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ZBIGNIEW JAGIEŁŁO
PREZES PKO BP
WART 1,3 MLD ZŁ
Zbigniew Jagiełło (PKO BP), Paweł Surówka (PZU)
i Michał Gajewski (Santander Bank Polska) to „najdrożsi” prezesi warszawskiej giełdy. Pierwszy z nich
jest wart 1,3 mld zł, a kolejni – 0,9 mld i 0,8 mld zł
– wynika z rankingu Martis CONSULTING za 2019 r.
O taką hipotetyczną wartość spadłaby wycena spółek, którymi kierują, w przypadku ich odwołania lub
rezygnacji. W zestawieniu najlepszych menadżerów
zwyciężył Krzysztof Kostowski z PlayWay.

Polska jest bardzo ciekawym rynkiem, gdyż zmiany
prezesów, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, następują dość często, zwłaszcza w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Rząd „wymienia”
kluczowych menadżerów średnio co 2 lata. Na tym tle
stanowczo wyróżnia się Zbigniew Jagiełło, zwycięzca
naszego rankingu na najbardziej wartościowego prezesa spółki, który jest również najdłużej urzędującym
prezesem wśród spółek państwowych, notowanych
na giełdzie – jego kadencja trwa już 10 lat. Drugim

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że o sile firmy decydują ludzie – jej
pracownicy, jak i kadra zarządzająca. I jest
to stwierdzenie regularnie przytaczane przez
różnych mentorów czy praktyków biznesu
świata zachodniego. W każdym przedsiębiorstwie zaś rolę szczególną odgrywa jego prezes
– lider, przywódca, który swoim nazwiskiem
i dotychczasowym przebiegiem kariery zawodowej gwarantuje akcjonariuszom realizację
ambitnych planów. Jego odejście może, choć
nie musi, powodować spadek wartości firmy
wycenianej przez rynek finansowy (giełdę).
W Państwa ręce oddajemy ranking prezesów
spółek notowanych na GPW i ich wycenę
przy przyjętym założeniu, o ile hipotetycznie
może spaść wartość danej spółki w przypadku
odwołania jej prezesa.
To już kolejna edycja raportu Martis CONSULTING, ale lider pozostaje wciąż ten sam.
Po raz trzeci z rzędu ranking „najdroższych”
prezesów na GPW otwiera Zbigniew Jagiełło
z PKO BP. Jego odwołanie spowodowałoby (hipotetycznie, wg przyjętej metodologii,
szczegółowo opisanej w raporcie) obniżenie
wartości banku, którym zarządza, o niemal 1,3
mld zł, co oznacza 2,37% jego wyceny. Wycena Zbigniewa Jagiełły, jako prezesa, wzrosła
w stosunku do roku ubiegłego o 389 mln zł.

4

o 6%, podczas gdy WIG20 wzrósł o 0,6%. Podobne przypadki można odnotować za granicą. 3 listopada 2019 r.
McDonald’s poinformował o zwolnieniu dotychczasowego dyrektora generalnego, Steve’a Easterbrook’a
za złamanie standardów korporacyjnych. Brytyjczyk
dał się poznać jako sprawny menadżer, a od momentu objęcia przez niego władzy w spółce akcje podrożały
o 96%, do 193 USD. Dzień po ogłoszeniu decyzji przez
Spółkę jej walory na giełdzie w Londynie spadły o niemal 3%, co w przypadku McDonald’s oznaczało obniżkę

pod względem długości urzędowania prezesem spółki
ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie
jest Mirosław Kowalik z Enei (4 lata), który znalazł się na
21. miejscu w rankingu z wyceną wynoszącą 88 mln zł.
Średnia wartość spadku lub wzrostu giełdowej spółki
po odejściu ze stanowiska dobrze postrzeganego prezesa w przypadku rodzimego rynku wynosi 3,21%, aczkolwiek rozpiętości bywają duże. Przykładem jest Daniel
Ozon, który w bieżącym roku został odwołany z JSW,
a walory spółki zareagowały przeceną w ciągu sesji

Tabela 1. Ranking „Wycena polskich menadżerów TOP 30 edycja 2019”
l.p.

Imię i nazwisko, Spółka

Wycena prezesa

1.

Zbigniew Jagiełło – PKO BP

1 269 009 205 zł

2.

Paweł Surówka – PZU

894 658 247 zł

3.

Michał Gajewski – Santander Bank Polska

770 827 594 zł

4.

Brunon Bartkiewicz – ING Bank Śląski

577 842 542 zł

5.

Daniel Obajtek – PKN ORLEN

570 992 574 zł

6.

Michał Krupiński – Pekao

511 276 333 zł

7.

Piotr Woźniak – PGNIG

496 555 908 zł

8.

Adam Kiciński – CD Projekt

486 661 541 zł

9.

Szymon Piduch – Dino Polska

377 792 594 zł

10.

Cezary Stypułkowski – mBANK

329 151 625 zł

11.

Marek Piechocki – LPP

329 103 678 zł

12.

Mateusz Bonca – LOTOS

295 091 443 zł

13.

Joao Bras Jorge – Millenium Bank

253 914 026 zł

14.

Henryk Baranowski – PGE

223 532 323 zł

15.

Przemysław Gdański – BNP Paribas

216 939 725 zł

16.

Jean-François Fallacher – Orange

214 563 644 zł

17.

Adam Góral – Asseco Poland

124 935 614 zł

18.

Gilles Clavie – Orbis

98 075 600 zł

19.

Sławomir Sikora – Bank Citi Handlowy

94 275 196 zł

20.

Andriej Verewski – Kernel

92 014 321 zł

21.

Mirosław Kowalik – Enea

87 745 415 zł

22.

Mirosław Bendzera – Famur

70 186 520 zł

23.

Wojciech Wardacki – Grupa Azoty

69 351 424 zł

24.

Dariusz Mańko – Grupa Kęty

65 452 072 zł

25.

Luis Amaral – Eurocash

61 195 081 zł

26.

Piotr Krupa – Kruk

57 990 258 zł

27.

Thomas Kurzmann – Globe Trade Center

55 582 603 zł

28.

Krzysztof Oleksowicz – Inter Cars

49 375 677 zł

29.

Jacek Świderski – Wirtualna Polska

47 071 486 zł

30.

Janusz Filipiak – Comarch

43 592 217 zł
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mln złotych, co oznacza wzrost o 211 mln zł rok
do roku. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły
się dwie spółki z sektora oil&gas (Daniel Obajtek
z PKN Orlen, Piotr Woźniak z PGNiG), ale aż sześć
firm to instytucje finansowe: PKO BP, PZU, Santander Bank, ING Bank Śląski, Pekao oraz mBank.
Jedno miejsce zajęła spółka z sektora gamingowego – CD Projekt, którego prezes Adam Kiciński jest
wart 487 mln zł (wzrost o 275 mln zł rdr.). Pod koniec pierwszej dziesiątki, na dziewiątym miejscu
znalazł się Szymon Piduch z dynamicznie rosnącego
Dino (378 mln zł, wzrost o 203 mln rdr.). Co ciekawe, różnica pomiędzy 11. pozycją (Marek Piechocki
z LPP, 329 mln zł), a 10. pozycją (Cezary Stypułkowski z mBank, 329 mln zł) wynosiła niecałe 50 tys. zł.
Niestety, po raz kolejny w rankingu na najlepiej
wycenianego menadżera spółki giełdowej nie ma
żadnej kobiety, gdyż żadna nie jest prezesem spółki
z indeksów WIG20 i mWIG40.

wartości firmy o niemal 4 mld USD, podczas gdy FTSE
wzrósł o 1,7%. Wśród głośnych odejść na rynkach zagranicznych warto jeszcze wspomnieć o wieloletnim
prezesie Fiata, Sergio Marchionne. Był on jedną z najbardziej charakterystycznych postaci branży motoryzacyjnej, zaś włoskim Fiatem sterował od 2004 r. Dał się
poznać z udanej fuzji z Chryslerem. Pod jego rządami
wartość połączonych Spółek wzrosła aż dziesięciokrotnie. Jego rządy zakończyła niespodziewana śmierć
25 lipca 2018 r. w wyniku powikłań pooperacyjnych,
na co kurs Grupy zareagował niemal 12-proc. spadkiem.
Drugie miejsce w 3. już edycji „wyceny polskich menadżerów” przypada Pawłowi Surówce (grupa PZU),
wycenionemu na 895 mln zł (wzrost o 398 mln zł
w stosunku do ubiegłorocznej edycji), podium zamyka zaś Michał Gajewski (Santander Bank – spadek
z drugiej pozycji w ubiegłym roku) wyceniony na 771

Największą dynamikę wzrostu wartości odnotował Paweł Surówka (+398 mln zł), zaraz
za nim plasuje się zwycięzca – Zbigniew Jagiełło (+389 mln zł). Trzeci, najwyższy wzrost
wartości odnotował Adam Kiciński z CD Projektu (+275 mln zł), przy czym w tym zestawieniu nie bierzemy pod uwagę prezesów nienotowanych w poprzedniej edycji raportu
(np. Daniela Obajtka z PKN Orlen, czy Mateusza Boncy z Lotosu).

Tabela 2. Wycena polskich menadżerów TOP 30 edycja 2019 – branże
Branża

Wartość w mln zł

bankowość

4 027

usługi

1 172

przemysł ciężki

1 013

nowe technologie

817

surowce

511

przemysł lekki

471

dystrybucja

439

energetyka

338

telekomunikacja

215

budownictwo

99
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którymi zarządzają, ich sytuacja poprawia się z roku
na rok. Co więcej, wśród 10 najlepszych liderów, połowa
pochodzi z sektora nowych technologii, co tylko zwiększa ich szansę na osiągnięcie lepszych wyników w kolejnych edycjach.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat rośnie rola kluczowego menadżera zarządzającego spółką. Podczas gdy
w 1. edycji raportu w 2017 r. akcje firm, w których
zmieniał się dobrze postrzegany prezes, taniały średnio
o 1,6%, w obecnej edycji jest to już ponad 3,2%, co przekłada się również na wzrosty wartości prezesów w naszym rankingu. Związane jest to ze zwiększeniem liczby
tych, którzy zostali nagle odwołani, co nasila niepewność
co do przyszłości spółki.

Łączna wartość prezesów reprezentujących sektor
bankowy to ponad 4,027 mld zł, następni w kolejności są reprezentanci usług – 1,172 mld zł, dalej – przemysłu ciężkiego (ponad 1 mld zł) i nowych technologii
(817 mln zł). Stawkę zamyka sektor budowlany kwotą
99 mln zł.
Dominującą pozycję w rankingu nadal mają prezesi banków, jednak ich udział spada. W ubiegłym roku
stanowili oni połowę wartości, dzisiaj jest to już tylko
44% ogółu zestawienia. W wyraźnym trendzie wzrostowym znajduje się branża nowych technologii. Wartość
prezesów tej gałęzi wzrosła z 6% w edycji 2018 r. do 9%
w roku obecnym. Pomimo że ich wycena nie odgrywa
jeszcze znaczącej roli ze względu na kapitalizację spółek,

Wycena polskich menadżerów 2019
wg podziału na branże
budownictwo 1%
telekomunikacja 2%
energetyka 4%
dystrybucja 5%
przemysł lekki 5%
surowce 6%
bankowość
44%

nowe technologie 9%

przemysł ciężki 11%
usługi 13%

Wartość prezesa jako % wartości Spółki

4%
3%
2%
1%
0%
2017

2018
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1. SUBRANKING – DYNAMIKA
WZROSTU KURSU AKCJI
Najwyższą dynamikę kursu odnotował CD Projekt
pod wodzą Adama Kicińskiego, druga pozycja to 11 bit
z Grzegorzem Miechowskim na czele. Miejsce trzecie
przypada PlayWay z Krzysztofem Kostowskim.
W zestawieniu aż 6 podmiotów to spółki z sektora
nowych technologii (CD Projekt, 11 bit studios, Play-

Way, Comarch, Wirtualna Polska, Asseco Poland),
co pokazuje wyraźnie sentymenty inwestorów na warszawskiej giełdzie. Na miejscu 6. pojawia się Celon Pharma
z Maciejem Wieczorkiem, jako jedynym reprezentantem sektora farmaceutycznego.

Tabela 3. TOP 10 Subranking – dynamika wzrostu kursu akcji
L.p.

Zmiana kursu 01.07.201830.06.2019 (%)

Spółka

Nazwisko

Imię

1.

CD Projekt

Kiciński

Adam

96%

2.

11 bit studios

Miechowski

Grzegorz

87%

3.

PlayWay

Kostowski

Krzysztof

81%

4.

LOTOS

Bonca

Mateusz

55%

5.

Dino Polska

Piduch

Szymon

54%

6.

Celon Pharma

Wieczorek

Maciej

51%

7.

Comarch

Filipiak

Janusz

44%

8.

Wirtualna Polska

Świderski

Jacek

17%

9.

Asseco Poland

Góral

Adam

17%

Orange

Fallacher

Jean-François

16%

10.

Źródło: Analiza własna na podstawie bankier.pl

Tabela 4. TOP 3 spółki subrankingu – dynamika wzrostu kursu akcji
CD Projekt

Działa w niezwykle dynamicznie
rozwijającej się branży elektronicznej
rozrywki – gier wideo. Działalność
opiera się na dwóch filarach – produkcji gier w ramach studia deweloperskiego CD Projekt Red oraz sprzedaży gier za pośrednictwem platformy
GOG.com.
Grupa wyrasta na globalnego
lidera, zwłaszcza po wydaniu III części gry o Wiedźminie. W 2019 r. wyraźny wpływ na wzrost kursu miało
wchodzenie w ostatnią fazę produkcji
nowego dziecka Spółki – gry „Cyberpunk 2077”, której premiera została
zapowiedziana na kwiecień 2020 r.
oraz efekt tzw. długiego ogona, czyli
ciągle dobrych wyników generowanych przez sprzedaż serii „Wiedźmin”.

11 bit studios

PlayWay

Spółka tworzy gry w oparciu
o stosunkowo niewielkie budżety, co nie oznacza, że nie są one
w stanie odnieść sukcesu. Flagowym produktem firmy jest „This War
of Mine”, która zadebiutowała na
rynku w 2014 r. i z miejsca stała się
hitem, co pozwoliło zyskać Spółce
większą rozpoznawalność.
W tym roku kurs akcji napędzany był dalszą dobrą sprzedażą gry
„Frostpunk”, wydanej w zeszłym
roku, jak również bardzo pozytywnym odbiorem gry „Moonlighter”
(i jej wynikami sprzedażowymi) oraz
zapowiedzią gry „Children of Morta.”
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Grupa specjalizuje się w tworzeniu różnego rodzaju symulatorów, od farmy poprzez
remonty domów. Jest również wydawcą
wielu gier, na różne platformy, od PC przez
konsole, a na grach mobilnych kończąc.
Niewątpliwy sukces i wzrost kursu
w badanym okresie Grupa zawdzięcza
sukcesowi gier „Uboat” (nadal w produkcji), „Car Mechanic Simulator” czy „House
Flipper”.

2. SUBRANKING – DYNAMIKA
WZROSTU EBITDA
W tym zestawieniu (dynamika EBITDA liczona
w porównaniu LTM dla drugiego kwartału 2018 r.
vs LTM dla drugiego kwartału 2019 r.) pierwsze miejsce przypada spółce VRG, kierowanej przez Grzegorza Pilcha (wzrost o 79,26%). Kolejne miejsca zajmują

Eurocash z Luisem Amaralem i Kernel z Andriejem
Verevskim. Spośród badanych 46 spółek tylko 28 mogło pochwalić się wzrostami wyniku EBITDA w podanym okresie.

Tabela 5. TOP 10 - Subranking – dynamika wzrostu EBITDA
L.p.

Zmiana EBITDA
Zmiana EBITDA LTM
1H2019/1H2018

Spółka

Nazwisko

Imię

1.

VRG

Pilch

Grzegorz

79,26%

2.

Eurocash

Amaral

Luis

66,72%

3.

Kernel

Verewski

Andriej

55,26%

4.

PlayWay

Kostowski

Krzysztof

49,78%

5.

LPP

Piechocki

Marek

48,36%

6.

BNP Paribas

Gdański

Przemysław

47,47%

7.

Famur

Bendzera

Mirosław

45,62%

8.

Dino Polska

Piduch

Szymon

34,73%

9.

Asseco Poland

Góral

Adam

33,98%

Comarch

Filipiak

Janusz

27,91%

10.

Źródło: Analiza własna na podstawie bankier.pl

Tabela 6. TOP 3 spółki subrankingu – dynamika wzrostu EBITDA
VRG

Notowana na giełdzie od 1993 r. Grupa pojawia się po raz pierwszy w niniejszym zestawieniu. VRG, wcześniej
Vistula Group S.A., zajmuje się projektowaniem i produkcją odzieży wysokiej jakości. Do spółki należą marki:
Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler
Milano i W.Kruk. VRG skupia się na
produkcji odzieży i akcesoriów dedykowanych dla mężczyzn.
Posiadają 597 salonów sprzedaży
na rynku polskim oraz za granicą.

Eurocash

Kernel

Spółka do której należą marki takie,
jak m. in.: Euro Cash&Carry, Eurocash Serwis, abc, 1Minute, Delikatesy Centrum, Groszek, Lewiatan
oraz Mila. Wartym odnotowania jest
fakt, że prezesem jest jednocześnie
jej największy udziałowiec – Luis
Amaral. Firmę przejął w 2003 r. wraz
z grupą współpracowników od
swojego pracodawcy – Jeronimo
Martins. Dwa lata później miał miejsce debiut na GPW w Warszawie.
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To ukraińska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 r. Jest to przedsiębiorstwo
zajmujące się produkcją i eksportem oleju
słonecznikowego oraz innych artykułów
spożywczych z regionu Morza Czarnego.
Swoje wyroby eksportuje do 60 krajów na
świecie.

3. SUBRANKING –
KOMPETENCJE MENADŻERSKIE

współpracujących z Martis CONSULTING. Tworzenie
go polegało na przyznawaniu wszystkim badanym prezesom punktów od 1 do 10 (w praktyce żaden z prezesów
nie otrzymał noty niższej niż 4). 11 osób otrzymało najwyższą notę, jedna osoba otrzymała notę na poziomie 4.

Ten subranking ma charakter subiektywny. Został
wypracowany na podstawie obserwacji innych rankingów, a także spostrzeżeń i ocen panelu ekspertów

Tabela 6. Subranking – ocena kompetencji menadżerskich
L.p.

Ocena kompetencji
menadżerskich

Spółka

Nazwisko

Imię

1.

CD Projekt

Kiciński

Adam

10

2.

PlayWay

Kostowski

Krzysztof

10

3.

Dino Polska

Piduch

Szymon

10

4.

Comarch

Filipiak

Janusz

10

5.

Asseco Poland

Góral

Adam

10

6.

PKO BP

Jagiełło

Zbigniew

10

7.

PZU

Surówka

Paweł

10

8.

Enea

Kowalik

Mirosław

10

9.

Famur

Bendzera

Mirosław

10

10.

LPP

Piechocki

Marek

10

11.

Bogdanka

Wasil

Artur

10

12.

11 bit studios

Miechowski

Grzegorz

9

13.

Celon Pharma

Wieczorek

Maciej

9

14.

Grupa Kęty

Mańko

Dariusz

9

15.

PGNIG

Woźniak

Piotr

9

16.

Pekao

Krupiński

Michał

9

17.

VRG

Pilch

Grzegorz

9

18.

Kruk

Krupa

Piotr

9

19.

Wirtualna Polska

Świderski

Jacek

20.

Orange

Fallacher

Jean-François

10

8
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21.

Orbis

Clavie

Gilles

8

22.

ING Bank Śląski

Bartkiewicz

Brunon

8

23.

Kernel

Verewski

Andriej

8

24.

Amica Wronki

Rutkowski

Jacek

8

25.

Livechat Software

Ciepły

Mariusz

8

26.

Eurocash

Amaral

Luis

8

27. Santander Bank Polska

Gajewski

Michał

8

28.

Inter Cars

Oleksowicz

Krzysztof

8

29.

Bank Citi Handlowy

Sikora

Sławomir

8

SYLWETKI NAJWYŻEJ
OCENIANYCH MENADŻERÓW
(PRZYZNANYCH 10 PUNKTÓW)

był związany z sektorem spożywczym, pracując na stanowiskach kierowniczych w działach marketingu, controlingu i finansów.

ADAM KICIŃSKI – CD Projekt

JANUSZ FILIPIAK – Comarch

Z CD Projektem związany od początku jego istnienia. W latach 1999-2004 był dyrektorem handlowym
spółki. W 2006 r. został prezesem CD Projekt RED.
Do Zarządu dołączył w 2009 r. Rok później został wybrany jej prezesem.

Janusz Filipak założył Comarch w 1993 r. i do dziś
pozostaje największym akcjonariuszem spółki. Jest
profesorem i doktorem habilitowanym nauk technicznych. Był konsultantem naukowym France Telecom oraz pełnił funkcję dyrektora pełnomocnego Teletraffic Research Centre na Uniwersytecie
w Adelajdzie. Od 2015 r. jest ekspertem powołanej
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Narodowej
Rady Rozwoju w sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość”. W 2016 r. został wyróżniony Indywidualną
Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP.

KRZYSZTOF KOSTOWSKI – PlayWay
Założyciel i prezes zarządu spółki PlayWay. Z branżą gier jest związany od 25 lat. Rozpoczynał swoją
karierę od handlu na giełdzie komputerowej w Warszawie. Stworzył spółkę PLAY, która stała się jednym z największych dystrybutorów gier w Polsce.
W 2011 r. powstał PlayWay.

ADAM GÓRAL – Asseco Poland
Założyciel i prezes zarządu Asseco Poland. Od 1991 r.
rozwijał COMP Rzeszów, który po wprowadzeniu
na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jako
Asseco Poland stał się liderem rozwoju Grupy Asseco
na rynkach międzynarodowych. Sprawuje funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółkach Asseco Inter-

SZYMON PIDUCH – Dino Polska
Prezesem Dino został w marcu 2010 r. Wcześniej
przez 8 lat odpowiadał za finanse firmy, piastując stanowisko dyrektora finansowego. Przez całą swoją karierę
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Grupy Odlewniczej. Od 2013 r. należy do Rady Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju. Od stycznia
do lipca 2016 r. był również członkiem zarządu spółki
Elgór+Zamet Sp. z o.o.

national, Asseco Central Europe, Asseco South Eastern
Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems,
Novum oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA,
a także wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w Asseco Business Solutions.

MAREK PIECHOCKI – LPP

ZBIGNIEW JAGIEŁŁO – PKO BP

Twórca i współzałożyciel LPP a obecnie prezes zarządu spółki. Z branżą odzieżową związany od 1989
r. W 1991 r. wraz z Jerzym Lubiańcem założył przedsiębiorstwo Mistral, które w 1995 r. zostało przekształcone w spółkę LPP. Jako prezes zarządu odpowiada za
zarządzanie strategicznymi projektami inwestycyjnymi
w Polsce i za granicą. W 2013 r. uznany przez prestiżowy magazyn Harvard Business Review za najskuteczniejszego CEO w Polsce.

Zbigniew Jagiełło jest prezesem zarządu PKO Banku
Polskiego od października 2009 r. Wcześniej, przez blisko 9 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Pioneer Pekao
TFI S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments
nadzorował także dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90.
ubiegłego wieku m.in. jako wiceprezes zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI.

PAWEŁ SURÓWKA – PZU

ARTUR WASIL – Bogdanka
Z Bogdanką związał się już po studiach jako stażysta.
W spółce przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej
do sztygara oddziałowego oddziału wydobywczego.
W 2012 r. został wybrany dyrektorem ds. górniczych
w PRG Linter, a dwa lata później został prezesem firmy.
W marcu 2018 r. został prezesem LW Bogdanka. Pod
jego rządami firma prezentuje solidne wyniki, pomimo
trudnej sytuacji w sektorze wydobywczym.

Prezes zarządu od 13 kwietnia 2017 r. Wcześniej
przez prawie rok sprawował funkcję prezesa PZU Życie
S.A. W 2015 r. pracował jako doradca prezesa zarządu
PKO Bank Polski S.A. oraz był dyrektorem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy. W latach
2013-2015 był członkiem zarządu Boryszew S.A., dyrektorem Biura ds. Rozwoju Sektora Automotive i prezesem zarządów spółek zależnych z sektora automotive.

RANKING OSTATECZNY
(SUMA PUNKTÓW Z SUBRANKINGÓW: DYNAMIKA WZROSTU KURSU AKCJI, DYNAMIKA
WZROSTU EBITDA, KOMPETENCJE MENADŻERSKIE)

MIROSŁAW KOWALIK – Enea
Prezesem spółki został w 2015 r. Pod jego rządami
Enea prezentuje solidne wyniki pomimo wyzwań związanych z inwestycją w Ostrołęce oraz zamrożeniem cen
energii. W 2015 r. był wiceprezesem zarządu SNC Lavalin Sp. z o.o. W latach 1999-2015 pracował na różnych
stanowiskach menadżerskich dla Grupy ALSTOM Power, ostatnio jako dyrektor ds. sprzedaży i marketingu.

W zestawieniu prezesów spółek giełdowych zwycięża
Krzysztof Kotowski z PlayWay (28,8 pkt.), drugie miejsce
(obroniona pozycja z ubiegłego roku) zajmuje Szymon Piduch z Dino Polska (27,5 pkt.), trzecie miejsce to Janusz
Filipiak (Comarch – 26,6 pkt.). Następna pozycja to Adam
Góral z Asseco Poland z prawie identycznym wynikiem co
poprzednik (26,4 pkt.), a piąte miejsce przypada Jackowi
Świderskiemu z Wirtualnej Polski (24,2 pkt.).

MIROSŁAW BENDZERA – Famur
Od października 2014 r. jest prezesem zarządu Famur S.A. Zajmował stanowisko menadżerskie w Toyota
Motor Poland Co. Ltd. Od 2009 r. zasiada w zarządach
spółek powiązanych z Grupą TDJ. Był prezesem zarządu
w Odlewni Żeliwa Śrem, Pioma-Odlewnia oraz Polskiej
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Tabela 7. Ranking prezesów pod względem liczby uzyskanych punktów w trzech subrankingach
(dynamika wzrostu kursu akcji, dynamika wzrostu EBITDA, kompetencje menadżerskie)
L.p.

Spółka

Nazwisko

Imię

1.

PlayWay

Kostowski

Krzysztof

28,8

2.

Dino Polska

Piduch

Szymon

27,5

3.

Comarch

Filipiak

Janusz

26,6

4.

Asseco Poland

Góral

Adam

26,4

5.

Wirtualna Polska

Świderski

Jacek

24,2

6.

Orange

Fallacher

Jean-François

22,9

7.

PZU

Surówka

Paweł

22,2

8.

PKO BP

Jagiełło

Zbigniew

22,2

9.

CD Projekt

Kiciński

Adam

22,0

10.

LPP

Piechocki

Marek

21,9

11.

Famur

Bendzera

Mirosław

21,8

12.

Kernel

Verewski

Andriej

21,8

13.

VRG

Pilch

Grzegorz

21,6

14.

BNP Paribas

Gdański

Przemysław

21,2

15.

Millenium Bank

Bras Jorge

Joao

20,9

16.

ING Bank Śląski

Bartkiewicz

Brunon

20,6

17.

11 bit studios

Miechowski

Grzegorz

20,5

18.

Celon Pharma

Wieczorek

Maciej

20,0

19.

Eurocash

Amaral

Luis

20,0

20.

Enea

Kowalik

Mirosław

19,9

21.

Amica Wronki

Rutkowski

Jacek

19,1

22.

Santander Bank
Polska

Gajewski

Michał

19,1

23.

Grupa Kęty

Mańko

Dariusz

18,9

24.

PKP CARGO

Warsewicz

Czesław

18,9

25.

Orbis

Clavie

Gilles

18,6

26.

LOTOS

Bonca

Mateusz

17,6

27.

Livechat Software

Ciepły

Mariusz

17,1

28.

GPW

Dietl

Marek

17,0

29.

mBANK

Stypułkowski

Cezary

16,9

30.

Pekao

Krupiński

Michał

16,3
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Suma

KAPITALIZACJA
ska kapitalizacja giełdowa zarządzanej przez niego
spółki nie pozwoliła mu zakwalifikować się do czołowej 30-stki, natomiast jego wartość określono na
35,6 mln zł (33. miejsce). W rankingu nie znalazł się
również najlepszy menadżer z roku ubiegłego, Grzegorz Miechowski z 11 bit studios, jednak jego wartość
wzrosła z 14,2 mln zł w roku ubiegłym do 19,9 mln zł
w obecnym roku (38. miejsce). W przypadku obu menadżerów istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawią
się w przyszłym roku, zważywszy na szybki rozwój ich
spółek, jak również całej branży gamingowej w Polsce.

Celem, który przyświecał tworzeniu niniejszego rankingu, było zbadanie, o ile hipotetycznie mogłaby spaść wycena spółki po odwołaniu jej prezesa. W tym przypadku
istotne znaczenie ma ogół kompetencji menadżerskich, ale
wymaga on uzupełnienia o giełdową wycenę przedsiębiorstwa. Szczegółowe wyniki analizy dla wszystkich spółek
uwzględnionych w rankingu przedstawiono na poniższym
wykresie.
Warto również dodać, że zwycięzca rankingu na najlepszego menadżera – Krzysztof Kostowski z PlayWay –
nie znalazł się w tym zestawieniu, gdyż relatywnie ni-

Wykres 1. Ranking wyceny prezesów w pierwszym raporcie „Wycena polskich menadżerów TOP 30 edycja 2019”
Janusz Filipiak

Comarch

43 592 217 zł

Jacek Świderski

Wirtualna Polska

47 071 486 zł

Krzysztof Oleksowicz

Inter Cars

49 375 677 zł

Thomas Kurzmann

Globe Trade Center

55 582 603 zł

Piotr Krupa

Kruk

57 990 258 zł

Luis Amaral

Eurocash

Dariusz Mańko

Grupa Kęty

65 452 072 zł

Wojciech Wardacki

Grupa Azoty

69 351 424 zł

Mirosław Bendzera

Famur

70 186 520 zł

Mirosław Kowalik

Enea

87 745 415 zł

Andriej Verewski

Kernel

92 014 321 zł

Sławomir Sikora

Bank Citi Handlowy

94 275 196 zł

Gilles Clavie

Orbis

98 075 600 zł

Adam Góral

Asseco Poland

124 935 614 zł

Jean-François Fallacher

Orange

214 563 644 zł

Przemysław Gdański

BNP Paribas

216 939 725 zł

Henryk Baranowski

PGE

223 532 323 zł

Joao Bras Jorge

Millenium Bank

253 914 026 zł

Mateusz Bonca

LOTOS

295 091 443 zł

Marek Piechocki

LPP

329 103 678 zł

Cezary Stypułkowski

mBANK

329 151 625 zł

Szymon Piduch

Dino Polska

377 792 594 zł

Adam Kiciński

CD Projekt

486 661 541 zł

Piotr Woźniak

PGNiG

496 555 908 zł

Michał Krupiński

Pekao

511 276 333 zł

Daniel Obajtek

PKN ORLEN

570 992 574 zł

Brunon Bartkiewicz

ING Bank Śląski

577 842 542 zł

Michał Gajewski

Santander Bank Polska

770 827 594 zł

Paweł Surówka

PZU

894 658 247 zł

Zbigniew Jagiełło

PKO BP

61 195 081 zł

1 269 009 205 zł
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Tabela 8. Miejsca w poszczególnych latach
L.p.

Spółka

Nazwisko

Imię

2019

2018

2017

1.

PKO BP

Jagiełło

Zbigniew

1

1

1

2.

PZU

Surówka

Paweł

2

4

3.

Santander Bank
Polska

Gajewski

Michał

3

2

4.

ING Bank Śląski

Bartkiewicz

Brunon

4

6

5.

PKN ORLEN

Obajtek

Daniel

5

6.

Pekao

Krupiński

Michał

6

5

7.

PGNiG

Woźniak

Piotr

7

3

4

8.

CD Projekt

Kiciński

Adam

8

9

12

9.

Dino Polska

Piduch

Szymon

9

10

mBANK

Stypułkowski

Cezary

10

8

10.

W pierwszej dziesiątce rankingu nie ma zbyt wielkich
przetasowań. Na czele od trzech lat znajduje się Zbigniew
Jagiełło. W bieżącym zestawieniu wzrosła pozycja Pawła
Surówki, prezesa PZU, który awansował z 4. na 2. pozycję.

3

5

Warto też zwrócić uwagę na wzrost pozycji Adama Kicińskiego, który kieruje CD Projektem. Przeskok z 12. pozycji
w 2017 r. na 9. w bieżącej edycji pokazuje zarówno sukces
całej spółki, jak i jej prezesa.

ODWOŁANIA/REZYGNACJE
Tabela 9. Sylwetki prezesów spółek, którzy zostali odwołani bądź zrezygnowali ze sprawowania funkcji
na przestrzeni 1.01.2018-30.06.2019
Wojciech Jasiński zaraz po wyborach w 2015 r. zrzekł się mandatu poselskiego i został prezesem PKN Orlen. Funkcję tę pełnił
od grudnia 2015 r. do 5 lutego 2018 r., kiedy to został odwołany. Jego największym sukcesem było osiągnięcie porozumienia z władzami
Litwy w sprawie rafinerii w Możejkach, które zakończyło wieloletni spór, w trakcie którego Litwini sabotowali działalność rafinerii.
Dzień po ogłoszeniu odwołania Wojciecha Jasińskiego kurs PKN Orlen spadł 5,5 proc. a kapitalizacja koncernu skurczyła się o niemal
2,5 mld zł.
Krzysztof Szlaga pełnił funkcję prezesa Bogdanki od 1 kwietnia 2016 r. do 16 lutego 2018 r. Ze stanowiska odwołała go Rada Nadzorcza spółki. W trakcie jego kadencji doszło do wielu zmian w otoczeniu spółki, a Bogdanka stała się częścią grupy Enea i wdrożyła
nową strategię rozwoju. Spółkę zostawił w bardzo dobrej formie, ustabilizowaną finansowo i operacyjnie.
Tobias Solorz pełnił funkcję prezesa Cyfrowego Polsatu od grudnia 2015 r. do końca marca 2019 r. Decyzję o rezygnacji ze stanowi-

ska ogłosił 17 stycznia 2019 r. Solorz przez całą swoją kadencję związany był z przedsiębiorstwami Grupy Polsat. Po odejściu z funkcji
prezesa pozostał związany ze spółką i ma wpływ na realizację długofalowej strategii rozwoju spółki.

Thomas Schäbinger przejął stery w Pfleiderer w czerwcu 2017 r. 21 maja 2019 r. ogłosił, że z przyczyn osobistych rezygnuje z piastowania stanowiska z dniem 31 maja 2019 r.
Daniel Ozon został odwołany 11 czerwca 2019 r. w atmosferze walki pomiędzy związkami zawodowymi a Radą Nadzorczą JSW.

Pełnił obowiązki przez prawie półtora roku. Zostawił spółkę w bardzo dobrej sytuacji finansowej, czym zyskał sobie przychylność
związków zawodowych. W chwili jego odwołania w kasie spółki znajdowało się ponad 3 mld zł. Ozon sprzeciwiał się przeznaczeniu
tych środków na wsparcie dla projektów niezwiązanych ze spółką.
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Jarosław Michniuk sprawował funkcję prezesa Boryszewa od października 2016 r. Złożył rezygnację w styczniu 2018 r. Spółka pod
jego rządami zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe. W 2017 r. Boryszew otworzył fabrykę w Prenzlau. Była to największa polska
inwestycja greenfieldowa w Niemczech.
Maciej Tybura stanowisko prezesa Ciech objął 22 lipca 2015 r. Zrezygnował z przyczyn osobistych 10 września 2018 r. Wcześniej
Maciej Tybura był wiceprezesem zarządu KGHM, gdzie zajmował się m.in projektem Sierra Gorda.
Jørgen Bang‑Jensen był prezesem Play od maja 2009 r. do 31 lipca 2018 r. W tym okresie spółka awansowała na gracza nr 2
w Polsce, osiągając prawie 30-proc. udział na rynku telefonii komórkowej. Ponadto, w lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.

METODOLOGIA
miała także kapitalizacja kierowanej przez niego spółki.
Istotną kwestią przy tworzeniu założeń do modelu było
przyjęcie punktu odniesienia. W celu jego wyznaczenia
zebrano dane dotyczące zmian cen akcji odnotowanych
w wyniku odwołania/rezygnacji ze stanowiska siedmiu
prezesów największych spółek giełdowych (tabela nr 9),
którzy byli donrze postrzegani przez rynek i cieszyli się
wymiernymi, widocznymi efektami w kierowaniu przedsiębiorstwami. Uśredniony spadek walorów spółki w wyniku publikacji informacji o odejściu menadżera sięgnął
4,7%. Uwzględniając odreagowanie powstałe po zaskoczeniu opublikowaną informacją, jakie następowało na następnej sesji, średni spadek wyniósł 3,21%. Tak uzyskana
wartość stanowi wstęp do wycenienia wkładu menadżera
do zarządzanej przez niego spółki.

Model szacujący wartość menadżerów dla spółek został
oparty o trzy czynniki: dynamikę kursu akcji oraz EBITDA
(dla banków zysk na działalności bankowej), jak również
ekspercką ocenę kompetencji menadżera. Analizie poddano prezesów największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzących
w skład indeksów WIG20 i mWIG40.
Wartość menadżerów znajduje uzasadnienie w relacji
do przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Należy również
zastrzec, że obecny raport nie jest rekomendacją w żadnym tego słowa znaczeniu czy próbą wyceny całej spółki.
Podstawowym założeniem i warunkiem koniecznym dla
uwzględnienia w badaniu było pełnienie przez menadżera
funkcji prezesa zarządu nie krócej niż od 1 kwietnia 2018
r. – początku II kwartału – do 30 czerwca 2019 r. – końca
II kwartału 2019 r. Na końcową wycenę menadżera wpływ

Tabela 10. Sylwetki prezesów dziewięciu spółek, których konsekwencje odejścia (przecena akcji) stanowiły punkt
odniesienia w rankingu
Daniel Ozon został odwołany 11 czerwca 2019 r. w atmosferze walki pomiędzy związkami zawodowymi a Radą Nadzorczą JSW.

Pełnił obowiązki przez prawie półtora roku. Zostawił spółkę w bardzo dobrej sytuacji finansowej, czym zyskał sobie przychylność
związków zawodowych. W chwili jego odwołania w kasie spółki znajdowało się ponad 3 mld zł. Ozon sprzeciwiał się przeznaczeniu
tych środków na wsparcie dla projektów niezwiązanych ze spółką.

Michał Krupiński pełnił funkcję prezesa PZU od stycznia 2016 r. do marca 2017 r. Najmłodszy prezes spółki w historii. Firma pod

jego przewodnictwem przeprowadziła nabycie udziałów w Banku Pekao S.A. a wcześniej BPH przez Alior Bank, budując największą
w Europie Środkowo-Wschodniej grupę finansową. Niespodziewana zmiana na stanowisku prezesa PZU negatywnie wpłynęła na kurs
akcji. W ciągu 2 dni po publikacji komunikatu kurs akcji spadł o 5,39%, zmniejszając kapitalizację o 1,77 mld zł.
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Dominik Libicki nieoczekiwanie zrezygnował z kierowania Cyfrowym Polsatem w październiku 2014 r. Spółka w trakcie jego
prezesury stała się jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-technologiczną w naszym regionie. Kurs akcji
zareagował spadkiem o 6,3% w dniu publikacji informacji o jego odejściu, zaś trend spadkowy na akcjach trwał do stycznia 2015 r.
W ciągu dwóch dni kapitalizacja spółki zmalała o 793 mln zł.
Mirosław Taras pełnił funkcję prezesa Bogdanki od 2009 r. do 2012 r. W trakcie kadencji z sukcesem wprowadził spółkę na giełdę
oraz według rynku był jednym z najlepszych zarządzających na parkiecie. Zyskał zaufanie i uznanie wśród inwestorów, chroniąc Bogdankę w 2010 r. przed wrogim przejęciem przez New World Resources. Odwołanie prezesa ze stanowiska wywołało duże zaskoczenie,
a kapitalizacja spółki stopniała w ciągu dwóch dni o 166 mln zł.
Dariusz Krawczyk przejął stery w Ciechu w 2012 r., gdy w spółce panowała trudna sytuacja. Osiągnął sukces i wyprowa-

dził firmę na prostą. W przeszłości był także odpowiedzialny za restrukturyzację Synthosu, w którym pełnił obowiązki prezesa
w latach 2005-2012. W 2015 r. został niespodziewanie odwołany ze swojego stanowiska w Ciechu. Kurs akcji na tę wiadomość zareagował spadkami nawet o 3,9%. W jeden dzień kapitalizacja Ciechu spadła o 58 mln zł.

Wojciech Sobieraj jest założycielem i prezesem zarządu Alior Banku. Na koniec 2007 r. poinformował o zamiarze założenia nowego

banku. Uznawany za jednego z najlepszych polskich menadżerów (w trakcie zarządzania detaliczną częścią BPH, portfel banku prześcignął portfel Pekao). Po ogłoszeniu decyzji o odejściu z Alior Banku notowania spółki spadły o 5%.

Wojciech Jasiński zaraz po wyborach w 2015 r. zrzekł się mandatu poselskiego i został prezesem PKN Orlen. Funkcję tę pełnił

od grudnia 2015 r. do 5 lutego 2018 r., kiedy to został odwołany ze stanowiska. Jego największym sukcesem było osiągnięcie porozumienia z władzami Litwy w sprawie rafinerii w Możejkach, które zakończyło wieloletni spór, w trakcie którego Litwini sabotowali
działalność rafinerii. Dzień po ogłoszeniu odwołania Wojciecha Jasińskiego kurs PKN ORLEN spadł 5,5% a kapitalizacja koncernu
skurczyła się o niemal 2,5 mld zł.

W kolejnym kroku dostosowano subrankingi zmiany kursu akcji, EBITDA oraz kompetencji menadżerskich tak,
aby można było porównać między sobą wyniki osiągnięte
przez spółki prezesów w badanym okresie. Charakterystykę przyjętych założeń prezentujemy poniżej:

1. Dynamika zmiany kursu akcji spółki
w okresie od początku III kwartału 2018 r., do końca II kwartału 2019 r.
Celem analizy było zbadanie wpływu stylu zarządzania na wyniki przedsiębiorstw, a tym samym również na
wycenę notowań. Spółki uszeregowano od najwyższego
do najniższego wzrostu kursu akcji.
Uzyskany ranking w postaci szeregu został podzielony
na percentyle. Spółka znajdująca się na pierwszym miejscu otrzymała 10 pkt., a każda kolejna miała tę wartość pomniejszaną o około 0,22 pkt. (100% / 46 = ~2,2%; 10 pkt.
x 2,2% = 0,22 pkt.), tak, że ostatnia firma biorąca udział
w rankingu otrzymywała 0 pkt. w danej kategorii.
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2. Dynamika zmiany EBITDA spółki w okresie od
początku III kwartału 2018 r., do końca II kwartału
2019 r.
Wskaźnik EBITDA, pomimo pewnych niedoskonałości, jest obarczony najmniejszą ilością wad i jest uznawany
za jeden z najbardziej rzetelnych wskaźników, dzięki czemu porównywanie wyników spółek jest o wiele bardziej
wiarygodne.
To jednocześnie miernik, który stosunkowo dobrze skorelowany jest ze zdolnością przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych. Z racji tego, że banki nie
publikują wskaźnika EBITDA, zastosowano dla nich miernik zbliżony, czyli wynik na działalności bankowej. Badane spółki uszeregowano pod kątem dynamiki wskaźnika
EBITDA. Uzyskany ranking w postaci szeregu został podzielony na percentyle. Firma znajdująca się na pierwszym
miejscu dostała 10 pkt., a każda kolejna miała tę wartość
pomniejszaną o około 0,22 pkt. (100% / 46 = ~2,2%; 10 pkt.
x 2,2% = 0,22 pkt.), tak że ostatnie przedsiębiorstwo biorące udział w rankingu otrzymywało 0 pkt. w danej kategorii.

3. Ocena kompetencji menadżerskich prezesa
zarządu.

wią punkt wyjściowy, a zatem średnia zmiana cen akcji po
ich odejściu bądź odwołaniu, stanowi maksymalną możliwą
liczbę punktów do uzyskania. W ten sposób każdy 1 punkt
w rankingu przekłada się na możliwość przeceny spółki
o 0,107% (średni spadek kursu w reakcji na odwołanie prezesa 3,21% podzielony przez 30). Odniesienie tej wartości
procentowej do kapitalizacji spółki (z końca czerwca
2019 r.) pozwoliło uzyskać szacunkową wartość menadżera dla spółki przez niego zarządzanej.

Przydzielono oceny w skali od 0 do 10. Pod uwagę brano
poziom doświadczenia menadżera, ocenę w niezależnych
rankingach branżowych, wykształcenie oraz sytuację w jakiej znajduje się spółka, którą kieruje.
Maksymalna możliwa do uzyskania w rankingu liczba
punktów wynosiła 30. Przyjęto, że menadżerowie, których
odejścia posłużyły za podstawę do oszacowania wpływu na
wycenę giełdową spółki (uwzględnieni w tabeli nr 10) stano-
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