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PRAGMATYKI SZCZEGÓLNE
� PRYWATYZACJA �W RESZTKACH�

Prywatyzacja na podstawie zapisów w rozbudowanych, systemowych
aktach prawnych trwa od 1990 r.1 Z liczby 8453 przedsi biorstw pa stwowych
istniej cych na koniec grudnia 1990 do ko ca roku 1999 pozosta o 2599.

Liczba przedsi biorstw pa stwowych w okresie dziesi ciolecia procesów
transformacji w asno ciowej zmniejszy a si  o oko o 70%. Wliczy  w to nale y
równie  transformacje w asno ciowe b d ce nast pstwem procesów likwidacji
z przyczyn ekonomicznych przeprowadzone w 1641 przedsi biorstwach,
z czego w 618 og oszono upad o  a 820 przedsi biorstw likwidowano w na-
st pstwie przede wszystkim z ej kondycji ekonomicznej w trybie ustawy
o przedsi biorstwach pa stwowych.2 W 3181 przedsi biorstw pa stwowych
wdro ono skutecznie procedury prywatyzacyjne wynikaj ce z ustaw o prywa-
tyzacji przedsi biorstw pa stwowych. Z ogólnej liczby uczestnicz cych
w procesach przekszta ce  przedsi biorstw pa stwowych bior c za podstaw
stan z 1990 r. skomercjalizowano do ko ca 1999 r. ok. 30%, blisko 40% prze-
sz o przez procedur  prywatyzacji bezpo redniej a troch  wi cej ni  30%
zlikwidowano w trybie ustawy o przedsi biorstwach pa stwowych lub prawa
upad o ciowego.

Bior c pod uwag  powy sze dane dziwi  mo e fakt, e a  w takim pro-
cencie przedsi biorstw pa stwowych wdro ono procedury przekszta ceniowe,
jako e dopiero w lipcu 1998 r. rz d przyj redniookresow  strategi  prywa-
tyzacji b d c  pierwszym tego rodzaju dokumentem w którym, jak pisz  auto-
rzy opracowania z Departamentu Strategii i Instrumentów Polityki Maj tkowej
MSP, po raz pierwszy �...przedstawiona zosta a wizja, harmonogram oraz
metodologia procesu prywatyzacji�.3 Je li metodologia i wizja zosta a w sposób
jednolity opracowana dopiero po o miu latach przekszta ce  to mo na przyj ,
e na zmiany w asno ciowe do czasu powstania tego dokumentu, wp yw mia y

dora ne decyzje, cz sto przypadkowe umiejscowione w ró nych strukturach
gospodarki. Cz sto ród em tych decyzji by y nie tylko warunki ekonomiczne,
ale te  polityczne, b d ce nast pstwem nacisku politycznego, spo ecznego,
czy grup, a nawet jednostek interesu.

Z pozaformalnymi przyczynami przekszta ce  mieli my do czynienia mi-

1 Ustawa o prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych z 13 lipca 1990 r., Dz.U. 90.51.298;
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych z 30 sierpnia 1996 r.,
Dz.U. 96.118.561; Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
z 30 kwietnia 1993 r., Dz.U. 93.44.202.

2 Ustawa o przedsi biorstwach pa stwowych z 25 wrze nia 1981 r., Dz.U. 91.18.80; Prawo
upad o ciowe, Rozporz dzenie P.Rz. z 24 pa dziernika 1934 r., Dz.U. 91.118.512.

3 �Biuletyn Ministerstwa Skarbu Pa stwa�, grudzie  1999 r., s. 11.
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mo formalnie funkcjonuj cego zespo u aktów prawnych, maj cego nawet
charakter wzgl dnie systemowy. Rozumiem przez to, e wzgl dnie czytelne
by y zale no ci mi dzy normami typu lex generalis a lex specialis. Oznacza to,
e nie jest wystarczaj cym wskazanie na istniej ce akty prawne jako na za-

bezpieczenie przyjmowanych i realizowanych procedur przekszta ceniowych.
To w jakim trybie przedsi biorstwa by y przekszta cane i znika y z mapy

przedsi biorstw pa stwowych na ogó  informuje nas, gdzie tkwi o ród o
decyzji co do sposobu przekszta cenia. Jest to niebagatelne zarówno z racji
realizacji polityki transformacyjnej jak i kontroli procesów przekszta ce .
By mie  jasno  co do ród a decyzji uszeregujmy zale no  zmian w sytuacji
w asno ciowej od organu który stanowi o kszta cie przekszta cenia. Ostatnie
dwie kolumny informuj  nas o tym od czyjej decyzji ostatecznie zale y prze-
kszta cenie w asno ciowe.

Lp Metoda Akt prawny Wniosek � inicjacja
procesu

Organ dokonuj cy
+ zatwierdzenie

1 Komercjalizacja Ustawy o p.p.;
o k. i p.p.p.

Organ za .; organy
przedsi b.; Min. S. P.

Minister Skarbu
Pa stwa (w szczeg.
przyp. R. M.)

2
Komercjalizacja

z konwersj
wierzytelno ci

Ustawa o k. i
p.p.p.

Minister Skarbu
Pa stwa

Minister Skarbu
Pa stwa + zgoda
wierzycieli

3 Prywatyzacja
bezpo rednia

Ustawy o p.p.p;
o k. i p.p.p.

Organy przedsi bior-
stwa, organ za o y-
cielski, oferent 
nabywca

Organ za o ycielski
+ Minister Skarbu
Pa stwa

4 Likwidacja
Ustawa o przed-

si biorstwach
pa stwowych

Rada pracownicza,
organ za o ycielski,
zarz dca komisarycz-
ny

Organ za o ycielski

5 Upad o Prawo
upad o ciowe

Zarz d przedsi bior-
stwa, organ za o y-
cielski, izba skarbo-
wa, wierzyciele

S d
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6
Komercjalizacje
i prywatyzacje

szczególne

Rozp. R.M.
w sprawie okre-
lenia p.p oraz

sp. SP o szczeg.
znaczeniu dla
gospod.
Ustawy o go-
spod. Komunal-
nej, o regulacji
rynku cukru
i przekszta ce-
niach w asno-
ciowych

w przem. Cu-
krowniczym
i inne szczególne
akty prawne

W zale no ci od aktu
prawnego

W zale no ci od
aktu prawnego

Trzecia i czwarta pozycja w tabeli zawiera przypadki w których organ de-
cyzyjny (niezale nie od pó niejszego zatwierdzenia) umieszczony jest
na ni szym poziomie struktury decyzyjnej w pa stwie mimo, i  ilo  prywaty-
zowanych t  drog  podmiotów gospodarczych jest zdecydowanie wi ksza �
tylko w 1999 r. obj to tym trybem przekszta ce  206 przedsi biorstw � pa -
stwo traktuje je jako mniej wa ne.

Przeci tny obserwator procesów prywatyzacyjnych spotyka si  najcz -
ciej z informacjami dotycz cymi procesów prywatyzacyjnych du ych podmio-

tów gospodarczych. Informacja pojawia si  ju  na poziomie komercjalizacji
a intensyfikuje si  w momencie zastosowania procedur udost pniania udzia ów
Skarbu Pa stwa. Najcz ciej jest to informacja publicystyczna z natury swej
filtrowana przez pryzmat patologii gospodarczej, czy nacisków politycznych.
Powstaj cy w ten sposób odbiór spo eczny procesów transformacji wysuwa na
pierwszy plan przede wszystkim cele polityczne w zakresie prywatyzacji
z silnym uwypukleniem w nast pnej kolejno ci interesów ekonomicznych grup
nacisku. To co by o w za o eniu faktycznym celem prywatyzacji � poprawa
efektywno ci gospodarowania jest przesuwana na dalsze pozycje.4

Je li we miemy pod uwag  liczb  przedsi biorstw sprywatyzowanych
poprzez metod  kapita ow  to liczba ich jest zdecydowanie mniejsza
ni  przedsi biorstw sprywatyzowanych bezpo rednio a jednak to one wp ywaj
na powstawanie opinii o prywatyzacji i przez t  opini  wytwarzaj  specjalny
stosunek do zastosowania procedur w zakresie pragmatyk szczególnych.

Zilustrujmy to danymi. Tylko 262 przedsi biorstwa do ko ca 1999 r.
sprywatyzowano w drodze metody kapita owej z tego zaledwie 44 przedsi -

4 Przeprowadzony sonda  w ród studentów Wydzia u Nauk Spo ecznych na kierunku Nauki
Polityczne potwierdza t  opini . W odbiorze spo ecznym cele gospodarcze, efektywno ciowe
znajduj  si  na dalszych pozycjach. Studenci na pierwszej pozycji umieszczaj  cel sam
w sobie (idem per idem): odpowiadaj  � celem prywatyzacji jest prywatyzacja, zmiana w a-
sno ci. Konkretyzacja takiego sformu owania nast puje przez cele polityczne.
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biorstwa za pomoc  oferty publicznej, ale to w a nie one wywar y zasadniczy
wp yw na ukszta towanie opinii spo ecznej o procesach prywatyzacyjnych.5

W kolejnych latach ro nie niekorzystna ocena spo eczna prywatyzacji
(w 1990 r. � 8% w 1999 r. � 27%) a maleje procent osób oceniaj cych pozy-
tywnie procesy prywatyzacyjne (odpowiednio: 43%  32%).6 Równie  gorzej w
stosunku do za o e , opinii rz du i polityków wygl da w ocenie spo ecznej
tempo przekszta ce  w asno ciowych. Jako zbyt wolne tempo w 1990 r. oce-
nia o 46% badanych w kwietniu 2000 r. 20% respondentów ocenia tempo jako
zbyt wolne. Jako zbyt szybkie w tym samym czasie ocenia odpowiednio 12% i
w 2000 r. � 40%.7 Z tych danych wida , e oczekiwania spo eczne rozmin y
si  z faktycznie zachodz cymi procesami.

W rodkach masowego przekazu rzadziej otrzymujemy informacj
o przekszta ceniach ma ych i rednich przedsi biorstw, dokonywanych szcze-
gólnie w trybie prywatyzacji bezpo redniej przez organy za o ycielskie na
szczeblu województwa � informacja taka pojawia si  najcz ciej w kontek cie
patologii gospodarczej czy wzrostu bezrobocia. W zwi zku z tym, tego typu
prywatyzacje maj  inn  skal  oddzia ywania na powstawanie opinii spo ecznej
� raczej kszta tuj  opini  osób, które bezpo rednio, osobi cie z tymi procesami
maj  do czynienia przez pryzmat przypadku. W sytuacji patologii, w opinii
spo ecznej, jest to przypadek bez konsekwencji. Efekty niedoskona o ci proce-
dur prywatyzacyjnych cz ciej nag a niane s  w przypadku przekszta ce
zale nych od organów centralnych (M.S.P. czy ministerstw bran owych),
natomiast procedury stosowane przez wojewodów (poz. w tabeli 3 i 4), znako-
micie korupcyjne, rzadko kiedy s  analizowane pod k tem ich jasno ci. Anali-
zie podlega rezultat a nie sposób osi gania tego rezultatu. Jest to równie
efektem tego, i  mimo up ywu lat i mimo sygnalizowanych w ustawie
o k. i p.p.p. delegacji do powstania szczegó owych przepisów maj cych kon-
kretyzowa  procedury � nie doczekali my si  stosownych aktów prawnych.8

Wszystko to umacnia przekonanie spo eczne o nieod cznych zjawi-
skach korupcji towarzysz cych procesom gospodarczym a prywatyzacji
w szczególno ci. Organizacja Transparency International umieszcza Polsk
na 44. pozycji w rankingu przejrzysto ci i czysto ci procedur przy czym Polska
przesuwa si  na coraz odleglejsze pozycje w tym rankingu.

Ocena prywatyzacji i ocena rz du s  ze sob  powi zane, w 2000 r. wy-
ra nie spada akceptacja spo eczna dla rz du: 49% przeciwników rz du
przy 22% poparcia � na taki stosunek do rz du i jego struktur wp yw ma prze-
konanie o wzro cie nieprawid owo ci szczególnie w procesach prywatyzacji.
Ro nie przekonanie o politycznej motywacji prywatyzacji, wypieraj c motywa-

5 Przyk adowo prywatyzacja banków, prywatyzacja KGHM, czy aktualnie PZU, przemys
cukrowniczy.

6 Dane z raportu Ministerstwa Skarbu Pa stw o przekszta ceniach w asno ciowych w 1999 r.,
Warszawa 2000, s. 102.

7 Ibidem, s. 103.
8 O zjawiskach tych pisali my w ró nych opracowaniach m.in. w art.: R. Gryglaszewska,

A. Eckhardt Patologizacja form tzw. prawa do kapita u, �Acta Universitatis Wratislaviensis�
No 1865, �Ekonomia 2�, 1996.
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cj  ekonomiczn . Ten stosunek do motywów prywatyzacji wyst puje równie
w kr gach ekonomistów, wynika on z faktu, i  dochody z prywatyzacji prze-
znaczane s  przede wszystkim na pokrycie deficytu bud etowego a wi c w
konsekwencji na krótkookresow  konsumpcj  bez efektów w przyspieszaniu
wzrostu gospodarczego. Ekonomiczne skutki prywatyzacji mo na ocenia
przede wszystkim poprzez wzrost efektywno ci gospodarczej, natomiast prze-
znaczanie wp ywów z prywatyzacji maj tku skarbu pa stwa ma charakter
gospodarki rabunkowej o dora nym efekcie gospodarczym u pod o a którego
le  przes anki zarówno polityczne jak i wynikaj ce z nacisków grup interesu
(lobbingu gospodarczego).

Prywatyzacja staje si  coraz bardziej nerwowa. Wp yw na to ma kilka
przyczyn.
 Maleje rozmiar zasobów, które mog  by  przedmiotem przekszta ce .
 Ro nie faktyczna niezale no  struktur pozarz dowych w praktycznym

stosowaniu procedur przekszta ceniowych.
 Zwi ksza si  rozbie no  w ocenach spo ecznych i rz dowych tempa

i skutków przekszta ce .
 Ro nie zwi zek pomi dzy prywatyzacj  a rynkiem kapita owym9 co wi e

si  z naciskami na zmniejszenie udzia u SP w kapitale.
 Wysoki popyt na grunty powoduj cy zamian  przedsi biorstw sprywatyzo-

wanych na nieruchomo ci jak i przyspieszanie procesów likwidacyjnych
w przypadkach atrakcyjnego po o enia przedsi biorstwa.10

 Wp ywy z prywatyzacji s rodkiem ograniczaj cym zwi kszaj cy si  defi-
cyt bud etowy.

 Ze wzgl du na tendencj  recesyjn  w gospodarce prywatyzacja w niektó-
rych przypadkach spe nia rol  katalizatora nastrojów spo ecznych (np. pry-
watyzacja mieszka , prywatyzacja jednostek bud etowych i innych).

 Zwi ksza si  udzia  pragmatyk szczególnych w procedurach prywatyzacyj-
nych, przy czym pragmatyki te nie zawsze w sposób jasny okre laj  spo-
soby prywatyzacji.

Pragmatyki szczególne sygnalizowane w ostatniej pozycji tabeli na stro-
nie drugiej, poprzez swoj  nietypowo  zwi kszaj  odczucie �rozp ywania� si
resztek maj tku Skarbu Pa stwa.

9 Wed ug powo anego Raportu o przekszta ceniach w asno ciowych: �Na koniec 1999 r.
w obrocie publicznym znajdowa y si  akcje 261 spó ek. Z tej liczby 58 ( cznie z akcjami NFI)
to spó ki utworzone przez Skarb Pa stwa w drodze przekszta ce  przedsi biorstw pa stwo-
wych. Udzia  tych spó ek w obrocie publicznym wynosi zatem oko o 22%� i na stronie 99:
�...kapitalizacja, czyli czna warto  rynkowa wszystkich spó ek notowanych na GPW wynosi
oko o 1123 mld z , z tego kapitalizacja spó ek powsta ych w wyniku prywatyzacji ponad
70 mld z , co stanowi oko o 57% kapitalizacji gie dy�.

10 Przyk adowo: Zak ady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napi cia ZWAR S. A., Stocznia
Gda ska i inwestycje na jej maj tku spó ki Synergia 99 z Radomia, dawny PAFAWAG
we Wroc awiu, Polskie Linie Oceaniczne, huty na terenie l ska m.in. Huta Ko ciuszki, Huta
Zabrze, Huta Gliwice, DOLPIMA Wroc aw, Zak ady Mi sne we Wroc awiu, tereny Unionteksu
w odzi i inne.
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Istot  pragmatyki szczególnej, jak chodzi o cel jej przeznaczenia jest to,
e przystosowana jest do prywatyzacji obiektów gospodarczych (jednostek) nie

mieszcz cych si  w pragmatykach systemowych (wynikaj cych z aktów praw-
nych uogólniaj cych procesy przekszta ce ). Budowa pragmatyk szczególnych
charakteryzuje si  tym, e z trudem, albo w ogóle nie daje si  w nich odnale
precyzyjnych powi za  mi dzy lex generalis a lex specialis. Pragmatyka
szczególna gromadzi bowiem wybiórczo, z bardzo ró nej rangi aktów praw-
nych, te normy prawne które jej twórcom, z uwagi na cel budowy konkretnej
pragmatyki, wydaj  si  niezb dne a mo liwe do zastosowania w ca o ci sys-
temu prawnego tak, by w razie w tpliwo ci co do poprawnego zastosowania
procedur mo na by o przej  na pragmatyk  ogóln . W efekcie otrzymujemy
niespójny, proces przekszta ce , który

z jednej strony nale y oceni  pozytywnie poprzez jego elastyczno ,
mo liwo  dostosowania do ró norodnej wszak sytuacji podmiotów gospo-
darczych poddaj cych si  tym procedurom, dzia aj cych na podstawie
niejednolitych form organizacyjnych wynikaj cych z ich specyfiki produk-
cyjnej czy organizacyjnej,
z drugiej strony ta pragmatyka szczególna i cz sto jej niespójno  daje
swobod  w realizacji transformacji, która wymyka si  nie tylko z koncepcji
i metodologii przekszta ce , ale te  z norm przewidzianych przez ustawo-
dawc , jako zasada �intencji� ustawodawcy i w a ciciela maj tku.

Temu �wymykaniu si � z koncepcji i metodologii przekszta ce  sprzyja
równie  poczucie bezkarno ci w przypadku patologicznych zjawisk w proce-
sach przekszta ce  na ró nych szczeblach procedur przekszta ceniowych.

Decyzjom podejmowanym w sytuacji pragmatyk szczególnych, które na-
trafiaj  na niejasno ci, czy luki rozwi za  systemowych towarzyszy przekona-
nie, o tolerancji dla odst pstw od funkcjonuj cych rozwi za  prawnych. Od-
st pstwa od systemowych rozwi za  zwi zanych z przekszta ceniami w asno-
ciowymi s  dalej id ce w sytuacji, gdy mamy do czynienia z maj tkiem Skar-

bu Pa stwa nie zorganizowanym w postaci przedsi biorstw pa stwowych.
Wej cie do puli przekszta ce  równie  maj tku nie b d cego we w adaniu
przedsi biorstw pa stwowych umo liwia przeprowadzona ewidencja maj tku
Skarbu Pa stwa, która przybra a równie  wyraz warto ciowy. Wycena maj tku
w przypadku jednostek w adaj cych tym mieniem zale na jest od tych jedno-
stek przy zastosowaniu przepisów szczególnych o ewidencji sk adników
przedmiotowych. Cz sto sposób wyceny zale y od wewn trznie, w poszcze-
gólnych resortach, tworzonych zasad powo ywania jednoosobowych spó ek
Skarbu Pa stwa nie obj tych systemowymi przepisami o komercjalizacji. Przy-
k adowo Ministerstwo Rolnictwa w pa dzierniku 2000 r. wyda o dokument o
zasadach tworzenia jednoosobowych spó ek S. P. z maj tku dotychczasowych
zak adów bud etowych w którym nakazuje, by do wyceny budynków, budowli
i trwa ych rodków ruchomych przyjmowa  za podstaw  warto  ewidencyjn
netto a warto  rynkow  umorzonych sk adników mienia okre la  poprzez
powo anie komisji wyceny mienia w sk ad której b d  wchodzili pracownicy �
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kwalifikacje takiej komisji do wyceny okre lone s  tylko w przypadku jednej
osoby � ma by  to �osoba z dzia u finansowego�. Do tak tworzonego maj tku
j.sp. Skarbu Pa stwa nie wchodz  ponadto dotychczasowe zobowi zania
zak adów bud etowych. Tak wi c maj tek tych zak adów wniesiony zostaje
do spó ki na zasadzie �wniesienia aktywów� dodatkowo wycenionych przez
osoby uczestnicz ce nast pnie w prywatyzacji poprzez nieodp atne udost p-
nienie do 15% udzia ów w takich spó kach uprawnionym rolnikom co wynika ze
szczególnego aktu prawnego (pragmatyka szczególna) i do 15% pracownikom
zak adów bud etowych co na odmian  wynika z aktu notarialnego o powo aniu
j.sp. SP, który te uprawnienia deleguje z ustawy o k. i p.p.p. Poniewa  w po-
wo ywanym przypadku nie ma adnej jednolitej zasady powstawania spó ki SP
i okre lania warto ci maj tku wnoszonego aportem do tej spó ki a uprawnienia
do bezp atnego przejmowania udzia ów wynikaj  z podstaw niejasnych to
interpretacja tych zapisów jest równie dowolna co mo na sprawdzi  w bezpo-
rednich rozmowach z zarz dami tych spó ek. Jest to typowy przyk ad �pry-

watyzacji w resztkach� � mo na by oczywi cie dla prywatyzacji takiego maj t-
ku powo a  odr bny akt prawny ale decydenci prawdopodobnie uznali,
e systemowa procedura by aby d ugotrwa a � wymaga aby zaakceptowania

przez parlament w zwi zku z czym rozdysponowanie takiego maj tku by oby
i czasoch onne i niepewne.

Szczeble takiego dysponowania s  ró ne dotycz  maj tku SP, którego
dyspozycja nale y do organów centralnych i do wojewodów, ale te  dotycz
mienia komunalnego. Procedury s  niejasne dopuszczaj  interpretacj  po-
przez analogie do zapisów w aktach systemowych, ale dopuszczaj  te  mo li-
wo  pomijania tych aktów w zale no ci od wygody decydentów. Zapisy typu
�w sprawach przekszta cenia (....) w spó k  nie stosuje si  przepisów ustawy
o k.i p.p.p. chyba, e ustawa stanowi inaczej� daj  dowolno  interpretacji
umacnian  wyst puj cymi bez konsekwencji patologiami w procesach prywa-
tyzacji. Mimo wyra anych w sonda ach zastrze e  spo ecznych co do zbyt
szybkiego tempa prywatyzacji, które jest przyczyn  narastaj cego chaosu
w dysponowaniu maj tkiem i wzrostu zjawisk patologicznych, decydenci przy-
spieszaj  tempo prywatyzacji a mi dzy bajki nale y w o y  artyku  61 Konsty-
tucji który mówi, e obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat go-
spodarowania przez w adze maj tkiem Skarbu Pa stwa.


