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MenedĪment w prywatyzowanych
przedsiĊbiorstwach w Polsce
1. Wprowadzenie
Od 1989 roku, po transformacji systemowej w Polsce, powstaáa moĪliwoĞü
tworzenia nowej szkoáy menedĪmentu. DziĊki gospodarce rynkowej przedsiĊbiorstwa wymagaáy nowego stylu zarządzania. RozpoczĊáy siĊ wielkie zmiany.
RównieĪ przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowaáo falĊ przemian
w zarządzaniu przedsiĊbiorstwami.
Podczas dwudziestu lat wiele firm zmuszonych zostaáo do przystosowania
siĊ do nowych warunków. Zarządzanie skupiáo siĊ gáównie na skáadnikach hard
(finanse, technologia, marketing). Brakowaáo na początku ĞwiadomoĞci, Īe ludzie są najwaĪniejsi (soft).
W trakcie przeksztaáceĔ wáasnoĞciowych, drogą prywatyzacji bezpoĞredniej,
zaczĊto dostrzegaü akcjonariat pracowniczy. W artykule krótko zaprezentowano
jego powstanie w Polsce. Aktualnie jest powszechny poprzez funkcjonowanie na
rynku wielu spóáek kapitaáowych – spóáek akcyjnych i spóáek z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią.
DziĊki menedĪmentowi, odpowiednio przygotowanemu na wprowadzenie
zmian, udaáo siĊ sprywatyzowaü kopalnie bazaltu w Polsce.

2. Akcjonariat pracowniczy w Polsce
Historia akcjonariatu pracowniczego w Polsce siĊga początku XX wieku.
W literaturze podkreĞla siĊ, Īe jedną z pierwszych nowoczesnych spóáek w Europie, realizujących zasadĊ akcjonariatu pracowniczego, byáa spóáka „Gazolina”, zaáoĪona w 1912 roku we Lwowie przez Mariana WieleĪyĔskiego i Wáadysáawa Szaynoka (por. [12, s. 79]).
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Okres powojenny w Polsce zdominowaáa gospodarka centralnie planowana
z systemem zarządzania nakazowo-rozdzielczym. Polska Ludowa przejĊáa
przedwojenne przedsiĊbiorstwa paĔstwowe oraz powiĊkszyáa ich liczbĊ w drodze aktów nacjonalizacyjnych (por. [9, s. 39]). Nastąpiá widoczny ich rozwój
inwestycyjny. W efekcie powstaá dominujący sektor gospodarczy, obejmujący
wszystkie dziaáy gospodarki narodowej. Funkcjonowaá prawie w caáym kraju
w jednolitej formie prawnej – przedsiĊbiorstwa paĔstwowego. Zasady komercjalizacji przedsiĊbiorstw paĔstwowych zostaáy odrzucone, a ich miejsce zajĊáy zasady rozrachunku gospodarczego jako nowej, socjalistycznej metody organizacji
i funkcjonowania przedsiĊbiorstw paĔstwowych (por. [5, s. 238]). SamodzielnoĞü [16] i odpowiedzialnoĞü [8] przedsiĊbiorstw paĔstwowych byáy znacznie
ograniczone. PrzedsiĊbiorstwa paĔstwowe miaáy wykonywaü narzucone im plany gospodarcze. EfektywnoĞü ekonomiczna i finanse przedsiĊbiorstw pozostawaáy na dalszym planie.
W Polsce (por. [14]) oraz w innych paĔstwach Europy Wschodniej (por. [15,
s. 92]), w których po 1989 roku zaczĊto dokonywaü zmiany ustroju gospodarczego, prywatyzacja przedsiĊbiorstw paĔstwowych miaáa staü siĊ gáównym
narzĊdziem zmiany struktury podmiotowej gospodarki. Prywatyzacja miaáa ponadto realizowaü inne cele, takie jak: usuniĊcie Ĩródáa gáównych niepowodzeĔ
gospodarczych, za które uznano przedsiĊbiorstwa paĔstwowe, rozszerzenie sektora prywatnego i pozyskanie do Polski kapitaáu zagranicznego, poprawĊ stanu
budĪetu paĔstwa, rozwój akcjonariatu pracowniczego.
W przyjĊtych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych nie uregulowano kwestii formalno-prawnego powstania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej
w formie „spóáki pracowniczej”. PrzyjĊte rozwiązania prawne zakáadaáy moĪliwoĞü powstania jedynie pracowniczego leasingu (por. [11, s. 29–30]) (w ustawie
prywatyzacyjnej) oraz moĪliwoĞü udziaáu przedstawicieli pracowników w skáadzie rad nadzorczych (w ustawie komercjalizacyjnej).
Ze wzglĊdu na brak ustawy regulującej warunki powstawania i dziaáalnoĞci
„spóáek pracowniczych” (por. [11, s. 23–24]), (ustawa o pp z 1990 roku regulowaáa tylko warunki leasingu), to szczególna rola przypadáa organowi zaáoĪycielskiemu przedsiĊbiorstw paĔstwowych, tj. Ministerstwu PrzeksztaáceĔ WáasnoĞciowych (od 1997 roku Ministerstwu Skarbu PaĔstwa). Jego decydenci wyraĨnie sprzyjali „menedĪeryzacji” spóáek leasingowych. NaduĪywano nazwy „spóáka pracownicza” przez zdominowany udziaáowo menedĪment (por. [10, s. 89]).
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiĊbiorstw paĔstwowych ulegaáa nowelizacji w latach 2002–2003. Wprowadzane byáy kolejne zmiany
w dziennikach ustaw: DzU 2002 nr 113 poz. 984, DzU nr 171 poz. 1397, aĪ do
ujednolicenia tekstu i zmiany nazwy – o komercjalizacji i prywatyzacji, zamieszczonej w DzU 2002 nr 240 poz. 2055.
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3. Kontrakt menedĪerski formą usprawnienia zarządzania
przedsiĊbiorstwem
DąĪąc do usprawnienia zarządzania przedsiĊbiorstwami paĔstwowymi i przez
to – poprawy efektywnoĞci ich dziaáania, w 1991 r. wprowadzono moĪliwoĞü zarządzania nimi na czas oznaczony przez zarządcĊ, osobĊ fizyczną lub prawną
(firma zarządzająca), dziaáającego na podstawie zawartego z nim przez organ zaáoĪycielski (lub ministra skarbu) kontraktu menedĪerskiego (umowy o zarządzanie). Kontrakt, mający charakter cywilnoprawny, precyzuje obowiązki zarządcy w zakresie bieĪącego zarządzania, zasady jego wynagradzania, kryteria
oceny efektywnoĞci zarządzania i zasady odpowiedzialnoĞci zarządcy za powierzony majątek przedsiĊbiorstwa. Z chwilą zawarcia umowy i objĊcia obowiązków przez zarządcĊ nastĊpuje rozwiązanie organów samorządu pracowniczego
i odwoáanie dotychczasowego dyrektora. Organ zaáoĪycielski powinien natomiast powoáaü radĊ nadzorczą obejmującą przedstawicieli pracowników, sprawującą nadzór nad dziaáalnoĞcią przedsiĊbiorstwa. Przypadki zarządzania przedsiĊbiorstwem paĔstwowym przez zarządcĊ są w Polsce niezbyt czĊste i brakuje
peánej oceny tej formy zarządzania [6]. Obecnie zarządzanie przedsiĊbiorstwem
na podstawie kontraktu menedĪerskiego wystĊpuje takĪe w przedsiĊbiorstwach
prywatnych. MiĊdzy innymi, ze wzglĊdu na zastĊpowanie struktur hierarchicznych, w których widoczna jest przewaga organizacji nad samoregulacją, strukturami funkcjonalnymi, w których samoregulacja zyskuje na znaczeniu a organizacja stosowana jest w koniecznym zakresie [18, 19].
W przedsiĊbiorstwie o strukturze funkcjonalnej pojawia siĊ zapotrzebowanie
na pracowników o wiĊkszej samosterownoĞci, gdyĪ gáównie dziĊki nim wzrasta
efektywnoĞü firm [20, 21].
Panuje przekonanie, Īe przedsiĊbiorstwo paĔstwowe, niezaleĪnie czy zarządzane przez zaleĪnego od administracji paĔstwowej dyrektora, zarządcĊ czy
zaáogĊ, nie zapewnia ani przedsiĊbiorczoĞci, ani efektywnoĞci ekonomicznej.
OdpowiedzialnoĞü jest rozmyta, a na skutek ich duĪego uzwiązkowienia i upolitycznienia cele ekonomiczne nie są dla ich kierownictw najwaĪniejsze. Widocznym wyrazem upolitycznienia przedsiĊbiorstw paĔstwowych jest to, Īe po
kaĪdej zmianie ekipy rządowej nastĊpuje powaĪna wymiana czáonków rad nadzorczych i zarządów tych przedsiĊbiorstw, przy czym nowi ludzie nie zawsze są
bardziej kompetentni od swych poprzedników. Starają siĊ oni realizowaü cele
i oczekiwania wáadzy nadrzĊdnej, natomiast pracownicy wykazują postawĊ roszczeniową niezaleĪnie od wyników ekonomicznych przedsiĊbiorstwa. PodkreĞla
siĊ przy tym, Īe „skutecznoĞü obecnego nadzoru wáaĞcicielskiego nad firmami
paĔstwowymi jest znacznie niĪsza w porównaniu do skutecznoĞci tego nadzoru
w firmach prywatnych, w tym prywatnych spóákach kapitaáowych w Polsce
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i za granicą” (por. [13, s. 188]). WiĊksza sprawnoĞü i efektywnoĞü dziaáania
wymaga prywatyzacji przedsiĊbiorstw paĔstwowych.
NaleĪy jednak zwróciü uwagĊ na cechy szczególne kontraktu menedĪerskiego. Zakáada on zdecydowanie wiĊkszą dyspozycyjnoĞü pracownika, zadaniowy
charakter pracy i wymaga szczególnej lojalnoĞci i wspóádziaáania obu stron
umowy. MenedĪer podpisując kontrakt, zobowiązuje siĊ przestrzegaü zakazu
konkurencji. Po rozwiązaniu kontraktu zobowiązany jest do niepodejmowania
pracy w przedsiĊbiorstwie konkurencyjnym przez okreĞlony czas. W przypadku
niewywiązania siĊ z tego zobowiązania, zmuszony bĊdzie do zapáacenia wysokiego odszkodowania.
OdpowiedzialnoĞü menedĪera z tytuáu sprawowania zarządu opiera siĊ na
zasadzie winy. Odpowiada za peáną szkodĊ, którą spowodowaá niewykonaniem
lub nienaleĪytym wykonaniem swego zobowiązania. Zgodnie z art. 361 §1 Kodeksu cywilnego, szkoda obejmuje nie tylko straty poniesione przez poszkodowanego, lecz równieĪ korzyĞci, które mógáby osiągnąü, gdyby mu szkody nie
wyrządzono.
Zaletą kontraktu menedĪerskiego jest to, iĪ jego zawarcie jest czĊsto jedyną metodą pozyskania kluczowych dla danego zakáadu menedĪerów, poniewaĪ
nie bĊdąc pracownikami – nie podlegają ukáadowi zbiorowemu.

4. Kontrakty menedĪerskie w prywatyzowanych
przedsiĊbiorstwach górnictwa odkrywkowego
Funkcjonowanie przedsiĊbiorstw w systemie gospodarki planowej (centralnie sterowanej) wytworzyáo jednostronny sposób postrzegania jego wartoĞci –
jako substancji majątkowej. Pomijano istotny element, jakim jest zdolnoĞü podmiotu gospodarczego do generowania przychodów i zysków, a tym samym
przynoszenia swoim wáaĞcicielom wymiernych korzyĞci finansowych. Logika
gospodarki rynkowej sprawia, iĪ przedsiĊbiorstwo oceniane jest przez potencjalnych inwestorów gáównie przez pryzmat zdolnoĞci do generowania dochodów.
Związane to jest m.in. z wáaĞciwą organizacją produkcji i systemu zarządzania
przedsiĊbiorstwem, konkurencyjnoĞcią wyrobów oraz fachowoĞcią zatrudnionych pracowników. Wynika z tego, iĪ wartoĞü rynkowa przedsiĊbiorstwa moĪe
niekiedy znacznie odbiegaü (in „+” lub in „í”) od wartoĞci jego substancji majątkowej (por. [17, s. 28]).
W pracy [2] zwrócono m.in. uwagĊ na rolĊ kontraktów menedĪerskich
w prywatyzowanych przedsiĊbiorstwach górnictwa odkrywkowego. Badane
przedsiĊbiorstwa faktycznie byáy doskonale zarządzane poprzez zarządców na
mocy zawartych z nimi kontraktów menedĪerskich.
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W kopalniach bazaltu na Dolnym ĝląsku zawarte byáy kontrakty menedĪerskie:
a) 1993–2004 – w Lubaniu pomiĊdzy Zarządcą a Ministrem Skarbu PaĔstwa,
a od 22.07.2004 roku stroną umowy jest àuĪycka Kopalnia Bazaltu „KSIĉGINKI” SA reprezentowana przez RadĊ Nadzorczą – Przewodniczącą Rady
Nadzorczej;
b) od 1991 roku – w Wilkowie zarządca pracowaá na podstawie umowy o zarządzaniu przedsiĊbiorstwem paĔstwowym, a obecnie stroną nowej umowy
jest Rada Nadzorcza PGP „BAZALT” w Wilkowie.
Poziom kwalifikacji i doĞwiadczeĔ kadry menedĪerskiej firmy, który ma
podstawowe znaczenie dla sukcesu zaplanowanego przedsiĊwziĊcia, ocenia siĊ
bardzo wysoko. Ma bardzo istotne znaczenie dla sukcesu spóáki w przyszáoĞci.
W obu kopalniach byáo to zagwarantowane. WspóáwáaĞciciele posiadali bogate
doĞwiadczenie związane z prowadzeniem firmy i sprawowali w niej funkcje
menedĪerskie od lat.

5. Analiza ekonomiczno-finansowa zarządzanych przedsiĊbiorstw
Przedmiotem analizy ekonomicznej przedsiĊbiorstwa są jego wyniki, stan
i pozycja oraz organizacja i metody dziaáania (por. [3, s. 11]).
Analiza wyników obejmuje rezultaty iloĞciowe i jakoĞciowe, w Ğcisáym ich
powiązaniu, związane z osiągniĊciami przedsiĊbiorstwa w sferze produkcji,
sprzedaĪy i zakupów, gospodarowania zasobami ludzkimi itp.
Analiza stanu i pozycji to porównywanie faktów i zjawisk gospodarczych
wystĊpujących w danym przedsiĊbiorstwie na tle zmian zachodzących w jego
otoczeniu.
Analiza organizacji i metod dziaáania zajmuje siĊ m.in. oceną jakoĞci zorganizowania procesów technologicznych, transformacji zasileĔ materiaáowo-energetycznych oraz ustaleniem zakresu wykonywania zadaĔ przez przedsiĊbiorstwo, czy wskazywaniem negatywnych czynników utrudniających realizacjĊ
jego celów.
Rozpatrując przedmiot analizy finansowej w przedsiĊbiorstwie jako záoĪoną
caáoĞü, wyróĪniü moĪna dwa podstawowe jego elementy (por. [1, s. 11]):
— stan finansowy,
— wyniki finansowe.
Stan finansowy jest ujĊciem statycznym przedmiotu analizy, ustalanym na
okreĞlony moment. Obejmuje on stan wyposaĪenia przedsiĊbiorstwa w skáadniki
majątku trwaáego i obrotowego, Ğrodki zaangaĪowane w inwestycje i wartoĞci
niematerialne oraz finansowe pokrycie tych skáadników z kapitaáów wáasnych
lub obcych. WiąĪe siĊ to z ksztaátowaniem sytuacji finansowej przedsiĊbiorstwa,
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jego zdolnoĞcią páatniczą i kredytową, efektywnym lokowaniem wolnych Ğrodków
pieniĊĪnych, w tym zagospodarowaniem osiągniĊtych nadwyĪek finansowych.
Wyniki finansowe są ujĊciem dynamicznym przedmiotu analizy. Ustala siĊ
je za pewien okres jako sumĊ wyników narastających w ciągu miesiąca, kwartaáu lub roku. Omawiane wyniki finansowe to zyski lub straty ujĊte w wielkoĞciach brutto lub netto. Oddziaáują na nie takie czynniki, jak przychody ze
sprzedaĪy, koszty wáasne, rozliczenia w formie podatków, dotacji, dywidend itp.
OkreĞlają je wskaĨniki rentownoĞci jako relacjĊ wyniku finansowego do obrotu,
zaangaĪowanych zasobów osobowych, majątkowych lub kapitaáowych.
NajwaĪniejsze znaczenie mają analizy roczne, sáuĪące ocenie dziaáalnoĞci
przedsiĊbiorstwa i jego kierownictwa w podstawowym okresie rozliczeniowym.
Oparte są one na rocznych sprawozdaniach finansowych i z jednej strony umoĪliwiają ocenĊ stanu i wyników finansowych, z drugiej – tworzą przesáanki do
ukierunkowania dalszej dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa (por. [1, s. 13–14]).
Dla prawidáowej oceny sytuacji przedsiĊbiorstwa, naleĪy starannie przeanalizowaü zawarte w sprawozdaniach finansowych dane. Najlepiej wykorzystaü do
tego analizĊ wskaĨnikową.
Syntetyczne wskaĨniki ekonomiczno-finansowe wykorzystywane przy przeprowadzaniu analiz w prywatyzowanych przedsiĊbiorstwach i spóákach to przede
wszystkim:
— wskaĨniki páynnoĞci:
– wskaĨnik páynnoĞci bieĪącej,
– wskaĨnik wysokiej páynnoĞci,
– wskaĨnik pokrycia zobowiązaĔ nadwyĪką finansową,
– wskaĨnik cash-flow,
— wskaĨniki rentownoĞci (zyskownoĞci):
– wskaĨnik zyskownoĞci netto (ROS),
– wskaĨnik zyskownoĞci kapitaáu wáasnego (ROE),
– wskaĨnik zyskownoĞci aktywów (ROA),
– wskaĨnik zwrotu kapitaáu,
– wskaĨnik rentownoĞci majątku,
— wskaĨniki sprawnoĞci dziaáania:
– wskaĨnik naleĪnoĞci (w dniach),
– wskaĨnik zobowiązaĔ (w dniach),
– wskaĨnik rotacji zapasów (w dniach),
– wskaĨnik udziaáu kapitaáu wáasnego w finansowaniu aktywów,
– wskaĨnik udziaáu kapitaáu obcego w finansowaniu aktywów,
– wskaĨnik poziomu zadáuĪenie kapitaáowego,
– wskaĨnik rotacji aktywów.
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WskaĨniki páynnoĞci pokazują zdolnoĞü jednostki do wywiązywania siĊ
z krótkoterminowych zobowiązaĔ. Do tej oceny wyliczane są:
— wskaĨnik páynnoĞci bieĪącej – stosunek aktywów bieĪących do zobowiązaĔ
bieĪących,
— wskaĨnik páynnoĞci szybki jako stosunek aktywów páynnych do bieĪących
zobowiązaĔ,
— wskaĨnik pokrycia zobowiązaĔ nadwyĪką finansową,
— wskaĨnik cash-flow.
Za zadowalające przyjmuje siĊ: wskaĨnik páynnoĞci bieĪącej w granicach
1,2 i wiĊcej, wskaĨnik szybki wynoszący 0,6–1,0 i wiĊcej, wskaĨnik pokrycia
zobowiązaĔ nadwyĪką finansową wynoszący 0,6–1,0 i wiĊcej a wskaĨnik cash-flow 0,1 i wiĊcej.
Druga grupa wskaĨników – wskaĨniki zyskownoĞci (rentownoĞci) są miernikami informującymi o szybkoĞci zwrotu majątku i kapitaáu wáasnego.
Wylicza siĊ:
— wskaĨnik zyskownoĞci netto – jako relacjĊ zysku netto do wielkoĞci sprzedaĪy netto,
— wskaĨnik zyskownoĞci kapitaáu wáasnego – jako relacjĊ zysku netto do kapitaáu wáasnego,
— wskaĨnik zyskownoĞci aktywów – jako stosunek zysku netto do aktywów
ogóáem,
— wskaĨnik zwrotu kapitaáu – jako stosunek zysku neto powiĊkszonego o amortyzacjĊ do kapitaáu podstawowego,
— wskaĨnik rentownoĞci majątku – jako stosunek zysku netto do majątku trwaáego.
WskaĨnik zyskownoĞci aktywów jest ogólnym miernikiem podnoszenia efektywnoĞci firmy. OkreĞla on zdolnoĞü aktywów do generowania zysku, czyli pokazuje, jak efektywnie jednostka zarządza aktywami. Im wartoĞü tego wskaĨnika
jest wyĪsza, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa spóáki.
WskaĨnik rentownoĞci majątku jest ogólnym miernikiem produktywnoĞci
majątku w wypracowywaniu zysku. Im wartoĞü tego wskaĨnika jest wyĪsza, tym
korzystniejsze jest wykorzystanie majątku dla wzrostu dochodu firmy.
Ostatnią grupĊ wskaĨników stanowią wskaĨniki sprawnoĞci dziaáania. SáuĪą one do pomiaru efektywnoĞci wykorzystania zasobów majątkowych.
Wyliczany jest:
— wskaĨnik naleĪnoĞci – liczony w dniach,
— wskaĨnik zobowiązaĔ – liczony w dniach,
— wskaĨnik rotacji zapasów – liczony w dniach,
— wskaĨnik udziaáu kapitaáu wáasnego w finansowaniu aktywów,
— wskaĨnik udziaáu kapitaáu obcego w finansowaniu aktywów,
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— wskaĨnik poziomu zadáuĪenia kapitaáowego,
— wskaĨnik rotacji aktywów.
WskaĨnik naleĪnoĞci – jako stosunek naleĪnoĞci i iloĞci dni w roku do przychodów. Obrazuje on efektywnoĞü gospodarowania w firmie oraz zdolnoĞü kierownictwa do efektywnoĞci rozliczeĔ windykacyjnych z kontrahentami firmy.
WskaĨnik zobowiązaĔ – jako stosunek zobowiązaĔ i iloĞci dni w roku do
przychodów. Obrazuje on moĪliwoĞü czĊĞciowego kredytowania firmy Ğrodkami
zewnĊtrznymi (od kontrahentów firmy).
WskaĨnik rotacji zapasów – jako stosunek zapasów do kosztów i iloĞci dni
w roku. Obrazuje on koniecznoĞü zaangaĪowania Ğrodków finansowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania firmy. WskaĨnik ten winien byü jak najmniejszy.
WskaĨnik udziaáu kapitaáu wáasnego w finansowaniu aktywów – jako stosunek kapitaáu wáasnego do aktywów. Im wiĊkszy wskaĨnik, tym bardziej bezpieczne i niezaleĪne jest prowadzenie firmy.
WskaĨnik udziaáu kapitaáu obcego w finansowaniu aktywów – jako stosunek
zobowiązaĔ do aktywów. Im mniejszy wskaĨnik, tym bardziej bezpieczne i niezaleĪne jest prowadzenia firmy.
WskaĨnik poziomu zadáuĪenia kapitaáowego – wylicza siĊ jako stosunek zobowiązaĔ do kapitaáu wáasnego. Im mniejszy wskaĨnik, tym bardziej bezpieczne
i niezaleĪne jest prowadzenie firmy.
WskaĨnik rotacji aktywów – jako stosunek przychodów do aktywów. Za zadawalający przyjmuje siĊ wskaĨnik powyĪej 1,0.
Badanie rentownoĞci stanowi podstawowy aspekt oceny przedsiĊbiorstwa
zarówno ze strony osób zarządzających, jak i przez jednostki z nimi wspóápracujące. Badanie to prowadzi siĊ zazwyczaj w przekroju rentownoĞci sprzedaĪy,
majątku i rentownoĞci kapitaáów (por. [1, s. 41]).

6. Efekty zarządzania menedĪerów w przedsiĊbiorstwach
górnictwa odkrywkowego
Kadra zarządzająca, w àuĪyckiej Kopalni Bazaltu „KSIĉGINKI” SA oraz
PGP „BAZALT” w Wilkowie, doprowadziáa do skutecznych przemian wáasnoĞciowych tych kopalĔ.
Do oceny ekonomicznej korzyĞci wynikających z prywatyzacji bezpoĞredniej poprzez oddanie przedsiĊbiorstwa do odpáatnego korzystania posáuĪyá model obliczeniowy [2]. Przeprowadzono analizĊ dla róĪnych wariantów ceny
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przedsiĊbiorstwa i uzyskiwanych z tego tytuáu korzyĞci dla Skarbu PaĔstwa i akcjonariuszy.
Ze wzglĊdu na ograniczone ramy artykuáu przedstawiono tylko wyniki badaĔ PGP „BAZALT” w Wilkowie. Przy sporządzaniu analiz uwzglĊdniono nastĊpujące fakty:
— PGP „BAZALT” SA w Wilkowie jest nowoczesnym przedsiĊbiorstwem, potrafiącym sprostaü konkurencji, dobrze funkcjonującym na rynku.
— Jest najwiĊkszym producentem kruszyw bazaltowych w Polsce, a pod
wzglĊdem wydobycia kamieni budowlanych i drogowych zajmuje drugie
miejsce.
— Planowane w kraju inwestycje w budownictwie drogowym stwarzają przedsiĊbiorstwu korzystne perspektywy rozwoju.
Prognozowanie ekonomiczno-finansowych wyników sprowadza siĊ do uzyskania trafnych prognoz strumieni finansowych przychodów i wydatków, jakie
bĊdzie uzyskiwaáa spóáka.
Elementami strumieni przychodów są:
— kapitaá zakáadowy spóáki,
— zysk netto,
— amortyzacja,
— zwrot kapitaáu obrotowego (w przypadku obniĪenia poziomu zaangaĪowania
kapitaáu obrotowego),
— kredyty bankowe.
W skáad strumieni wydatków wchodzą:
— spáata rat kapitaáowych z tytuáu oddania przedsiĊbiorstwa do odpáatnego korzystania tzw. leasing,
— przyrost kapitaáu obrotowego (niezbĊdny na sfinansowanie przyrostu obrotów),
— wydatki inwestycyjne.
Spóáka jest kontynuatorem dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa paĔstwowego PGP
„BAZALT” w Wilkowie. Punktem wyjĞcia dla prognozowania poszczególnych
skáadników strumieni finansowych byáy warunki dziaáania przedsiĊbiorstwa (tj.
jego majątek trwaáy i obrotowy, wyniki ekonomiczno-finansowe, zmiany poziomu sprzedaĪy oraz zmiany wartoĞci i struktury kosztów) oraz ocena szans
i perspektyw rozwoju.
O moĪliwoĞci rozwoju dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa – spóáki w przyszáoĞci,
decydowaü bĊdą, oprócz jego obecnych mocnych i sáabych stron, takĪe inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i zmiany otoczenia rynkowego.
Zgodnie z opracowanym modelem obliczeniowym [2], prognozy wyników
dziaáania spóáki wykonano przy zaáoĪeniu, Īe leasing zostanie spáacony w ciągu
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15 lat. Ocena ekonomiczno-finansowych wyników leasingu przez spóákĊ wymagaáa wykonania prognoz:
— wartoĞci przychodów i kosztów operacyjnych,
— amortyzacji i kosztów finansowych,
— rachunku wyników finansowych dziaáalnoĞci spóáki,
— zapotrzebowania na kapitaá obrotowy.
Symulacje dziaáalnoĞci spóáki zostaáy poddane obróbce statystycznej przy
nastĊpujących zaáoĪeniach kierunkowych:
a) wzrost sprzedaĪy o dynamicznym i stabilnym charakterze,
b) nie zakáadano zmian strukturalnych dotyczących:
– struktury zaopatrzenia,
– struktury rodzajowej kosztów,
c) uwzglĊdniono zmiany strukturalne w:
– strukturze sprzedaĪy,
– sposobach prowadzenia sprzedaĪy.
JednoczeĞnie zaáoĪono staáy poziom wydobycia i sprzedaĪy produkcji w caáym okresie projekcji. Natomiast wartoĞü sprzedaĪy bĊdzie ulegaü zmianom poprzez ceny sprzedaĪy produkcji i usáug. PrzyjĊto, Īe zmiany organizacyjne związane z prywatyzacją nie wpáyną na pogorszenie sprzedaĪy oraz zostanie utrzymany poziom zatrudnienia. W związku z tym juĪ od pierwszego roku nastąpi
sukcesywny wzrost sprzedaĪy produkcji i usáug. MoĪliwe to bĊdzie do zrealizowania dziĊki dalszemu zaangaĪowaniu Zarządu w ksztaátowaniu dobrego wizerunku spóáki w oczach kontrahentów, skierowaniu Ğrodków obrotowych (pochodzących z kapitaáu zakáadowego) na zwiĊkszenie handlu oraz zakupy maszyn
i urządzeĔ niezbĊdnych do uruchomienia nowych kierunków produkcji.
Przewiduje siĊ wolniejszy rozwój spóáki, w związku z realizacją wiĊkszych
zobowiązaĔ wynikających z umowy o oddanie przedsiĊbiorstwa do odpáatnego
korzystania.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku
[4], przyjĊto: okres spáaty 15 lat, stopĊ referencyjną 9,46% oraz kwartalnie spáacaną naleĪnoĞü za korzystanie z przedsiĊbiorstwa.
Dla kaĪdej przeprowadzonej symulacji szczegóáowo analizowano – zgodnie
z modelem:
— zysk brutto,
— raty z tytuáu odpáatnego korzystania za przedsiĊbiorstwo (tzw. raty leasingowe),
— zysk netto (po pokryciu kosztów),
— wartoĞci amortyzacji, uwzglĊdniające umorzenie dotychczasowego majątku
oraz nowe inwestycje,
— generowany coroczny strumieĔ pieniĊĪny.
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Symulacje prowadzono przy cenach za przedsiĊbiorstwo: 30 mln. zá, 31 mln. zá,
32 mln. zá, 34 mln. zá i 35 mln. zá.
KaĪdorazowo prowadzano szczegóáowe wyliczenia wedáug modelu obliczeniowego.
Szersza analiza pozwoliáa na próbĊ ustalenia zaleĪnoĞci korzyĞci Skarbu
PaĔstwa i akcjonariuszy od wynegocjowanej ceny za przedsiĊbiorstwo.
Uzyskane wyniki z modelu obliczeniowego zostaáy przedstawione graficznie
na wykresach 1 do 5.
Na podstawie budowanych tabel zauwaĪono wystĊpowanie prawidáowoĞci –
zmiennoĞü korzyĞci Skarbu PaĔstwa i akcjonariuszy spóáki w zaleĪnoĞci od ceny
przedsiĊbiorstwa, co zobrazowano na wykresie 6.
Przy przeprowadzaniu ocen ekonomicznych, przy przyjĊtych wartoĞciach
przedsiĊbiorstwa w przedziale 30 mln. zá – 35 mln. zá, wyraĨnie rysuje siĊ
wprost proporcjonalna zaleĪnoĞü miĊdzy ceną a korzyĞciami obu stron procesu.
DynamikĊ Ğredniorocznych wpáywów do Skarbu PaĔstwa, Ğrednioroczny
przyrost wartoĞci ksiĊgowej spóáki oraz Ğrednioroczny zwrot kapitaáu akcyjnego
(wypáata dywidendy netto) dla poszczególnych wariantów ceny zestawiono
w tabeli 1.
tys. zá
11000
10000
9000

10169 10105 10031 9900
9733 9625 9485
9395 9236 9135
9058 8920 8822
8681 8557

8000
7000
6000
5000
4000

3555 3518 3720
3144 3071 3232 3296
2836 2887 3047

4334 4613
4030 4078 4300

3000
2000
1000
0
1

2

3

4

5

6

korzyĞci Skarbu PaĔstwa

7

8

9

10

11

12

13

korzyĞci akcjonariuszy

Wykres 1. KorzyĞci Skarbu PaĔstwa i akcjonariuszy spóáki przy cenie 30 mln. zá
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Wykres 2. KorzyĞci Skarbu PaĔstwa i akcjonariuszy spóáki przy cenie 31 mln. zá
ħródáo: opracowanie wáasne
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Wykres 3. KorzyĞci Skarbu PaĔstwa i akcjonariuszy spóáki przy cenie 32 mln. zá
ħródáo: opracowanie wáasne
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Wykres 4. KorzyĞci Skarbu PaĔstwa i akcjonariuszy spóáki przy cenie 34 mln. zá
ħródáo: opracowanie wáasne
tys. zá
11000

10907 10821 10724
10572 10382
10252 10113 10023

9866

9754

10000

9650

9484

9360

9193

9040

9000
8000
7000
6000
5000
4000

3726
3353 3321 3541
2930 3022 3220

4120 4223

4519

5497
5154 5207
4846 4912

3000
2000
1000
0
1

2

3

4

5

6

korzyĞci Skarbu PaĔstwa

7

8

9

10

11

12

13

korzyĞci akcjonariuszy

Wykres 5. KorzyĞci Skarbu PaĔstwa i akcjonariuszy spóáki przy cenie 35 mln. zá
ħródáo: opracowanie wáasne
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Wykres 6. Tendencje zmian korzyĞci Skarbu PaĔstwa i akcjonariuszy spóáki w zaleĪnoĞci od
ceny przedsiĊbiorstwa
ħródáo: opracowanie wáasne
Tabela 1. KorzyĞci finansowe Skarbu PaĔstwa i akcjonariuszy spóáki w zaleĪnoĞci od ceny przedsiĊbiorstwa
CENA
w mln. zá
30
31
32
34
35

dynamika Ğredniorocznych wpáywów
do Skarbu PaĔstwa
35,66
37,59
39,45
43,17
44,61

ħródáo: opracowanie wáasne

Ğrednioroczny przyrost
wartoĞci ksiĊgowej spóáki

Ğrednioroczny zwrot
kapitaáu akcyjnego

32,96
34,41
35,69
38,18
38,20

2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
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Wykres 7. Dynamika Ğredniorocznych wpáywów do Skarbu PaĔstwa i Ğrednioroczny przyrost
wartoĞci ksiĊgowej spóáki w zaleĪnoĞci od ceny przedsiĊbiorstwa
ħródáo: opracowanie wáasne

7. ZakoĔczenie
Niewątpliwie prywatyzacja bezpoĞrednia PrzedsiĊbiorstwa Górniczo-Produkcyjnego „BAZALT” SA w Wilkowie, w trybie art. 39 ust. 1 pkt 3 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, byáa odpowiednią formą przeksztaácenia, korzystną
dla obu stron umowy.
àuĪyckie Kopalnie Bazaltu „KSIĉGINKI” SA w Lubaniu byáy przykáadem
i wzorem dla innych kopalni odkrywkowych. Wskazaáy drogĊ prywatyzacji bezpoĞredniej w trybie art. 39 ust.1 pkt. 3 wspomnianej ustawy, jako dobrej dla tego
typu przedsiĊbiorstw.
Byá to pozytywny przykáad, który stanowiá mocny argument przy dáugich
i trudnych negocjacjach z Ministerstwem Skarbu PaĔstwa podczas przeksztaácenia wáasnoĞciowego PGP „BAZALT” w Wilkowie. DziĊki determinacji zarządcy i zaáogi zaowocowaá równieĪ sukcesem.
Przeprowadzone rozmowy z pracownikami spóáki potwierdzają ich wolĊ
i zrozumienie, poza tym są dumni z pracy w przedsiĊbiorstwie tak dobrze zarządzanym przez prawdziwego menedĪera. Zarząd spóáki moĪe liczyü teĪ na ofiarnoĞü swojej zaáogi.
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Posiadane certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania JakoĞcią, ĝrodowiskiem i BHP to najlepsza wizytówka PGP „BAZALT” SA w Wilkowie.
Sprawnie dziaáający Zarząd spóáki realizuje sukcesywnie wszystkie zalecenia. Wywiązuje siĊ z zobowiązaĔ wobec Skarbu PaĔstwa i regularnie spáaca obciąĪenia wynikające z umowy leasingowej. Nie ma zagroĪenia utraty páynnoĞci
finansowej spóáki.
Tworzenie menedĪmentu w Polsce zostaáo rozpoczĊte. Początkowo byáo
utrudnione poprzez brak tradycji i wzorców dobrej wáadzy.
DoĞwiadczenia ze sprywatyzowanych przedsiĊbiorstw wskazują, iĪ w sektorze górnictwa odkrywkowego udaáo nam siĊ odnieĞü sukces. Tam menedĪment
polski stawiá czoáa wyzwaniom i potrafiá umiejĊtnie pokierowaü zmianami ku
lepszemu.

Literatura
[1] Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiĊbiorstwie, PWE, Warszawa
2000, s. 11.
[2] Bitner E., „Analiza i ocena ekonomiczna prywatyzacji bezpoĞredniej w Polsce na przykáadzie wybranych przedsiĊbiorstw”, rozprawa doktorska, PCz
2006 r.
[3] Duraj J., Analiza ekonomiczna, PWE, Warszawa 1994, s. 11.
[4] DzU 2004 nr 269 poz. 2667.
[5] Gajl N., Modele zarządzania i finansowania przedsiĊbiorstw uspoáecznionych, Warszawa 1986, t. 1, s. 238 i n.
[6] Haus B., Jagoda H., Kontrakt menedĪerski i firma zarządzająca jako
nowe formy zarządzania przedsiĊbiorstwem w polskiej gospodarce, Wydawnictwo AE, Wrocáaw 1997.
[7] http://katowice.biznespolska.pl/gazeta/article.php?contentid=150623
[8] Kosikowski C., Podstawowe problemy odpowiedzialnoĞci gospodarczej,
Folia Iuridica Uà 1989, nr 34.
[9] Kosikowski C., Prawo zarządzania gospodarką narodową, àódĨ 1986,
s. 39 i n.
[10] Kowalik T., Wspóáczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyd. WSzPiZ, Warszawa 2002.
[11] Kubot Z., Spóáki pracownicze i spóáki menedĪerskie, ARR, Zielona Góra
1993, s. 29–30.
[12] Ludwiniak K., Pracownik wáaĞcicielem, ParyĪ 1989, s. 79.
[13] Moszkowicz M., Rządziü czy zarządzaü – zmiana i ciągáoĞü w sprawowaniu
nadzoru wáaĞcicielskiego w strukturach organizacyjnych, [w:] Nowe kierunki

MenedĪment w prywatyzowanych przedsiĊbiorstwach w Polsce

71

w zarządzaniu przedsiĊbiorstwem – ciągáoĞü i zmiana, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo AE, Wrocáaw. 2000, s. 188.
[14] Przeksztaácenia wáasnoĞciowe w Polsce (determinanty prawne), red. S. Prutis, Biaáystok 1996.
[15] Wajda W., Procesy prywatyzacyjne w krajach postsocjalistycznych, [w:]
Kierunki przeksztaáceĔ wáasnoĞciowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków 1991, s. 39 i n.
[16] Wieczorska B., Prawne gwarancje samodzielnoĞci przedsiĊbiorstwa paĔstwowego, Lublin 1990.
[17] Wycena nieruchomoĞci i przedsiĊbiorstw, t. II, Metody wyceny przedsiĊbiorstw
i przykáady ich zastosowania, red. naukowa R. Borowiecki, wyd. II zmienione,
TWIGGER, Warszawa 1995, s. 28.
[18] Wilsz J., Proces pracy w kontekĞcie samoregulacji i organizacji, „Pedagogika Pracy” 2009, nr 55.
[19] Wilsz J., AktywnoĞü zawodowa czáowieka w procesie pracy w kontekĞcie
samoregulacji i organizacji, [w:] Praca czáowieka w XXI wieku. Konteksty –
wyzwania – zagroĪenia, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
[20] Wilsz J., Znaczenie samosterownoĞci czáowieka dla efektywnego funkcjonowania zawodowego, [w:] Edukacja wobec rynku pracy. Realia – moĪliwoĞci
– perspektywy, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im.
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003.
[21] Wilsz J., Znaczenie samosterownoĞci czáowieka w dziaáalnoĞci zawodowej,
„Problemy Profesjologii” 2008, nr 1.

Summary
Management in Privatized Enterprises in Poland
In the article it was pointed out the need to form management school in Poland. Briefly the history of creating shareholding in Poland and legislation connected with it were quoted. For streamlining running a company in 1991 fixed-term management contracts were enforced. On example of opencast mining sector enterprises an effectiveness and efficiency of managers employed according
to this form were demonstrated.
Key words: management, fixed-term management contracts, management
effectiveness, enterprises of opencast mining sector

