFAKO, SANOK, SNIEZKA, STALPROD, 

SYNTHOS, TVN, WAWEL, VISTULA 



9 
 

handlu detalicznego i przemysłu metalowego. Informatyka i przemysł elektromaszynowy 

reprezentowane są przez cztery spółki (7,41%). Powyżej 5% udział w badanej grupie mają 

także media, przemysł chemiczny i przemysł paliwowy (po 3 spółki). Liczbowy udział spółek 

z innych sektorów nie przekracza 4%. 

Tabela 2 

Sektorowy podział spółek wchodzących do badanej grupy 

  SEKTORY LICZBA 

SPÓŁEK 

UDZIAŁ 

PROCENTOWY 

1. BANKI 6 11,11% 

2. BUDOWNICTWO 2 3,70% 

3. DEWELOPERZY 5 9,26% 

4. ENERGETYKA 1 1,85% 

5. FINANSE INNE 2 3,70% 

6. HANDEL DETALICZNY 5 9,26% 

7. HANDEL HURTOWY 1 1,85% 

8. HOTELE I RESTAURACJE 1 1,85% 

9. INFORMATYKA 4 7,41% 

10. MEDIA 3 5,56% 

11. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 3 5,56% 

12. PRZEMYSŁ DRZEWNY 1 1,85% 

13. PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY 4 7,41% 

14. PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 1 1,85% 

15. PRZEMYSŁ METALOWY 5 9,26% 

16. PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY 1 1,85% 

17. PRZEMYSŁ PALIWOWY 3 5,56% 

18. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 1 1,85% 

19. PRZEMYSŁ SUROWCOWY 2 3,70% 

20. PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH 1 1,85% 

21. TELEKOMUNIKACJA 2 3,70% 

  RAZEM 54 100,00% 
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Spółki publiczne mają obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej informacji o 

akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych na WZA, wraz z 

określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich oraz ze wskazaniem ich 

procentowego udziału w kapitale zakładowym, w liczbie głosów na danym WZA i w ogólnej 

liczbie głosów11. Są one także zobowiązane do publikowania treści uchwał podjętych przez 

WZA, a od 2010 roku także informacji o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, ich 

procentowym udziale w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie 

głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"12.  

Są to informacje wykorzystywane do analiz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. 

Zatem rok 2010 rozpoczyna okres objęty badaniem, z drugiej zaś strony jest on ograniczony 

przez dostępność danych w czasie pozyskiwania danych do przygotowywania niniejszej pracy 

(maj - wrzesień 2016 roku).  

 

3.2.Częstość wypłat dywidend 

Na 324 obserwacje (54 spółki x 6 lat) większość (53,7%) stanowiły decyzje o wypłacie 

dywidendy – 174 przypadki w porównaniu do 150 decyzji o niewypłacaniu dywidendy (Tabela 

3). Najczęściej podejmowano decyzję o wypłacie dywidendy w 2014 roku – 34 przypadki w 

porównaniu z 20 decyzjami negatywnymi, a więc o wypłacie zdecydowano w 63% 

przypadków. W 2011 roku 31 spółek podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy, a w latach 2013 

i 2015 jedna mniej, czyli 30 spółek. W dwóch pozostałych latach, tj. 2010 i 2012, większość 

spółek postanowiła nie wypłacać dywidendy – odpowiednio 29 i 30 spółek. 

Tabela 3 

Wypłaty dywidendy w badanej grupie spółek w latach 2010-2015 

DYWIDENDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 

TAK 25 31 24 30 34 30 174 

% TAK 46,30% 57,41% 44,44% 55,56% 62,96% 55,56% 53,70% 

                                                           

11 Art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539). 

12 Art. 56 ustawy o ofercie publicznej oraz § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. 
U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). 
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NIE 29 23 30 24 20 24 150 

%NIE 53,70% 42,59% 55,56% 44,44% 37,04% 44,44% 46,30% 

RAZEM 54 54 54 54 54 54 324 

 

Analiza średnich kroczących udziałów decyzji o wypłacie dywidendy w trzyletnich 

podokresach (2010-2012; 2011-2013; 2012-2014; 2013-2015) daje podstawy do twierdzenia, 

że spółki z badanej grupy coraz częściej podejmują decyzje pozytywne w zakresie dywidendy 

(odpowiednio: 49%; 52%; 54% i 58%). 

Piętnaście spółek (27,8%) dokonało wypłat dywidend w każdym kolejnym roku okresu 

objętego badaniem [D_TAKx6]. Lista tych spółek jest przedstawiona w Tabeli 4. 

Tabela 4 

Spółki, które wypłaciły dywidendę w każdym roku okresu objętego badaniem [D_TAKx6] 

 

Dziesięć spółek 

(18,5%) nie wypłaciło 

dywidendy w żadnym 

roku badanego okresu [D_NIEx6]. Ich lista znajduje się w Tabeli 5. 

Tabela 5 

Spółki, które nie wypłaciły dywidendy w żadnym roku okresu objętego badaniem [D_NIEx6] 

 

Pozostałe 29 

spółek (a więc 

większość, bo prawie 54% spółek z badanej grupy) wypłacało dywidendy w przypadkowy, 

chaotyczny sposób, np. tylko w trzech latach badanego okresu [D_CHAOS].  

 

4. Głosy akcjonariuszy znacznych i drobnych w walnych zgromadzeniach 

akcjonariuszy 

Największy wpływ na decyzje w zakresie dywidendy – jak to już zostało powiedziane – 

ma akcjonariusz dysponujący największą liczbą głosów na WZA. Jednak w walnych 

APATOR, ASSECOPOL, BUDIMEX, CCC, DOMDEV, EMPERIA, 

EUROCASH, HANDLOWY, KETY, KGHM, LPP, PEKAO, SANOK, 

SNIEZKA, WAWEL. 

ALCHEMIA, ECHO, GRAJEWO, GTC, HAWE, LCCORP, LOTOS, MCI, 

MIDAS, VISTULA. 
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zgromadzeniach mogą wziąć udział wszyscy akcjonariusze, nawet jeśli posiadana przez nich 

liczba głosów jest na tyle mała, że nie mają realnego wpływu na podejmowane uchwały. Choć 

wydaje się, że większość akcjonariuszy spółek publicznych nie korzysta ze swoich praw 

korporacyjnych, pozostając „pasażerami na gapę”, to w wielu spółkach na walnych 

zgromadzeniach zbiera się liczne grono akcjonariuszy – i małych, i dużych. W bieżącym 

podrozdziale zbadany zostanie udział głosów dużych i małych akcjonariuszy w głosowaniach 

w sprawie dywidendy zarówno w całej grupie spółek, jak i w podgrupach zróżnicowanych ze 

względu na realizowaną politykę dywidendy. Udziały głosów dużych i małych akcjonariuszy 

przedstawione są sumarycznie – jest to więc suma głosów należących do akcjonariuszy, z 

których każdy dysponował co najmniej 5% LGWZA oraz suma głosów akcjonariuszy, z 

których każdy posiadał mniej niż 5% LGWZA. 

 

4.1.Udział głosów akcjonariuszy znacznych i drobnych w całej badanej grupie 

W całym badanym okresie odbyły się 324 WZA, na których średnio prawie 91% głosów 

[LGWZA] należało do dużych akcjonariuszy [AK>5%] (Tabela 6).  

Większa od średniej wartość mediany (prawie 94%) wskazuje, że rozkład nie jest 

symetryczny i charakteryzuje się asymetrią lewostronną (ujemną). Oznacza to, że więcej niż 

połowa obserwacji przyjmuje wartości większe od średniej, a więc w niewielu przypadkach 

udział głosów dużych akcjonariuszy był relatywnie niski. Dane źródłowe wskazują, że znaczni 

akcjonariusze reprezentowali co najmniej 51,14% głosów (EMPERIA 2011), a w ośmiu 

przypadkach dysponowali wszystkimi głosami biorącymi udział w głosowaniach na WZA 

(GRAJEWO 2010, 2012; HAWE 2010, 2011, 2012; LPP 2015; POLICE 2015; RAFAKO 

2014). Odchylenie standardowe jest relatywnie niewielkie, co przekłada się na stosunkowo 

niską zmienność (0,1). A więc, w zdecydowanej większości walnych zgromadzeń znaczni 

akcjonariusze reprezentowali pomiędzy 90% a 100% głosów obecnych na WZA. Wnioski te 

potwierdza histogram (Rys. 1). W badanej grupie jest tylko jeden przypadek, gdy znaczni 

akcjonariusze dysponowali mniej niż 60% LGWZA, zaś aż 213 przypadków, gdy udział ten 

był większy od 90%. 
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Tabela 6 

Analiza liczby głosów reprezentowanych przez dużych i małych akcjonariuszy w całej badanej grupie spółek, w 

kolejnych latach i całym badanym okresie 

[LGWZA]   ŚREDNIA MEDIANA MIN MAX ODCH. WSP. 

[CAŁA   GRUPA] ARYTM.       STAND. ZMIEN. 

2010 AK>5% 92,16% 94,78% 65,75% 100,00% 8,04 0,09 

AK<5% 7,84% 5,22% 0,00% 34,25% 8,04 1,03 

2011 AK>5% 89,73% 92,41% 51,14% 100,00% 10,06 0,11 

AK<5% 10,27% 7,59% 0,00% 48,86% 10,06 0,98 

2012 AK>5% 90,25% 92,88% 64,36% 100,00% 8,85 0,10 

AK<5% 9,75% 7,12% 0,00% 35,64% 8,85 0,91 

2013 AK>5% 90,89% 94,26% 61,65% 99,98% 9,73 0,11 

AK<5% 9,11% 5,74% 0,02% 38,35% 9,73 1,07 

2014 AK>5% 90,95% 93,28% 62,97% 100,00% 8,06 0,09 

AK<5% 9,05% 6,72% 0,00% 37,03% 8,06 0,89 

2015 AK>5% 90,94% 93,52% 69,31% 100,00% 8,02 0,09 

AK<5% 9,06% 6,49% 0,00% 30,69% 8,02 0,89 

2010- AK>5% 90,82% 93,66% 51,14% 100,00% 8,87 0,10 

-2015 AK<5% 9,18% 6,34% 0,00% 48,86% 8,87 0,97 

 

Odmiennie kształtował się rozkład udziału głosów reprezentowanych przez małych 

akcjonariuszy [AK<5%] – przy średniej w całym badanym okresie równej 9,18% głosów 

[LGWZA] i odchyleniu standardowym wynoszącym 8,87 p.p. współczynnik zmienności 

osiągnął poziom równy 0,97. Rozpiętość liczby głosów w rękach drobnych akcjonariuszy była 

bardzo duża – w badanym okresie sięgała od minimum 0% do maksimum prawie 49% głosów 

[LGWZA]. Niższa od średniej wartość mediany wskazuje, że rozkład jest prawostronnie 

asymetryczny, a więc na większości walnych zgromadzeń reprezentacja małych akcjonariuszy 

była niższa od 9,18% liczby głosów [LGWZA].  
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Rys. 1. Rozkład udziałów głosów dużych akcjonariuszy w całej badanej grupie (histogram) 

Rozkład głosów drobnych akcjonariuszy jest dopełnieniem (do 100%) rozkładu głosów 

znacznych akcjonariuszy13. A więc, w badanym okresie odbyło się 213 WZA, na których drobni 

akcjonariusze posiadali między 0% a 10% głosów, oraz jedno WZA, na którym dysponowali 

więcej niż 40% głosów (Rys. 2).  

 

Rys. 2. Rozkład udziałów głosów małych akcjonariuszy w całej badanej grupie 

Pojawia się pytanie o rozkład udziału głosów małych akcjonariuszy w przedziale, w 

którym znalazło się najwięcej obserwacji, tj. od 0% do 20% [LGWZA]. Okazuje się, że w 70 z 

274 obserwacji (324-50=274) mali akcjonariusze dysponowali nie więcej niż 2% głosów (Rys. 

3). W 44 przypadkach udział ten należał do przedziału od 2% do 4%, a po 40 obserwacji 

                                                           
13 Z tego też powodu w dalszej części pracy będzie przedstawiany i analizowany tylko jeden histogram – albo 

dla udziału małych, albo dla udziału dużych akcjonariuszy w [LGWZA]. 
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znajduje się w przedziałach od 4% do 6% głosów i od 6% do 8% głosów na walnym 

zgromadzeniu.  

Analiza średniego udziału w WZA obu grup akcjonariuszy w kolejnych latach okresu 

objętego badaniem (Tabela 6) pozwala zauważyć, że w ostatnich czterech latach był on dość 

stabilny – nieco ponad 90% w przypadku znacznych akcjonariuszy i ponad 9% w przypadku 

drobnych akcjonariuszy. Zmienność udziału głosów należących do dużych akcjonariuszy 

kształtowała się w okolicach 0,1, podczas gdy dla drobnych właścicieli akcji była 

zdecydowanie większa, osiągając nawet 1,07. 

 

 

Rys. 3. Rozkład udziałów głosów małych akcjonariuszy (w szczególności udziałów nie większych niż 20%) w 

całej badanej grupie 

Jeśli pominąć walne zgromadzenia, na które drobni akcjonariusze się nie zgłosili, to 

średni udział ich głosów będzie nieco wyższy – w całym badanym okresie 9,41%, zaś 

minimalny udział w kolejnych latach odpowiednio: 0,05%; 0,02%; 0,04%; 0,02%; 0,12%; 

0,13%14. 

Można zatem stwierdzić, że znaczni akcjonariusze w badanej grupie spółek reprezentują 

na WZA w sumie powyżej 90% głosów i udział ten jest relatywnie stabilny. Drobni 

akcjonariusze w 2,5% przypadków w ogóle nie zgłaszają się na WZA, a jeśli biorą udział w 

głosowaniach, to średnio reprezentują łącznie powyżej 9% głosów, przy czym wielkość tego 

                                                           
14 Obliczenia dodatkowe. 
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udziału charakteryzuje się dużą zmiennością i najczęściej osiąga wartości z przedziału od 0% 

do 2%. 

Analiza danych z Tabeli 6 nie pozwala na wskazanie jakiejś wyraźnej tendencji zmian 

udziału akcjonariuszy dużych i małych w kolejnych latach. Wydaje się, że badane zmienne 

przyjmują dość podobne wartości w każdym roku badanego okresu. 

 

4.2.Udział głosów akcjonariuszy znacznych i drobnych w podgrupie spółek 

wypłacających dywidendę 

Tabela 7 zawiera dane o udziale liczby głosów będących w posiadaniu znacznych i 

drobnych akcjonariuszy na tych walnych zgromadzeniach, które podjęły decyzję o wypłacie 

dywidendy (174 obserwacje, z Tabeli 3). Okazuje się, że na WZA, które podejmują pozytywną 

decyzję w sprawie dywidendy [D_TAK], średnio w całym badanym okresie drobni 

akcjonariusze reprezentowali większy odsetek głosów na WZA (11,43%) niż to było w całej 

badanej grupie (9,18%). Wyższa jest także wartość mediany, a rozkład pozostaje prawoskośny. 

W tej podgrupie mniejsza niż dla całej badanej grupy jest zmienność rozkładu udziału głosów 

drobnych akcjonariuszy (0,88 w porównaniu do 0,97) w walnych zgromadzeniach.  

W walnych zgromadzeniach, na których przegłosowano wypłatę dywidendy, znaczni 

akcjonariusze posiadali średnio niespełna 89% udziału w [LGWZA], a rozkład zmiennej dla tej 

podgrupy akcjonariuszy jest lewoskośny.  

Tabela 7 

Analiza liczby głosów reprezentowanych przez małych i dużych akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach, na 

których podjęto decyzję o wypłacie dywidendy w kolejnych latach i całym badanym okresie 

[LGWZA]* ŚREDNIA MEDIANA MIN MAX ODCH. WSP. 

[D_TAK] ARYTM.       STAND. ZMIEN. 

2010 AK>5% 89,42% 93,70% 65,75% 99,50% 9,54 0,11 

AK<5% 10,58% 6,30% 0,50% 34,25% 9,54 0,90 

2011 AK>5% 88,05% 91,49% 51,14% 99,98% 11,39 0,13 

AK<5% 11,95% 8,51% 0,02% 48,86% 11,39 0,95 

2012 AK>5% 87,80% 92,29% 64,36% 99,96% 10,70 0,12 

AK<5% 12,20% 7,71% 0,04% 35,64% 10,70 0,88 
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2013 AK>5% 88,34% 92,67% 61,65% 99,96% 10,89 0,12 

AK<5% 11,66% 7,33% 0,04% 38,35% 10,89 0,93 

2014 AK>5% 88,69% 91,71% 62,97% 99,88% 8,72 0,10 

AK<5% 11,31% 8,30% 0,12% 37,03% 8,72 0,77 

2015 AK>5% 89,09% 92,01% 69,31% 100,00% 8,91 0,10 

AK<5% 10,91% 8,00% 0,00% 30,69% 8,91 0,82 

2010- AK>5% 88,57% 92,47% 51,14% 100,00% 10,06 0,11 

-2015 AK<5% 11,43% 7,53% 0,00% 48,86% 10,06 0,88 

 

Tylko w 2015 roku i tylko w dwóch spółkach (LPP, POLICE) na walne zgromadzenie 

nie zgłosili się drobni akcjonariusze, w pozostałych przypadkach (a więc 99% obserwacji15) 

brali oni udział w WZA. Średni udział dużych akcjonariuszy w [LGWZA] spółek 

wypłacających dywidendę to w każdym roku pomiędzy 87% a 90%. Najczęściej dysponowali 

oni pomiędzy 90% a 100% LGWZA (Rys. 4). Taka sytuacja miała miejsce 103 razy, a więc w 

60% obserwacji. 

 

Rys. 4. Rozkład udziałów głosów dużych akcjonariuszy w WZA uchwalających wypłatę dywidendy 

Z tych 103 obserwacji jedenaście wartości zmiennej należy do przedziału od 90% do 

92%, 25 należy do kolejnego przedziału od 92% do 94%, po 21 spółek miało na walnych 

zgromadzeniach udział znacznych akcjonariuszy na poziomie od 94% do 96% i od 96% do 

                                                           
15 Obliczenia dodatkowe. 
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98%, a w 25 przypadkach akcjonariusze ci dysponowali udziałem w [LGWZA] pomiędzy 98% 

a 100% (Rys. 5), a więc liczebność w tych pięciu przedziałach była podobna. 

Większy średni udział małych akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach, które 

podejmują decyzję o wypłacie dywidendy, w porównaniu do średniego udziału we wszystkich 

walnych zgromadzeniach dla całej badanej grupy spółek [CAŁA_GRUPA] w badanym okresie, 

został potwierdzony testem statystycznym.  

 

 

Rys. 5. Rozkład udziałów głosów dużych akcjonariuszy (w szczególności udziałów przekraczających 80%) w 

WZA, które uchwaliły wypłatę dywidendy 

Tak więc, na walnych zgromadzeniach średnia reprezentacja głosów znacznych 

akcjonariuszy jest większa w całej badanej grupie niż w podgrupie spółek wypłacających 

dywidendy. To analogicznie oznacza, że w tej podgrupie spółek średnia reprezentacja głosów 

małych akcjonariuszy jest większa niż w całej badanej grupie. 

 

4.3.Udział głosów akcjonariuszy znacznych i drobnych w podgrupie spółek 

niewypłacających dywidendy 

W podgrupie spółek, które nie uchwaliły dywidendy [D_NIE] w latach objętych 

badaniem (150 obserwacji, z Tabeli 3), drobni akcjonariusze dysponowali średnio 6,78% 

głosów (Tabela 8). Jak już zostało wcześniej wykazane, ta sama wielkość w podgrupie spółek 

wypłacających dywidendy osiągnęła wartość 11,43% (Tabela 7), a w całej badanej grupie 

wyniosła 9,18%. A więc, udział głosów małych akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach, 
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które podjęły decyzję o niewypłacaniu dywidend, stanowił ledwie 60% udziału ich głosów w 

tych walnych zgromadzeniach, które podjęły decyzję o wypłacie dywidendy.  

Współczynnik zmienności udziału głosów małych akcjonariuszy w podgrupie spółek 

niewypłacających dywidend ma wysoki poziom – aż 0,97 w okresie badania, znacznie więcej 

niż w półkach wypłacających dywidendy (0,88). Zmienność udziału dużych akcjonariuszy w 

[LGWZA] jest mniejsza w podgrupie spółek niewypłacających dywidendy (0,07) niż w 

podgrupie spółek dokonujących wypłat dywidend (0,11).  

Tabela 8 

Analiza liczby głosów reprezentowanych przez małych i dużych akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach, na 

których podjęto decyzję o niewypłacaniu dywidendy w kolejnych latach i całym badanym okresie 

[LGWZA]+ ŚREDNIA MEDIANA MIN MAX ODCHYL. WSP. 

[D_NIE] ARYTM.       STAND. ZMIENN. 

2010 AK>5% 94,53% 95,49% 78,56% 100,00% 5,47 0,06 

AK<5% 5,47% 4,51% 0,00% 21,44% 5,47 1,00 

2011 AK>5% 92,00% 94,53% 77,11% 100,00% 7,33 0,08 

AK<5% 8,00% 5,47% 0,00% 22,89% 7,33 0,92 

2012 AK>5% 92,21% 93,23% 74,79% 100,00% 6,38 0,07 

AK<5% 7,79% 6,78% 0,00% 25,21% 6,38 0,82 

2013 AK>5% 94,09% 96,23% 74,64% 99,98% 6,83 0,07 

AK<5% 5,91% 3,77% 0,02% 25,36% 6,83 1,15 

2014 AK>5% 94,78% 96,86% 83,65% 100,00% 4,77 0,05 

AK<5% 5,22% 3,14% 0,00% 16,35% 4,77 0,91 

2015 AK>5% 93,25% 95,04% 78,74% 99,87% 6,00 0,06 

AK<5% 6,75% 4,96% 0,13% 21,26% 6,00 0,89 

2010- AK>5% 93,22% 94,70% 74,64% 100,00% 6,57 0,07 

-2015 AK<5% 6,78% 5,30% 0,00% 25,36% 6,57 0,97 

 

W sześciu przypadkach (4% obserwacji w tej podgrupie) drobni akcjonariusze nie wzięli 

udziału w WZA (GRAJEWO 2010, 2012; HAWE 2010, 2011, 2012; RAFAKO 2014). Po 

wykluczeniu tych walnych zgromadzeń średni dla całego okresu udział głosów drobnych 

akcjonariuszy rośnie do 7,11%, zaś minimalny udział drobnych akcjonariuszy to wówczas w 
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kolejnych latach odpowiednio: 0,05%; 0,03%; 0,13%; 0,02%; 0,15% i 0,13%16. Maksymalny 

udział małych akcjonariuszy nie przekroczył 26%. Odbyło się tylko 10 walnych zgromadzeń, 

na których akcjonariusze drobni dysponowali pomiędzy 20% a 30% LGWZA (Rys.6). 

Najczęściej udział ten nie przekraczał 10% (110 przypadków).  

 

Rys. 6. Rozkład udziałów głosów małych akcjonariuszy w WZA, które nie uchwaliły wypłaty dywidendy 

Bardziej szczegółowa analiza rozkładu tej zmiennej w spółkach nie wypłacających 

dywidendy pokazuje, że najczęściej w walnych zgromadzeniach (45 na 150, a więc w 30%) 

drobni akcjonariusze dysponowali nie więcej niż 2% udziałem w [LGWZA] (Rys. 7). Wraz ze 

wzrostem wielkości tego udziału spada liczba obserwacji, a więc walnych zgromadzeń, na 

których drobni akcjonariusze dysponowali odnośnym udziałem w [LGWZA].  

 

                                                           
16 Obliczenia dodatkowe. 
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Rys. 7. Rozkład udziałów głosów małych akcjonariuszy (w szczególności udziałów nie większych niż 20%) w 

WZA, które nie uchwaliły wypłaty dywidendy 

Minimalny udział dużych akcjonariuszy w LGWZA to ponad 74% (Tabela 8), a więc o 

około 10 punktów procentowych więcej niż w spółkach wypłacających dywidendy. Średni ich 

udział w całym okresie to 93,2%, więcej niż w całej badanej grupie i w walnych 

zgromadzeniach, które podjęły pozytywną decyzję w sprawie dywidendy. 

To oznacza, że udział małych akcjonariuszy w [LGWZA] musi być mniejszy. Ten 

mniejszy średni udział głosów należących do małych akcjonariuszy w walnych 

zgromadzeniach podejmujących decyzję o niewypłacaniu dywidendy w całym badanym 

okresie, został potwierdzony przez test statystyczny na równość średnich. 

Zatem w czasie walnych zgromadzeń podejmujących decyzję o niewypłacaniu dywidend 

średnia reprezentacja znacznych akcjonariuszy jest większa niż w całej badanej grupie. Średnia 

reprezentacja w przypadku małych akcjonariuszy jest natomiast mniejsza niż w całej badanej 

grupie. 

 

4.4.Udział głosów akcjonariuszy znacznych i drobnych w podgrupie spółek, które 

wypłaciły dywidendę w każdym roku badanego okresu 

Piętnaście spółek (wymienionych w Tabeli 4) wypłaciło dywidendę w każdym roku 

okresu objętego badaniem [D_TAKx6]. W czasie 90-ciu walnych zgromadzeń w tych spółkach 

(15 spółek x 6 lat) akcjonariusze drobni dysponowali średnio 13,77% głosów (Tabela 9). To o 

połowię więcej niż w całej badanej grupie (9,18%) i o 1/5 więcej niż w podgrupie wszystkich 

walnych zgromadzeń podejmujących pozytywną decyzję w sprawie dywidendy (11,43%). 

Wyższą średnią reprezentację drobnych akcjonariuszy na WZA w spółkach, które co rok 

wypłacały dywidendę potwierdza także wynik testu na równość średnich. 

W tej podgrupie spółek tylko w jednym przypadku drobni akcjonariusze nie zgłosili się 

na WZA (LPP 2015), poza tym dysponowali co najmniej 0,37% głosów [LGWZA]. 

Maksymalny udział ich głosów z reguły kształtował się między 30% a 40% [LGWZA], a jeden 

raz osiągnął prawie 49% (EMPERIA 2011). Rozkład głosów [LGWZA] pozostających w 

dyspozycji drobnych akcjonariuszy charakteryzuje się mniejszą zmiennością (0,83) niż we 

wszystkich dotychczas przeprowadzonych analizach.  
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Tabela 9 

Analiza liczby głosów reprezentowanych na walnych zgromadzeniach przez akcjonariuszy dużych i małych w 

spółkach, które wypłaciły dywidendę w każdym roku badanego okresu 

[LGWZA]* ŚREDNIA MEDIANA MIN MAX ODCHYL. WSP. 

[D_TAKx6] ARYTM.       STAND. ZMIENN. 

2010 AK>5% 89,67% 93,70% 65,75% 98,51% 9,84 0,11 

AK<5% 10,33% 6,30% 1,49% 34,25% 9,84 0,95 

2011 AK>5% 85,08% 90,64% 51,14% 98,70% 13,00 0,15 

AK<5% 14,92% 9,36% 1,30% 48,86% 13,00 0,87 

2012 AK>5% 85,72% 88,08% 64,36% 98,34% 11,34 0,13 

AK<5% 14,28% 11,92% 1,66% 35,64% 11,34 0,79 

2013 AK>5% 84,40% 89,21% 61,65% 99,63% 12,45 0,15 

AK<5% 15,60% 10,79% 0,37% 38,35% 12,45 0,80 

2014 AK>5% 87,15% 91,07% 62,97% 97,49% 9,78 0,11 

AK<5% 12,85% 8,93% 2,51% 37,03% 9,78 0,76 

2015 AK>5% 85,33% 86,65% 69,31% 100,00% 10,60 0,12 

AK<5% 14,67% 13,35% 0,00% 30,69% 10,60 0,72 

2010- AK>5% 86,23% 90,83% 51,14% 100,00% 11,37 0,13 

-2015 AK<5% 13,77% 9,18% 0,00% 48,86% 11,37 0,83 

 

Porównanie histogramów z Rys. 2 i Rys. 8 pozwala zauważyć, że 12 walnych 

zgromadzeń z całej badanej grupy, na których drobni akcjonariusze posiadali łącznie pomiędzy 

30% a 40% głosów, to doroczne spotkania akcjonariuszy spółek wypłacających dywidendy w 

każdym roku badanego okresu. Są to zatem spółki, które posiadają najbardziej aktywny drobny 

akcjonariat. 

W 14 przypadkach drobni akcjonariusze dysponowali udziałem w liczbie głosów 

[LGWZA] na poziomie między 20% a 30% (Rys. 8). Na pozostałych 63 walnych 

zgromadzeniach udział drobnych akcjonariuszy nie przekroczył 20%. W 13 z nich mieścił się 

w przedziale od 6% do 8% (Rys. 9). Rozkład ten jest dość nietypowy w porównaniu z 

dotychczas prezentowanymi histogramami, ponieważ największa liczba przypadków wcale nie 

należy do przedziału między 0% a 2%. Aż na 42 walnych zgromadzeniach (z 90) drobni 
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akcjonariusze dysponowali maksymalnie 8% [LGWZA], a w ponad połowie przypadków 

posiadali nie więcej niż 10% udziału w [LGWZA]. 

 

Rys. 8. Rozkład udziałów głosów małych akcjonariuszy w WZA, które uchwaliły wypłaty dywidendy w każdym 

roku okresu objętego badaniem 

W całej badanej grupie połowa walnych zgromadzeń zgromadziła małych akcjonariuszy 

dysponujących nie więcej niż 7% [LGWZA] (Rys. 3). Warto podkreślić, że – inaczej niż w 

dotychczasowych analizach – najczęściej udział małych akcjonariuszy w walnych 

zgromadzeniach spółek dokonujących corocznych wypłat dywidendy wcale nie znajduje się w 

przedziale 0% - 2%. Należy do niego tylko 8 przypadków. Liczba obserwacji rośnie w 

kolejnych przedziałach aż do 6% – 8%, spadając do 5 przypadków w przedziale 8% - 10% i 

utrzymuje się potem na dość stabilnym poziomie.  

 

Rys. 9. Rozkład udziałów głosów małych akcjonariuszy (w szczególności udziałów mniejszych niż 20%) w WZA, 

które uchwaliły wypłaty dywidendy w każdym roku okresu objętego badaniem. 
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W badanym okresie średni udział dużych akcjonariuszy w [LGWZA] to w spółkach 

wypłacających regularne dywidendy nieco ponad 86% - wyraźnie poniżej średnich z 

dotychczasowych analiz. Test statystyczny na równość średnich potwierdza, że jest to średnia 

niższa niż w przypadku całej grupy badanych spółek. Zmienność rozkładu udziału głosów 

znacznych akcjonariuszy pozostaje relatywnie niewielka (0,13).  

Przeprowadzony dodatkowo test dla średniego udziału małych akcjonariuszy w 

[LGWZA] w spółkach wypłacających dywidendy [D_TAK] i spółkach wypłacających 

dywidendy w każdym roku objętym badaniem [D_TAKx6] nie dał podstaw do odrzucenia 

hipotezy o równości tych średnich. 

 

4.5.Udział głosów akcjonariuszy znacznych i drobnych w podgrupie spółek, które nie 

wypłaciły dywidendy w żadnym roku badanego okresu 

Średni w badanym okresie udział głosów małych akcjonariuszy w WZA spółek, które ani 

jeden raz nie wypłaciły dywidendy [D_NIEx6] (10 spółek wymienionych w Tabeli 5), to 5,57% 

(Tabela 10). Stanowi to zaledwie 60% średniego udziału tej podgrupy akcjonariuszy w całej 

badanej grupie i połowę średniej (11,43%) w spółkach, które wypłacały dywidendę [D_TAK]. 

Udział ten jest także mniejszy niż w przypadku tych WZA, które podjęły negatywną decyzję w 

sprawie dywidendy [D_NIE] (6,78% z Tabeli 8).  

Wartość współczynnika zmienności dla udziału małych akcjonariuszy jest relatywnie 

wysoka (1,09 - najwyższa w dotychczasowych analizach), a maksymalny udział ich głosów to 

21,77% (LOTOS 2013). Na 60 walnych zgromadzeń (10 spółek x 6 lat) 5 razy drobni 

akcjonariusze nie zgłosili się na WZA (GRAJEWO 2010, 2011; HAWE 2010, 2011, 2012). Po 

pominięciu tych przypadków średni udział drobnych akcjonariuszy w całym badanym okresie 

rośnie do 6,07%, a ich minimalny udział to co najmniej 0,05%17. 

Test statystyczny na równość średnich potwierdza, że średnia reprezentacja małych 

akcjonariuszy w spółkach, które w badanym okresie ani jeden raz nie wypłaciły dywidendy, 

jest niższa niż we wszystkich spółkach należących do badanej grupy. Tym samym średni udział 

dużych akcjonariuszy w [LGWZA] w całej badanej grupie jest niższy niż w spółkach, które nie 

wypłaciły dywidendy. 

                                                           
17 Obliczenia dodatkowe. 
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Tabela 10 

Analiza liczby głosów reprezentowanych przez akcjonariuszy dużych i małych w spółkach, które nie wypłaciły 

dywidendy w żadnym roku badanego okresu 

[LGWZA]* ŚREDNIA MEDIANA MIN MAX ODCHYL. WSP. 

[D_NIEx6] ARYTM.       STAND. ZMIENN. 

2010 AK>5% 95,73% 97,56% 83,66% 100,00% 5,13 0,05 

AK<5% 4,27% 2,44% 0,00% 16,34% 5,13 1,20 

2011 AK>5% 92,50% 95,55% 78,36% 100,00% 7,68 0,08 

AK<5% 7,50% 4,46% 0,00% 21,64% 7,68 1,02 

2012 AK>5% 93,95% 94,90% 81,67% 100,00% 6,26 0,07 

AK<5% 6,05% 5,11% 0,00% 18,33% 6,26 1,03 

2013 AK>5% 94,56% 97,71% 78,23% 99,93% 6,90 0,07 

AK<5% 5,44% 2,30% 0,07% 21,77% 6,90 1,27 

2014 AK>5% 95,07% 96,86% 88,22% 99,42% 3,78 0,04 

AK<5% 4,93% 3,14% 0,58% 11,78% 3,78 0,77 

2015 AK>5% 94,81% 96,78% 80,32% 100,00% 5,20 0,05 

AK<5% 5,19% 3,22% 1,51% 19,68% 5,20 1,00 

2010- AK>5% 94,43% 96,55% 78,23% 100,00% 6,05 0,06 

-2015 AK<5% 5,57% 3,46% 0,00% 21,77% 6,05 1,09 

 

Nie ma jednak podstaw do odrzucenia hipotezy, że średnie reprezentacje głosów 

drobnych akcjonariuszy są sobie równe w podgrupie spółek, które nie wypłaciły dywidendy ani 

jeden raz [D_NIEx6] oraz w spółkach, na których walnych zgromadzeniach podjęto negatywne 

decyzje w sprawie dywidendy [D_NIE]. 

Znaczni akcjonariusze reprezentowali w całym okresie co najmniej 78%, a średnio ponad 

94% [LGWZA], a pięciokrotnie dysponowali wszystkimi głosami na WZA. Zmienność 

rozkładu ich głosów jest najniższa z dotychczas wykonanych analiz (0,06). 

W spółkach, które nie wypłaciły dywidend w całym okresie objętym badaniem tylko na 

3 walnych zgromadzeniach akcjonariusze drobni posiadali pomiędzy 20% a 30% [LGWZA] 

(Rys. 10). 
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Rys. 10. Rozkład udziałów głosów małych akcjonariuszy w spółkach, które nie uchwaliły wypłaty dywidendy w 

żadnym roku okresu objętego badaniem (histogram). 

W 8 przypadkach udział ten kształtował się na poziomie 10% - 20%, zaś na niższym 

poziomie – aż w 49 przypadkach (Rys. 10). W tej liczbie na 22 walnych zgromadzeniach 

(prawie połowie) udział drobnych akcjonariuszy w [LGWZA] nie przekroczył 2% (Rys.11). W 

kolejnym przedziale (2% - 4%) znajduje się 10 przypadków, w następnym (4% - 6%) tylko 9, 

a w dalszych - nie więcej niż 5 obserwacji.  

 

Rys. 11. Rozkład udziałów głosów małych akcjonariuszy (w szczególności udziałów mniejszych niż 20%) w 

WZA, które nie uchwaliły wypłaty dywidendy w żadnym roku okresu objętego badaniem 

 

4.6.Udział głosów akcjonariuszy znacznych i drobnych w podgrupie spółek, które kilka 

razy wypłaciły dywidendy akcjonariuszom 
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Dwadzieścia dziewięć pozostałych spółek dokonało chaotycznych wypłat dywidend, a 

więc wypłaciło je co najmniej raz i co najwyżej pięć razy w sześcioletnim okresie objętym 

badaniem. Jest to ponad połowa liczby spółek w badanej grupie, a więc także ponad połowa 

dokonanych obserwacji (bo 29 spółek razy 6 lat to 174 obserwacje).  

Na tych walnych zgromadzeniach znaczni akcjonariusze rozporządzali średnio prawie 

92% głosów (Tabela 11). Dla całej badanej grupy średnia ta była bardzo podobna, wyniosła 

niespełna 91% (z Tabeli 6). Akcjonariusze ci reprezentowali minimum prawie 74% [LGWZA], 

a w dwóch przypadkach (POLICE 2015; RAFAKO 2014) – wszystkimi głosami obecnymi na 

walnych zgromadzeniach. Niewielka jest także wartość odchylenia standardowego i 

współczynnika zmienności (0,08). 

Tabela 11 

Analiza liczby głosów reprezentowanych przez akcjonariuszy dużych i małych w spółkach, które wypłaciły 

dywidendę kilka razy w badanym okresie 

[LGWZA]* ŚREDNIA MEDIANA MIN MAX ODCHYL. WSP. 

[D_CHAOS] ARYTM.       STAND. ZMIENN. 

2010 AK>5% 92,22% 94,00% 76,89% 99,95% 7,33 0,08 

AK<5% 7,78% 6,00% 0,00% 23,11% 7,33 0,94 

2011 AK>5% 91,19% 92,95% 73,89% 99,98% 8,04 0,09 

AK<5% 8,81% 7,05% 0,02% 26,11% 8,04 0,91 

2012 AK>5% 91,32% 92,69% 74,79% 99,96% 7,03 0,08 

AK<5% 8,68% 7,31% 0,04% 25,21% 7,03 0,81 

2013 AK>5% 92,98% 95,03% 74,64% 99,98% 7,00 0,08 

AK<5% 7,02% 4,97% 0,02% 25,36% 7,00 1,00 

2014 AK>5% 91,49% 93,71% 74,79% 100,00% 7,28 0,08 

AK<5% 8,51% 6,29% 0,00% 25,21% 7,28 0,86 

2015 AK>5% 92,51% 93,08% 78,74% 100,00% 5,34 0,06 

AK<5% 7,49% 6,92% 0,00% 21,26% 5,34 0,71 

2010- AK>5% 91,95% 93,61% 73,89% 100,00% 7,08 0,08 

-2015 AK<5% 8,05% 6,40% 0,00% 26,11% 7,08 0,88 
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Drobni akcjonariusze w tej podgrupie posiadali średnio w całym okresie 8% głosów 

[LGWZA], przy czym średnia dla całej badanej grupy wyniosła 9,18% (z Tabeli 6). Na tle całej 

grupy zmienność rozkładu jest mniejsza (0,88 w porównaniu z 0,97), a maksymalny udział 

należących do nich głosów nieco przekroczył 26%.  

Test statystyczny potwierdził, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, że średnie 

udziały głosów małych akcjonariuszy w całej grupie i podgrupie wypłacającej chaotycznie 

dywidendy, są sobie równe. 

Wśród spółek prowadzących chaotyczną politykę wypłat dywidend nie było ani jednej, 

na której udział drobnych akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przekroczyłby 30% (Rys. 

12). W 20 przypadkach udział ten osiągnął między 20% a 30% [LGWZA], co stanowi 11,49% 

wszystkich WZA. 

 

Rys. 12. Rozkład udziałów głosów małych akcjonariuszy w spółkach, które dokonały chaotycznych wypłat 

dywidend w całym okresie objętym badaniem 

Na 40 ze 154 pozostałych walnych zgromadzeń, dysponowali głosami dającym nie więcej 

niż 2% [LGWZA] (Rys. 13). Liczebność w następnych trzech przedziałach wartości (tj. 2% – 

5%; 4% - 6%; 6% - 8%) to 21-24 obserwacje. W kolejnych przedziałach liczebność jest co do 

zasady malejąca, choć istotnym wyjątkiem jest udział głosów na poziomie od 12% do 14% - 

miało miejsce 14 takich przypadków. 
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Rys. 13. Rozkład udziałów głosów małych akcjonariuszy (w szczególności udziałów mniejszych niż 20%) w 

spółkach, które dokonały chaotycznych wypłat dywidend w całym okresie objętym badaniem 

 

Wnioski końcowe 

Niniejsze badanie objęło grupę 54 polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie, należących do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 w latach 

2010-2015. Z jednej strony została dokonana analiza częstości wypłat dywidend i polityki 

dywidendy realizowanej przez te spółki, z drugiej zaś zostały pozyskane i opracowane 

informacje o obecności małych i dużych akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach 

podejmujących decyzje w sprawie dywidendy.  

Uzyskane wyniki jednoznacznie prowadzą do wniosku, że wypłata dywidend jest 

związana z większą (w ujęciu procentowym) reprezentacją drobnych akcjonariuszy (z których 

każdy posiada mniej niż 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu) na WZA.  

W walnych zgromadzeniach spółek, które wypłacały dywidendę w każdym roku okresu 

objętego badaniem średnio prawie 14% głosów było w posiadaniu małych akcjonariuszy. Jest 

to zdecydowanie więcej niż w całej badanej grupie, w której średnia reprezentacja wyniosła 

nieco ponad 9% i jest to różnica statystycznie istotna.  

Drobni akcjonariusze spółek regularnie wypłacających dywidendy tylko w jednym 

przypadku (na 90 obserwacji) nie zgłosili się na walne zgromadzenie, podczas gdy w spółkach 

niewypłacających dywidend, zdarzyło się o to pięć razy (na 60 obserwacji).  
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W spółkach podejmujących negatywną decyzję w zakresie dywidendy w całym okresie 

badania średni udział małych akcjonariuszy nie przekroczył 6%. W porównaniu ze średnią dla 

całej badanej grupy (wynoszącą ponad 9%) jest to różnica istotna statystycznie.  

Udało się także wykazać wyższą procentową obecność drobnych akcjonariuszy na 

walnych zgromadzeniach uchwalających wypłatę dywidendy w porównaniu z walnymi 

zgromadzeniami podejmującymi uchwałę o przeciwnej treści. Przy średniej dla całej grupy 

przekraczającej 9%, spółki z przegłosowanymi dywidendami miały średnią reprezentację 

przekraczającą 11%, podczas gdy spółki podejmujące decyzje o niewypłacaniu dywidend – 

tylko niespełna 7%. Różnice te zostały potwierdzone testem statystycznym.  

Na 324 obserwacje w 213 znaczni akcjonariusze dysponowali między 90% a 100% 

głosów na walnym zgromadzeniu. Wśród małych akcjonariuszy udział ten najczęściej mieścił 

się w przedziale 0%-2% (70 przypadków). W podgrupie spółek głosujących za dywidendami 

(174 obserwacje) drobni akcjonariusze w 25 przypadkach mieli nie więcej niż 2% głosów, a w 

podgrupie spółek głosujących przeciwko dywidendom (150 obserwacji) miało miejsce 45 

takich przypadków.  

W spółkach wypłacających dywidendy corocznie akcjonariusze drobni posiadali większy 

maksymalny udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: w jednym przypadku nawet w 

przedziale 40%-50%, przy 3 przypadkach w przedziale 20%-30% wśród spółek, które 

dywidendy nie wypłaciły ani jeden raz.  

W podgrupie spółek prowadzących chaotyczną politykę dywidend w porównaniu z całą 

badaną grupą nie można potwierdzić statystycznie istotnych różnic w reprezentacji 

akcjonariuszy małych i dużych. 

Uzyskane wyniki uprawniają do sformułowania wniosku, że drobni akcjonariusze 

(którymi prawdopodobnie w znacznej mierze są osoby fizyczne) są zainteresowani wypłatami 

dywidend i chętniej oraz liczniej zgłaszają się na walne zgromadzenia spółek wypłacających 

dywidendy. Ponieważ projekty uchwał są znane przed dniem walnego zgromadzenia (i 

najprawdopodobniej skonsultowane z największym akcjonariuszami) wydaje się, że ich 

uczestnictwo nie jest związane z chęcią forsowania wypłaty dywidendy a raczej z potrzebą 

uczestniczenia w jej uchwalaniu.  

Uzyskane wyniki powodują, że nasuwają się kolejne pytania i problemy badawcze w tym 

obszarze. Otóż – szczególnie w kontekście wniosków sformułowanych w poprzednim akapicie 



31 
 

- ważna wydaje się analiza udziału głosów przeciwnych i wstrzymujących się w głosowaniach 

w sprawie dywidendy. Innym, wydaje się obiecującym, kierunkiem jest badanie związku 

między polityką dywidendy a charakterystyką największego lub kilku największych 

akcjonariuszy. 
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