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Marcin Chludziński,

Jedną z takich spółek jest LPP, z Markiem Piechockim
na czele. Prezes - założyciel LPP - znajduje się w czołówce naszych rankingów w każdej edycji. W tym roku
awansował z ósmego na drugie miejsce, z wyceną na
poziomie 925 mln zł.
Najnowsza edycja przyniosła mniej zmian niż poprzednia. W analizowanym okresie odwołano bądź
złożyło rezygnację siedmiu prezesów. Tylko czterech
z nich definitywnie opuściło spółki. Pozostali, po złożeniu dymisji, sprawują inne nadzorcze funkcje w ramach struktur grup kapitałowych. W poprzedniej
edycji zmian było aż 12 (tylko dwaj menadżerowie
pozostali w spółkach). Jest to efekt mniejszych roszad
politycznych. W analogicznym okresie edycji 2020
siedmiu prezesów zostało zwolnionych z funkcji sprawowanych w spółkach Skarbu Państwa (Enea, PGE,
Tauron, Pekao, PZU, Lotos, PGNiG). W tym roku
było ich tylko dwóch (PKO BP oraz Grupa Azoty).
Niemniej tylko pierwsza zmiana odbiła się szerokim
echem w krajowych mediach. Nasze zestawienie opuścił wieloletni lider, prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło, który poinformował o swojej rezygnacji 11 maja.
W dwa dni po tym kapitalizacja banku spadła aż o 9
proc. 8 czerwca 2021 r. prezes Jagiełło, po 12 latach
kierowania największa krajową instytucją finansową,
oficjalnie opuścił jej siedzibę, żegnany gromkimi brawami. Odwołanie drugiego prezesa spółki państwowej nie spotkało się z aż tak drastyczną reakcją rynku.
Po dymisji Wojciecha Wardackiego z posady prezesa
Grupy Azoty, kurs akcji spadł o ok. 0,5%.
Ze względu na zmiany menadżerskie ranking opuścił
kolejny stały uczestnik – Sławomir Sikora. W marcu, po
18 latach rządów, prezes Citi Handlowy zapowiedział,
że nie będzie kandydował na kolejną kadencję. Ogłoszenie decyzji nie spotkało się z negatywnym przyjęciem - kurs akcji niespodziewanie wzrósł o 5%. Jednak
Sławomir Sikora nie opuścił spółki definitywnie. Po
zakończeniu kadencji został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na podobny ruch zdecydował się także prezes założyciel 11 bit studios – Grzegorz
Miechowski. Pozostał w spółce jako członek zarządu.
W jego przypadku kapitalizacja spółki spadła o 4%.
W kwietniu 2021 roku niespodziewaną decyzję ogłosił prezes Budimexu, Dariusz Blocher. Po niemal 20 latach w spółce poinformował o rezygnacji ze stanowiska

prezes KGHM Polska Miedź, został najwyżej wycenianym prezesem w roku 2021. Zwycięzca tegorocznej
edycji dosłownie zdystansował konkurencję. Jego wycena powyżej 1,9 mld zł to ponad dwukrotnie więcej
niż otrzymał kolejny menadżer w zestawieniu. Wartość
prezesa KGHM stanowi (hipotetycznie) ok. 4,9% kapitalizacji spółki.
Marcin Chludziński znalazł się po raz drugi w naszym zestawieniu. W zeszłym roku debiutował w rankingu i to od razu w pierwszej „10”. W tym roku awansował z 7. miejsca i znalazł się na najwyższym stopniu
podium. Jest to wynik dobrego zarządzania spółką oraz
wykorzystania warunków rynkowych, które pozwoliły
na uzyskanie bardzo dobrych wyników. Wraz z konsekwentnym wzrostem danych finansowych wzrósł również kurs akcji.

W tegorocznej edycji do czołówki najwyżej wycenianych prezesów powrócili szefowie firm, których kursy zostały mocno zdołowane przez pandemię oraz obostrzenia
covidowe. Był to niezwykle wymagający dla nich okres.
Prezesom, którzy znaleźli się na podium naszego zestawienia, udało się z nawiązką odrobić straty poniesione
w 2020 roku. Na skutek wprowadzenia szeregu działań
optymalizacyjnych po wybuchu pandemii oraz wykorzystania odradzającej się później gospodarki wiele przedsiębiorstw może uznać ostatni okres za bardzo udany.
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prezesa zarządu i zapowiedział objęcie innych nieoperacyjnych zadań nadzorczych w ramach Grupy Ferrovial. Cena akcji spadła o ok. 1%.
Największą reakcję rynku przyniosła jednak rezygnacja złożona przez Marcina Piróga, prezesa Biomed-Lublin. Odszedł ze spółki w atmosferze sporu
z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. W odpowiedzi

nastąpiła drastyczna redukcja kapitalizacji spółki, aż
o 17%. Tak dotkliwa przecena związana była również
z trendem spadkowym, w którym znalazła się firma.
W tamtym okresie panowało już przekonanie, że spółka przedwcześnie ogłosiła skuteczność swojego leku na
COVID-19. Decyzja prezesa tylko zwiększyła negatywny stosunek inwestorów.

Tabela 1. Ranking „Wycena polskich menadżerów TOP 30 edycja 2021”
L.p.

Spółka

Nazwisko

Imię

WYCENA PREZESA

1.

KGHM

Chludziński

Marcin

1 849 724 931 zł

2.

LPP

Piechocki

Marek

923 169 970 zł

3.

PKN ORLEN

Obajtek

Daniel

834 097 513 zł

4.

ING Bank Śląski

Bartkiewicz

Brunon

684 097 274 zł

5.

PZU

Kozłowska-Chyła

Beata

669 580 467 zł

6.

PGE

Dąbrowski

Wojciech

632 754 828 zł

7.

CD Projekt

Kiciński

Adam

598 804 934 zł

8.

MBANK

Stypułkowski

Cezary

414 018 395 zł

9.

Cyfrowy Polsat

Błaszczyk

Mirosław

341 389 783 zł

10.

Grupa Kęty

Mańko

Dariusz

257 646 397 zł

11.

Inter Cars

Oleksowicz

Maciej

240 070 666 zł

12.

Kruk

Krupa

Piotr

231 671 437 zł

13.

CCC

Czyczerski

Marcin

205 616 478 zł

14.

Asseco Poland

Góral

Adam

197 495 298 zł

15.

Kernel

Verewski

Andriej

169 735 860 zł

16.

Millennium Bank

Jorge

Joao

17.

Dom Development

Szanajca

Jarosław

150 739 697 zł

18.

Livechat Software

Ciepły

Mariusz

148 532 394 zł

19.

Mercator Medical

Żyznowski

Wiesław

142 913 896 zł

20.

Wirtualna Polska

Świderski

Jacek

142 536 625 zł

21.

Neuca

Sucharski

Piotr

135 447 031 zł

22.

Polenergia

Michalski

Michał

109 218 703 zł

23.

Stalprodukt

Janeczek

Piotr

97 138 151 zł

24.

CIECH

Jakubowicz

Dawid

89 263 635 zł

25.

Selvita

Sieczkowski

Bogusław

65 074 401 zł

26.

Asbis

Kostevitch

Siarhei

63 170 592 zł

27.

GPW

Dietl

Marek

62 614 501 zł

28.

PlayWay

Kostowski

Krzysztof

62 550 384 zł

29.

Comarch

Filipiak

Janusz

54 149 957 zł

30.

Asseco South
Eastern Europe

Jeleński

Piotr

53 725 603 zł
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167 302 058 zł

Ostatnim z omawianych menadżerów jest Mark
Chandler z AmRest Holdings. Jego decyzja o przejściu
na emeryturę została pozytywnie przyjęta przez rynek
(2% wzrostu). W tym przypadku ciężko jednoznacznie
ocenić skuteczność zarządzania Grupą. Większość jego
rządów przypadało na okres pandemii, podczas której
lokale gastronomiczne spółki były częściowo bądź całkowicie zamknięte.
Istotne zmiany na stanowisku prezesa miały miejsce
nie tylko w Polsce. W 2021 roku najgłośniejsza zmiana
dotyczyła Stanów Zjednoczonych. W lutym prezes i założyciel Amazon, Jeff Bezos zrezygnował ze stanowiska. Menadżer pozostał w spółce, co na pewno osłabiło
reakcję rynku. Niemniej w dzień po decyzji Amazon
stracił na wartości 2%, co w przypadku tak ogromnego przedsiębiorstwa oznaczało spadek kapitalizacji o 34
mld dolarów.
Największa utrata wartości przypadła Adamowi
Kicińskiemu, który stracił ok. 460 mln zł i spadł z 1.
na 7. miejsce. Jest to związane z negatywnymi recenzjami wydanej gry „Cyberpunk 2044” i w konsekwencji
spadkiem kapitalizacji rynkowej CD Projekt o ponad
połowę (30 czerwca 2021 roku vs 30 czerwca 2020 roku).
Na 5. miejscu pojawiła się jedyna w zestawieniu kobieta - Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. Jej wycena
wynosi ok. 675 mln zł. Jest to najwyższa pozycja z debiutów. Ponadto, Beata Kozłowska Chyła jest pierwszą
kobietą, która kierowała spółką odpowiednio długo, by
znaleźć się w naszym rankingu TOP30.
Po raz pierwszy do dziesiątki awansował Dariusz
Mańko, prezes Grupy Kęty. Jego wartość wzrosła ponad
dwukrotnie i wyniosła 260 mln zł.

Odbicie na giełdach światowych spowodowało
wzrost kapitalizacji spółek przemysłowych oraz instytucji finansowych. W zeszłym roku triumfy święciły
spółki sektora nowych technologii. Jednak w tym roku
liderem została branża finansowa. Instytucje finansowe
wróciły do łask, a ich wartość giełdowa mocno wzrosła od covidowego załamania. Z tego powodu wartość
prezesów sektora wyniosła w tym roku niemal 2 mld zł.
Ponadto, branżę nowych technologii wyprzedziły również surowce, co jest dużą niespodzianką, ponieważ ma
ona tylko jednego reprezentanta w naszym zestawieniu, a mianowicie KGHM. Nie bez znaczenia pozostaje również duża obniżka wyceny prezesa CD Projekt,
który był niekwestionowanym zwycięzcą zeszłorocznej
edycji.
Wycena polskich menadżerów 2021
wg podziału na branże

telekomunikacja
4%
usługi
6%
przemysł
ciężki
14%

1979

surowce

1850

nowe technologie

1652

przemysł lekki

1485

przemysł ciężki

1301

usługi

559

telekomunikacja

341

budownictwo

151

dystrybucja

instytucje
ﬁnansowe
21%

surowce
20%
nowe
technologie
18%

Zestawienie sektorowe wskazuje na powrót dominacji branży finansowej i surowców oraz spadek
wartości nowych technologii na GPW. Rozluźnienie
obostrzeń pandemicznych oraz coraz większa liczba
zaszczepionych spowodowała, że inwestorzy ponownie zaufali bankom. Natomiast wysoki wzrost notowań surowców przyczynił się do wzrostu wartości
branży wydobywczej. Jednak kiedy przyjrzymy się
bliżej możemy zauważyć, że spadek wyceny nowych
technologii nie wynika ze spadku wartości wszystkich podmiotów technologicznych. W roku 2020
ogromny udział w wycenie miała spółka CD Projekt.

Wartość w mln zł

instytucje finansowe

dystrybucja
0%

przemysł
lekki
16%

Tabela 2. Wycena polskich menadżerów TOP 30
edycja 2021 – branże
Branża

budownictwo
1%

33
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Porównanie tego sektora z wyłączeniem twórcy „Cyberpunk 2044” przynosi bardziej szczegółowe dane.
Nie licząc prezesa CD Projekt, menadżerowie sektora
nowych technologii zwiększyli swoją wartość rok do
roku ponad dwukrotnie.
W ostatnim roku średnia wartość kluczowego menadżera zarządzającego spółką względem kapitalizacji
stabilnie rosła. W 2021 roku wskaźnik zanotował pokaźny wzrost (ponad 80%) po ustabilizowaniu się na
poziomie ok 2% rok wcześniej. W tegorocznym raporcie zmiana kapitalizacji spółki po odwołaniu dobrze
postrzeganego prezesa szacowana jest na 3,4%.

1.

Wartość prezesa jako % wartości Spółki

4%
3%
2%
1%
0%

2017

2018

2019

2020

2021

SUBRANKING – DYNAMIKA WZROSTU KURSU AKCJI

W tegorocznej edycji wysokie wzrosty kontynuował zeszłoroczny zwycięzca – Mercator Medical. Spółka prowadzona przez Wiesława Żyznowskiego zajęła jednak
w tym roku dopiero trzecie miejsce na podium. Wiceliderem została spółka OncoArendi Therapeutics, zarządzana przez Marcina Szumowskiego – debiutanta w naszym zestawieniu. Największy przyrost wyceny zanotował
Asbis. Spółka, której prezesem jest Siarhei Kostevich,
zanotowała ponad 5-krotny wzrost wartości giełdowej.
Na dwóch pierwszych miejscach uplasowały się spółki sektora nowych technologii. Asbis to spółka, która
na przestrzeni ostatniego roku zanotowała poważny
wzrost wyników finansowych, czego konsekwencją był

odpowiedni wzrost notowań jej akcji. Biotechnologiczna OncoArendi Theraupeutics w IV kwartale 2020 roku
dostała od partnera biznesowego ogromną transzę finansowania dla rozwoju klinicznego i komercjalizacji
leku. Spowodowało to dużą poprawę wyników finansowych i ogromny wzrost zainteresowania ze strony
inwestorów. Trzecia firma to Mercator Medical, który
kontynuował wzrost sprzedaży swoich produktów spowodowany przez pandemię COVID-19, co znalazło odzwierciedlenie w kursie. W dziesiątce znajduje się kilka podmiotów, których ogromny wzrost jest związany
z mocnym spadkiem w 2020 roku (Kruk, Stalprodukt,
LPP, KGHM, CCC).

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

Zmiana kursu
01.07.2018-30.06.2019 (%)

Spółka

Nazwisko

Imię

1.

Asbis

Kostevitch

Siarhei

524%

2.

OncoArendi Therapeutics

Szumowski

Marcin

227%

3.

Mercator Medical

Żyznowski

Wiesław

225%

4.

Kruk

Krupa

Piotr

139%

5.

Stalprodukt

Janeczek

Piotr

138%

6.

LPP

Piechocki

Marek

111%

7.

KGHM

Chludziński

Marcin

102%

8.

Livechat Software

Ciepły

Mariusz

99%

9.

Polenergia

Michalski

Michał

95%

10.

CCC

Czyczerski

Marcin

90%
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Tabela 4. TOP 3 spółki subrankingu – dynamika wzrostu kursu akcji

Asbis

OncoArendi Therapeutics

Mercator Medical

Asbis to spółka założona na

OAT to spółka biotechnolo-

Mercator Medical zajmuje

Białorusi. Dziś jej główna sie-

giczna. Zajmuje się odkry-

się produkcją oraz dystry-

dziba znajduje się na Cyprze.

waniem,

opracowywaniem,

bucją jednorazowych mate-

Jest dystrybutorem produk-

rozwojem i komercjalizacją

riałów medycznych. Spółka

tów, rozwiązań i usług infor-

nowych leków. Specjalizu-

zanotowała ogromny wzrost

matycznych na międzyna-

je się w pracy nad środkami

zainteresowania produktami

rodowych rynkach. W 2020

stosowanymi w terapii cho-

ze względu na panującą od

roku spółka zaczęła mocno

rób zapalnych i nowotworo-

początku 2020 roku pande-

się rozwijać i systematycznie

wych. Pozyskuje dofinanso-

mię COVID-19. Na skutek

polepszać wyniki finansowe.

wania z takich instytucji, jak

tych wydarzeń zaczęła osią-

NCBR, NIH (USA), KE oraz

gać znakomite wyniki finan-

PARP.

sowe.

2.

SUBRANKING – DYNAMIKA WZROSTU EBITDA

W tym zestawieniu (dynamika EBITDA LTM dla drugiego kwartału 2021 vs LTM dla drugiego kwartału
2020) pierwsze miejsce zajął CD Projekt, który sprzedał
ogromną liczbę egzemplarzy swojej nowej gry – „Cyberpunk 2044”. Ponad 3-krotny wzrost wyniku nie był

jednak związany z sukcesem. Gra otrzymała wiele negatywnych recenzji, a pokaźny wzrost jest efektem „niskiej bazy”. W porównywanym wcześniejszym okresie
spółka nie wydała nowego produktu.

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

Zmiana EBITDA
2020Q2/2019Q2 (%)

Spółka

Nazwisko

Imię

1.

CD Projekt

Kiciński

Adam

359%

2.

Mercator Medical

Żyznowski

Wiesław

325%

3.

Kruk

Krupa

Piotr

165%

4.

Asbis

Kostevitch

Siarhei

143%

5.

Kernel

Verewski

Andriej

109%

6.

KGHM

Chludziński

Marcin

80%

7.

Inter Cars

Oleksowicz

Maciej

72%

8.

Stalprodukt

Janeczek

Piotr

66%

9.

Dom Development

Szanajca

Jarosław

55%

10.

PGE

Dąbrowski

Wojciech

52%
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Na drugim miejscu (tak jak przed rokiem) znalazła się
spółka Mercator Medical, która pomimo ogromnego
wzrostu wyniku EBITDA w poprzedniej edycji, zdołała
go jeszcze kilkukrotnie powiększyć. Obydwie spółki są
jedynymi przedstawicielami pierwszej „10” z zeszłego
roku. Podium uzupełnia spółka Kruk, która mocno poprawiła wyniki w I połowie 2021 roku.

W porównaniu z rokiem 2020, więcej spółek zanotowało spadek wyniku EBITDA. W tegorocznej edycji jest
ich 12, podczas gdy rok wcześniej było ich tylko 6.
Pomimo wysokiego wzrostu wyniku EBITDA jedna
spółka z rankingu nie znalazła się w czołówce. Jest to OncoArendi Therapeutics, która w bazowym okresie roku
poprzedniego roku zaraportowała ujemną EBITDA.

Tabela 6. TOP 3 spółki subrankingu – dynamika wzrostu EBITDA
CD Projekt

Mercator Medical

Spółka specjalizuje się w two-

Zajmuje się produkcją oraz

Główną

rzeniu i wydawaniu gier AAA.

dystrybucją

jednorazowych

jest zarządzanie wierzytelno-

Jej głównym produktem są

materiałów

medycznych.

ściami. Firma zajmuje się win-

gry oparte na powieści An-

Spółka zanotowała ogromny

dykacją na zlecenie klientów

drzeja Sapkowskiego „Wiedź-

wzrost zainteresowania pro-

korporacyjnych. Współpracuje

min”. W grudniu 2020 roku

duktami ze względu na panu-

z bankami, pośrednikami kre-

wydali nową grę „Cyberpunk

jącą od początku roku 2020

dytowymi, instytucjami oraz

2044”, która pomimo słabych

pandemię

Na

przedsiębiorstwami, które mają

recenzji, przyniosła ogromne

skutek tych wydarzeń zaczę-

trudności ze ściąganiem należ-

zyski spółce.

ła osiągać doskonałe wyniki

ności.

COVID-19.

Kruk

działalnością

spółki

finansowe.

3.

SUBRANKING – KOMPETENCJE MENADŻERSKIE
(10 osób). Skala ocen zawiera się w przedziale 1-10, gdzie
1 oznacza bardzo niskie kompetencje, a 10 oznacza menadżera kompletnego. 3 osoby otrzymały najwyższą notę.

Na ostateczny wynik kompetencji menadżerskich miały
wpływ nagrody i wyróżnienia oraz spostrzeżenia i oceny
konsultantów współpracujących z Martis CONSULTING

Tabela 7. TOP 10 – Subranking – Ocena kompetencji menadżerskich
L.p.

Ocena kompetencji
menadżerskich

Spółka

Nazwisko

Imię

1.

Grupa Kęty

Mańko

Dariusz

10

2.

Dom Development

Szanajca

Jarosław

10

3.

GPW

Dietl

Marek

10

4.

Asseco Poland

Góral

Adam

9

5.

LPP

Piechocki

Marek

9

6.

CCC

Czyczerski

Marcin

9

7.

Selvita

Sieczkowski

Bogusław

9

8.

Neuca

Sucharski

Piotr

9

9.

KGHM

Chludziński

Marcin

9

10.

Asbis

Kostevitch

Siarhei

9

10

Sylwetki najwyżej ocenianych menadżerów (którym przyznano 10 punktów) przybliżamy poniżej.
DARIUSZ MAŃKO – Grupa Kęty
Związany z Grupą Kęty od 1996 roku. Od sierpnia 2005 roku sprawuje funkcję
prezesa. Przeprowadził spółkę przez transformację i dostosował do zmieniających się wymagań rynkowych. Umiejętne zarządzanie podczas kryzysów i pandemii sprawiło, że dziś spółka z powodzeniem prowadzi działalność międzynarodową i jest doceniana przez ekspertów i znawców rynku. Zajęła 3. miejsce
w rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2020” organizowanym przez Puls Biznesu, a Dariusz Mańko dostał nominację do nagrody najlepszego prezesa „Byki
i Niedźwiedzie”, przyznawanej przez redakcję Parkietu.

JAROSŁAW SZANAJCA – Dom Development
Założyciel i Prezes Zarządu spółki Dom Development. W ciągu 25 lat działalności stworzył jednego z największych deweloperów w Polsce. Firma oraz jej
założyciel zostali wielokrotnie nagrodzeni w uznaniu za swoją pracę. Spółka
zajęła drugie miejsce w rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2020” w kategorii
„Kompetencje Zarządu”, a kolejny rok znalazła się w pierwszej „10” w klasyfikacji głównej.

MAREK DIETL – GPW
Prezes Zarządu GPW od 2017 roku, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej.
Pod jego rządami spółka inicjuje programy oraz akcje mające na celu zdywersyfikować działalność oraz zwiększyć wartość spółki. Sprawne i umiejętne zarządzanie podczas pandemii pozwoliło na utrzymanie wzrostu wyników finansowych, a w konsekwencji przyczyniło się do rozwoju działalności giełdy.

4.

RANKING OSTATECZNY
(suma punktów z subrankingów: dynamika wzrostu kursu akcji, dynamika wzrostu EBITDA,
kompetencje menadżerskie)

Suma punktów uzyskanych w trzech wcześniejszych
subrankingach składa się na ocenę dla najlepszego
manedżera. Zwycięzcą w 2021 roku został debiutant
Siarhei Kostevitch z Asbis, uzyskując 28,2 pkt. na 30
możliwych. Drugie miejsce z 27,1 pkt. zajął Wiesław

Żyznowski z Mercator Medical, który w zeszłym roku
uplasował się dokładnie na tej samej pozycji. Podium uzupełnia zwycięzca całego zestawienia - prezes
KGHM, Marcin Chludziński.
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Tabela 8. Ranking prezesów pod względem liczby uzyskanych punktów w trzech subrankingach (dynamika
wzrostu kursu akcji, dynamika wzrostu EBITDA, kompetencje menadżerskie)
L.p.

Spółka

Nazwisko

Imię

Suma punktów trzech
subrankingów

1. Asbis

Kostevitch

Siarhei

28,2

2. Mercator Medical

Żyznowski

Wiesław

27,1

3. KGHM

Chludziński

Marcin

26,1

4. Kruk

Krupa

Piotr

25,7

5. Stalprodukt

Janeczek

Piotr

24,1

6. Inter Cars

Oleksowicz

Maciej

23,7

7. Selvita

Sieczkowski

Bogusław

23,2

8. Dom Development

Szanajca

Jarosław

22,9

9. Wirtualna Polska

Świderski

Jacek

22,2

10. Livechat Software

Ciepły

Mariusz

22,2

11. Grupa Kęty

Mańko

Dariusz

21,8

12. Neuca

Sucharski

Piotr

20,5

13. LPP

Piechocki

Marek

20,5

14. Kernel

Verewski

Andriej

19,5

15. PGE

Dąbrowski

Wojciech

19,0

16. CIECH

Jakubowicz

Dawid

18,5

17. Polenergia

Michalski

Michał

18,2

18. Amica Wronki

Rutkowski

Jacek

18,2

19. CCC

Czyczerski

Marcin

17,7

20. CD Projekt

Kiciński

Adam

17,0

Szumowski

Marcin

16,7

22. GPW

Dietl

Marek

16,6

23. Asseco Poland

Góral

Adam

16,3

24. MBANK

Stypułkowski

Cezary

15,9

25. Millennium Bank

Jorge

Joao

15,7

26. Santander Bank Polska

Gajewski

Michał

15,6

27. ING Bank Śląski

Bartkiewicz

Brunon

15,0

28. Comarch

Filipiak

Janusz

14,0

29. PKP CARGO

Warsewicz

Czesław

13,7

Jeleński

Piotr

13,6

21.

30.

OncoArendi
Therapeutics

Asseco South Eastern
Europe
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5.

KAPITALIZACJA

Ostateczny ranking jest korygowany o wycenę giełdową
spółek. Dzięki temu można zaprezentować nominalną
wartość menadżera, jako kwotę w polskich złotych. Jedynym prezesem, który pozostał w „10” po dodaniu aspektu kapitalizacji, jest najwyżej wyceniany menadżer edycji
2021 – Marcin Chludziński.
Ze względu na niską kapitalizację spółki Asbis, zwycięzca rankingu składającego się tylko z trzech wcześniejszych kategorii, został ostatecznie sklasyfikowany
na 27. pozycji. W pierwszej dziesiątce znalazła się trójka przedstawicieli bankowości i instytucji finansowych
oraz dwa podmioty z sektora przemysłu ciężkiego.
Najlepsza dziesiątka tegorocznej edycji została wyce-

niona na ponad 7 mld zł, z czego połowa wartości to
prezesi, którzy znaleźli się na podium. Porównując poprzednie lata, najbardziej widoczna jest zamiana miejsc
zeszłorocznego zwycięzcy Adama Kicińskiego z CD Projekt ze zwycięzcą edycji 2021 Marcinem Chludzińskim
z KGHM. W pierwszej dziesiątce pojawiła się dwójka debiutantów: Beata Kozłowska-Chyła z PZU oraz Wojciech
Dąbrowski z PGE. Do czołówki dołączył Dariusz Mańko z Grupy Kęty. Poniżej dziesiątego miejsca znaleźli się
obecni w zeszłym roku: Michał Gajewski z Santandera
Bank Polska oraz Adam Góral z Asseco Poland. Brak
Zbigniewa Jagiełły to efekt jego odejścia ze stanowiska
prezesa PKO BP.

Piotr Jeleński

Asseco South Eastern Europe

53 725 603 zł

Janusz Filipiak

Comarch

54 149 957 zł

Krzysztof Kostowski

PlayWay

62 550 384 zł

Marek Dietl

GPW

62 614 501 zł

Siarhei Kostevitch

Asbis

63 170 592 zł

Bogusław Sieczkowski

Selvita

65 074 401 zł

Dawid Jakubowicz

CIECH

89 263 635 zł

Piotr Janeczek

Stalprodukt

97 138 151 zł

Michał Michalski

Polenergia

109 218 703 zł

Piotr Sucharski

Neuca

135 447 031 zł

Jacek Świderski

Wirtualna Polska

142 536 625 zł

Wiesław Żyznowski

Mercator Medical

142 913 896 zł

Mariusz Ciepły

Livechat Software

148 532 394 zł

Jarosław Szanajca

Dom Development

150 739 697 zł

Joao Jorge

Millennium Bank

167 302 058 zł

Andrej Verewski

Kernel

169 735 860 zł

Adam Góral

Asseco Poland

197 495 298 zł

Marcin Czyczerski

CCC

205 616 478 zł

Piotr Krupa

Kruk

231 671 437 zł

Maciej Oleksowicz

Inter Cars

240 070 666 zł

Dariusz Mańko

Grupa Kęty

257 646 397 zł

Mirosław Błaszczyk

Cyfrowy Polsat

341 389 783 zł

Cezary Stypułkowski

MBANK

414 018 395 zł

Adam Kiciński

CD Projekt

598 804 934 zł

Wojciech Dąbrowski

PGE

632 754 828 zł

Beata Kozłowska-Chyła

PZU

669 580 467 zł

Brunon Bartkiewicz

ING Bank Śląski

684 097 274 zł

Daniel Obajtek

PKN ORLEN

834 097 513 zł

Marek Piechocki

LPP

923 169 970 zł

Marcin Chludziński

KGHM

1 849 724 931 zł
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Tabela 9. Miejsca w poszczególnych latach
L.p

Spółka

Nazwisko

Imię

2021

2020

2019

1.

KGHM

Chludziński

Marcin

1

7

-

2.

LPP

3.

PKN ORLEN

Piechocki

Marek

2

8

11

Obajtek

Daniel

3

3

5

4.

ING Bank Śląski

Bartkiewicz

Brunon

4

5

4

5.

PZU

Kozłowska- Chyła

Beata

5

-

-

6.

PGE

Dąbrowski

Wojciech

6

-

2

7.

CD Projekt

Kiciński

Adam

7

1

8

8.

MBANK

Stypułkowski

Cezary

8

9

10

9.

Cyfrowy Polsat

Błaszczyk

Mirosław

9

4

-

10.

Grupa Kęty

Mańko

Dariusz

10

14

24

6.

ODWOŁANIA/REZYGNACJE

Tabela 10. Sylwetki prezesów spółek, którzy zostali odwołani bądź zrezygnowali ze sprawowania funkcji od
momentu publikacji poprzedniego raportu (WIG20, mWIG40, obecni w poprzednim zestawieniu)
Zbigniew Jagiełło
objął funkcję prezesa PKO BP w 2009 roku. Pozostał na stanowisku pomimo zmiany rządu w 2015 roku. Był najdłużej pełniącym swą funkcję prezesem w spółkach Skarbu Państwa. Złożył dymisję po niemal 12 latach – w maju
2021 roku. Przeprowadził transformację cyfrową instytucji i pozostawił bank w dobrej kondycji finansowej pomimo
kilku poważnych kryzysów makroekonomicznych oraz sporów z frankowiczami. Wielokrotnie nagradzany i doceniany
menadżer. Zwycięzca rankingu wyceny prezesów z lat: 2017, 2018 i 2019.

Grzegorz Miechowski
prezes i założyciel spółki 11 bit studios założonej w grudniu 2009 roku. Wprowadził spółkę na giełdę. Za jego rządów
stała się jednym z wiodących podmiotów gamingowych na GPW. W listopadzie 2020 roku zrezygnował z funkcji
prezesa i został powołany na członka zarządu. Wcześniej związany z firmą CD Projekt.

Marcin Piróg
pełnił funkcję prezesa spółki Biomed-Lublin od czerwca 2017 roku. Pod jego wodzą spółka stała się gwiazdą koronahossy w 2020 roku. Firma ogłosiła, że posiada lek na COVID-19, jednak dalsze badania nie potwierdziły jego skuteczności. Prezes podał się do dymisji w atmosferze sporu z przewodniczącym rady nadzorczej w listopadzie 2020 roku.

Dariusz Blocher
sprawował funkcję prezesa zarządu Budimex od września 2009 roku do maja 2021 roku. Po złożeniu dymisji został wybrany
do rady nadzorczej spółki. Pod jego rządami spółka zanotowała ogromny wzrost wartości oraz wyników finansowych.

Wojciech Wardacki
zasiadał na stanowisku prezesa Grupy Azoty od kwietnia 2016 roku. W trakcie swojej kadencji odpowiadał za stworzenie nowej strategii Grupy oraz inwestycję Polimery Police.

14

Mark Chandler
sprawował funkcję prezesa AmRest od maja 2019 roku. W czerwcu 2021 roku przeszedł na emeryturę. Trudno jednoznacznie ocenić jego wkład w funkcjonowanie spółki, ponieważ w trakcie jego rządów wybuchła pandemia, która
mocno zmieniła funkcjonowanie lokali gastronomicznych.

Sławomir Sikora
pełnił funkcję prezesa Citi Handlowy od 2003 roku. W marcu 2021 roku zapowiedział, że nie będzie ubiegał się
o stanowisko na kolejną kadencję. Wraz z końcem kadencji w czerwcu 2021 roku został wybrany Przewodniczącym
Rady Nadzorczej. W trakcie swoich rządów umiejętnie dopasował globalną strategię Citi do wymagań krajowego
rynku. Skutecznie przeprowadził bank przez kryzys COVID-19, pozostawiając po sobie stabilnie działającą instytucję
finansową.

5.

METODOLOGIA

Model szacujący wartości menadżerów dla spółek został oparty o trzy czynniki: dynamikę kursu akcji oraz
EBITDA (dla banków zysk na działalności bankowej,
PZU – zysk brutto) 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. Warto nadmienić, iż
wartości odpowiadające menadżerom znajdują uzasadnienie w relacji do przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Należy również zastrzec, iż 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 2020 roku – początku II
kwartału – do 30 czerwca 2021 roku – końca II kwar-

tału 2021 roku. Na końcową wycenę menadżera wpływ
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
sześciu prezesów największych spółek giełdowych (tabela nr 10), którzy cieszyli się dobrym postrzeganiem
rynku i wymiernymi, widocznymi efektami w kierowaniu przedsiębiorstwami. Pod uwagę brano wydarzenia
z ostatnich 5 lat. Uśredniony spadek walorów spółki
w wyniku publikacji informacji o odejściu menadżera
sięgnął 4,9%. Uwzględniając odreagowanie powstałe
po zaskoczeniu opublikowaną informacją, jakie następowało na następnej sesji, średni spadek wyniósł 5,7%.
Tak uzyskana wartość stanowi wstęp do wycenienia
wkładu menadżera dla zarządzanej przez siebie spółki.

Tabela 11. Sylwetki prezesów sześciu spółek, których konsekwencje odejścia (przecena akcji) stanowiły punkt
odniesienia w rankingu

Zbigniew Jagiełło
objął funkcję prezesa PKO BP w 2009 roku. Pozostał na stanowisku pomimo zmiany rządu w 2015 roku. Był najdłużej pełniącym swoją funkcję prezesem w spółkach Skarbu Państwa. Złożył dymisję po niemal 12 latach – w maju
2021 roku. Przeprowadził transformację cyfrową instytucji i pozostawił bank w dobrej kondycji finansowej pomimo
kilku poważnych kryzysów makroekonomicznych oraz sporów z frankowiczami. Wielokrotnie nagradzany i doceniany
menadżer. Zwycięzca rankingu wyceny prezesów z lat: 2017, 2018 i 2019. Po informacji o rezygnacji z funkcji w ciągu 2 sesji kurs giełdowy PKO BP spadł o 9 proc., obniżając kapitalizację spółki o 4,2 mld zł.
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Daniel Ozon
został odwołany 11 czerwca 2019 roku 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 m.in. związków. W kasie spółki znajdowało się ponad 3 mld PLN. Ozon sprzeciwiał się przeznaczeniu tych środków na wsparcie dla projektów niezwiązanych ze spółką. Z tego powodu, po trzech próbach
odwołania, stracił w końcu posadę. Reakcja rynku była gwałtowna. 2 dni po tej decyzji spółka straciła na wartości
ponad 10%.

Michał Krupiński
pełnił funkcję prezesa PEKAO od lipca 2017 roku do listopada 2019 roku. Wcześniej PZU pod jego przewodnictwem
przeprowadziła nabycie udziałów w Banku Pekao S.A., budując największą w Europie Środkowo-Wschodniej grupę
finansową. W 2017 roku został prezesem banku, zastępując Luigiego Lovaglio. Decyzja o rezygnacji z posady wpłynęła znacząco na kurs akcji. W ciągu dwóch dni po publikacji komunikatu kurs akcji spadł o prawie 8%, zmniejszając
kapitalizację o 2,1 mld zł.

Paweł Surówka
pełnił funkcję prezesa PZU od kwietnia 2017 roku do marca 2020 roku. W trakcie jego kadencji nastąpiło przekształcenie grupy w bankowo-ubezpieczeniową. Był twórcą nowej strategii PZU. Ze stanowiska zrezygnował po publikacji
wyników rocznych z rekordowymi zyskami. Dymisja prezesa nie przyniosła spadku kursu akcji, jednak wydarzenie
miało miejsce dzień po ogromnych spadkach cen akcji spowodowanych przez panikę związaną z COVID-19. Akcje
PZU wzrosły o 1%, jednak cały rynek odbił zdecydowanie bardziej - o prawie 4% (indeks WIG)

Grzegorz Pilch
został odwołany w maju 2020 roku. Funkcję prezesa VRG pełnił od października 2009 roku. Podczas jego rządów
nastąpiło połączenie Vistula Group S.A. ze spółką Bytom S.A. Odwołanie go ze stanowisko skutkowało spadkiem
kursu akcji o ok. 1%.

Wojciech Sobieraj
był założycielem i prezesem zarządu Alior Banku. Na koniec 2017 roku 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%.

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:

centyle. Spółka znajdująca się na pierwszym miejscu
otrzymała 10 pkt., a każda kolejna miała tę wartość
pomniejszaną o około 0,26 pkt. (100% / 39 = ~2,6%;
10 pkt. x 2,6% = 0,26 pkt.), tak, że ostatnia firma biorąca udział w rankingu otrzymywała 0 pkt. w danej
kategorii.

1. Dynamika zmiany kursu akcji spółki w okresie
od początku III kwartału 2020 roku, do końca II
kwartału 2021 roku.

2. Dynamika zmiany EBITDA spółki w okresie od
początku III kwartału 2020 roku do końca II
kwartału 2021 roku.

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 per-

Wskaźnik EBITDA, pomimo pewnych niedoskonałości, jest obarczony najm niejszą liczbą wad i jest
uznawany za jeden z najbardziej rzetelnych wskaźników, dzięki czemu porównywanie wyników spółek jest o wiele bardziej wiarygodne. To jednocześnie
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miernik, który stosunkowo dobrze skorelowany jest
ze zdolnością przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych. Z racji, iż banki nie publikują
wskaźnika EBITDA, zastosowano dla nich miernik
zbliżony, to znaczy wynik na działalności bankowej.
W przypadku instytucji finansowej jaką jest PZU
zastosowano w przeliczeniach zysk brutto. Badane
spółki uszeregowano pod kątem dynamiki wskaźnika. 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 0,26 pkt. (100% / 39

= ~2,6%; 10 pkt. x 2,6% = 0,26 pkt.) tak, że ostatnie
przedsiębiorstwo biorące udział w rankingu otrzymywało 0 pkt. w danej kategorii.
3. Ocena kompetencji menadżerskich prezesa zarządu.
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. Pod uwagę brano nagrody dla prezesów
przyznawane przez Gazetę Parkiet oraz Puls Biznesu w 2021 roku.

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 powyższej tabeli) stanowią 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 0,189% (średni spadek kursu w reakcji na odwołanie prezesa 5,67% podzielony przez 30). Odniesienie tej wartości procentowej do kapitalizacji
spółki (z końca czerwca 2021 roku) pozwoliło uzyskać szacunkową wartość menadżera dla spółki przez niego
zarządzanej.
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