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1. Wstęp

W 2000 roku minęło 10 lat przekształceń własnościowych w Polsce.
W trwającym procesie transformacji, jednym z podstawowych czynników
dokonujących się głębokich przemian systemowych, jest niewątpliwie
prywatyzacja majątku sektora państwowego.

Z ogółu 8453 przedsiębiorstw państwowych istniejących 31 grudnia
1990 r. do końca grudnia 2000 r. procesami przekształceń
własnościowych objęto 5216 przedsiębiorstw. Zatem, prawie 62%
przedsiębiorstw państwowych zarejestrowanych w 1990 r. uczestniczyło
lub uczestniczy w prywatyzacji. Wg danych MSP na koniec 2000 r. w
rejestrze przedsiębiorstw państwowych pozostawało jeszcze 2268
przedsiębiorstw, będących w różnej formie prawnej, tj. czynnych, w
upadłości i w likwidacji. Szczegółowy przebieg procesów przekształceń
własnościowych w ujęciu liczbowym przedstawia zał. 1.

Do pozytywnych efektów prywatyzacji należy zaliczyć wzrost
efektywności działania przedsiębiorstw zarówno sektora prywatnego, jak
i publicznego, przy czym spółki sprzedawane metodą pośrednią
(kapitałową) osiągają lepsze wyniki finansowe w porównaniu z
przedsiębiorstwami prywatyzowanymi metodą bezpośrednią.

Prywatyzacja stała się także jednym z istotnych czynników wzrostu
gospodarczego. Towarzyszył temu szybki wzrost importu i eksportu, a
także nakładów inwestycyjnych, zwłaszcza na środki trwałe.

Procesom prywatyzacji sprzyjał napływ kapitału zagranicznego,
zarówno w wyniku sprzedaży pakietów akcji poszczególnych firm, jak i z
tytułu  zobowiązań inwestorskich będących konsekwencją realizacji
podpisanych umów. Następował również systematyczny wzrost wpływów
z prywatyzacji i związany z tym wzrost przychodów budżetu państwa.
Dla przykładu w 2000 r. wpływy z prywatyzacji przekroczyły 10%
ogólnej kwoty dochodów budżetowych.

Doświadczenia lat 1990-2000 potwierdzają słuszność „polskiej
strategii” prywatyzacji, polegającej na kompleksowym wykorzystaniu
różnorodnych ścieżek prywatyzacyjnych oraz dostosowaniu programów i
procedur do specyfiki danej dziedziny gospodarowania, sytuacji
poszczególnych przedsiębiorstw oraz popytu inwestorów.

Rok 2000 to rok udanych procesów prywatyzacyjnych (np. Polski
Koncern Naftowy S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Bank Handlowy
S.A., PBK S.A., PeKaO S.A., Orbis S.A.). To również czas przygotowań
do prywatyzacji trudnych sektorów gospodarki (energetyki, hutnictwa,
cukrownictwa, górnictwa węgla kamiennego, przemysłu obronnego).
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Szczególna uwaga zwrócona była na przyspieszenie prywatyzacji
bezpośredniej, która decyduje o kondycji ekonomicznej regionów i
miejscach pracy dla społeczności lokalnych.

Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2000 r.
jest przedstawiana Sejmowi łącznie ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu państwa.

Dokument ten oparty został na danych liczbowych MSP i prezentuje
warunki realizacji prywatyzacji, główne programy i metody jej realizacji,
a także informacje o wpływach z prywatyzacji i kierunkach ich
przeznaczenia.

2. Warunki realizacji prywatyzacji.

2.1. Zasoby majątku państwowego

Obiektywnym warunkiem realizacji programu prywatyzacji jest
wielkość zasobów, które mogą być przedmiotem przekształceń
własnościowych. Realizując zapisy ustawy o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w Ministerstwie SP
opracowywane jest corocznie Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu
Państwa. Jednym z ważniejszych celów tego sprawozdania jest
prezentacja zasobów majątku państwowego, dająca podstawę do
wyodrębnienia mienia przeznaczonego do prywatyzacji.

W Sprawozdaniu, dla oszacowania zasobów prywatyzacyjnych
będących obecnie w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa przyjmuje się w
zależności od rodzaju zasobów odpowiednią indywidualną metodę
wyceny.

Wartość majątku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa, akcji i udziałów w innych spółkach oraz wartość
majątku powierzonego instytucjom prowadzącym prywatyzację wg stanu
na 31 grudnia 1999 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Mienie Skarbu Państwa przeznaczone do prywatyzacji

Lp. Rodzaj Mienia Skarbu Państwa wartość
w mld zł

1. Przedsiębiorstwa i banki państwowe – wartość funduszy
własnych

32,3

2. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa – wartość funduszy
własnych

65,1

3.

3.1.
3.2.

Akcje i udziały w pozostałych spółkach Skarbu Państwa

Wartość rynkowa udziałów w spółkach giełdowych
Wartość nominalna akcji i udziałów w innych spółkach

39,6

34,8
  4,8

4. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa 21,9
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4.1.
4.2.

Grunty
Pozostały majątek

14,3
7,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień
31 grudnia 1999 r.”, MSP, 2000 r. Jest to ostatnie, najbardziej aktualne opracowanie o stanie mienia
Skarbu Państwa

Według stanu na 31 grudnia 1999 r. majątek Skarbu Państwa w
podmiotach gospodarczych i stanowiący Zasób Własności Rolnej Skarbu
Państwa szacowany jest na ok. 159 mld zł, w tym wartość
przedsiębiorstw państwowych i banków państwowych, jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa oraz udziałów i akcji Skarbu Państwa wyniosła
ok. 137 mld zł.

Część zasobów majątkowych służących realizacji zadań publicznych
nie będzie prywatyzowana. Szacuje się, że wartość księgowa tego
majątku wynosi ok. 41 mld zł.

Wartość majątku SP ulega ciągłym zmianom. Z jednej strony
wartość ta ulega pewnemu  wzrostowi, m.in. dzięki korzystnej
koniunkturze rynkowej, z drugiej strony w wyniku prywatyzacji ulega
systematycznemu zmniejszaniu. Ponadto ogólna wartość rynkowa
zasobów odbiega zarówno in plus, jak i in minus od wartości księgowej
netto.

2.2. Regulacje systemowe - przedsięwzięcia legislacyjne.

Wypracowane w czasie dziesięcioletniej praktyki rozwiązania
prawne dają ramowe podstawy do przekształceń własnościowych,
umożliwiając przeprowadzenie procesu prywatyzacji adekwatnego do
sytuacji ekonomicznej danego przedsiębiorstwa państwowego oraz spółki
oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych kraju. Prowadzone w 2000
r. przez Ministerstwo Skarbu Państwa działania prywatyzacyjne oraz
stosowane zasady, formy i reguły postępowania oparte były na
następujących aktach prawnych:

- ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz.
561 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (Dz.U. Nr 24, poz. 122 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 z
późn. zm.),
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- ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej
przedsiębiorstw państwowych i banków oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – tekst jednolity
(Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 z późn. zm.).

Przedsięwzięcia legislacyjne, jakie resort podejmował, zmierzały do
usprawnienia przebiegu procesów restrukturyzacyjnych i
prywatyzacyjnych, umożliwienia realizacji ciążących na Państwie
zobowiązań o charakterze społecznym oraz do kompleksowego
unormowania prawnego organizacji Skarbu Państwa i sposobu
zarządzania jego majątkiem.

Prowadzone były prace legislacyjne w zakresie następujących
projektów aktów normatywnych:

• Ustawy:

- o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych,
Po toczących się ponad 18 miesięcznych pracach Sejmu nad
rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz innych ustaw,
projekt ten nie został przyjęty przez Sejm. (w dniu 18 lutego 2000
r.) Tym samym, nie dokonano zasadniczych zmian w tej ustawie, a
częściowa, kilkakrotna jej nowelizacja nie rozwiązała szeregu
ważnych problemów. Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało
następny projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o
wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu
Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń
społecznych. Ustawa uchwalona przez Sejm w dniu 29 marca
2000 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 383) umożliwia zrealizowanie ciążących
na Państwie zobowiązań o charakterze społecznym, poprzez
rozdysponowanie części akcji spółek, bądź określonej procentowo
kwoty wpływów uzyskanych z prywatyzacji na cele: reformy
systemu ubezpieczeń społecznych, zaspokojenia roszczeń byłych
właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, rozwoju
polskiej nauki, restrukturyzacji spółek Skarbu Państwa,
uwłaszczenie obywateli RP,

- o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa (ustawa uchwalona przez Sejm
w dniu 15 grudnia 2000 r. – Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 226),
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- o organizacji Skarbu Państwa oraz o sposobie zarządzania jego
majątkiem (wykonanie dyspozycji art. 218 Konstytucji RP –
projekt został w dniu 12 lipca 2001 r. odrzucony przez Sejm),

- o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich
prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń
społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa uchwalona
przez Sejm w dniu 29 czerwca 2000 r. – Dz.U. Nr 60, poz. 703),

- o reprywatyzacji nieruchomości i niektórych ruchomości osób
fizycznych przejętych przez państwo lub gminę miasta stołecznego
Warszawy oraz o rekompensatach (ustawa uchwalona przez Sejm
w dniu 11 stycznia 2001 r., zawetowana przez Prezydenta RP),

- o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i
banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych
funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych – w
związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (projekt
został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 stycznia 2001 r. i
skierowany do Sejmu ).

• Rozporządzenia:

- Rady Ministrów w sprawie przekształcenia banku państwowego
PKO BP w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (rozporządzenie
z dnia 18 stycznia 2000 r. – Dz.U. Nr 5, poz. 55),

- Rady Ministrów w sprawie określenia przedsiębiorstw
państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o
szczególnym znaczeniu dla gospodarki (rozporządzenie z dnia 2
marca 2000 r. -–Dz.U. Nr 22, poz. 274),

- Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i
egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek,
w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz
wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek
(rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2000 r. – Dz.U. Nr 120, poz.
1269),

- Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia
wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego
przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów
niezbędnych do sporządzenia aktu komercjalizacji (rozporządzenie
przyjęte w dniu 30 stycznia 2001r.),

- Ministra Skarbu Państwa w sprawie warunków i trybu
dokonywania zmiany nieruchomości (rozporządzenie z dnia 22
lutego 2000 r. – Dz.U. Nr 22, poz. 288),
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- Ministra Skarbu Państwa zmieniające rozporządzenie w sprawie
nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego
(rozporządzenie z dnia 14 listopada 2000 r. – Dz.U. Nr 107, poz.
1140).

3. Metody realizacji prywatyzacji

Prywatyzacja w 2000 r., tak jak w latach poprzednich, realizowana była
przede wszystkim dwiema podstawowymi metodami: prywatyzacji
pośredniej i bezpośredniej.
Metoda prywatyzacji pośredniej realizowana jest w myśl postanowień
(działu II i IV) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Pierwszym etapem prywatyzacji jest komercjalizacja, po czym następuje
zbycie akcji/udziałów jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (j.s.SP) w
drodze:

- oferty publicznej,
- przetargu publicznego,
- rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

3.1. Komercjalizacja

Komercjalizacja polega na przekształceniu przedsiębiorstwa
państwowego w spółkę, której akcje/udziały mogą być następnie zbywane
osobom trzecim w procesie prywatyzacji. Komercjalizacja może być
także dokonana w celu innym niż prywatyzacja, tj. bez zamiaru
udostępnienia przez Skarb Państwa akcji/udziałów osobom trzecim.

W 2000 r. Minister SP podpisał akt komercjalizacji dla 38
przedsiębiorstw państwowych i 1 banku państwowego (PKO BP). Do
rejestru handlowego zostało wpisanych 36 jednoosobowych  spółek
Skarbu Państwa.

Według Europejskiej Klasyfikacji Działalności skomercjalizowano
przedsiębiorstwa z sekcji:
• górnictwo i kopalnictwo - 2 przedsiębiorstwa,
• działalność produkcyjna - 16 przedsiębiorstw,
• zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 1 przedsiębiorstwo,
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• budownictwo – 2 przedsiębiorstwa,
• handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych,

motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku
domowego - 3 przedsiębiorstwa,

• transport, gospodarka magazynowa i łączność – 9 przedsiębiorstw,
• pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów – 1

przedsiębiorstwo,
• pozostałe sekcje - 2 przedsiębiorstwa.

Komercjalizacja z konwersją wierzytelności
Komercjalizacja z konwersją wierzytelności regulowana jest

przepisami działu III ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dotychczas komercjalizacji z konwersją wierzytelności dokonano w
stosunku do 16 przedsiębiorstw państwowych, w tym w 2000 r w
stosunku do Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o. w Pile.

3.2 Prywatyzacja pośrednia (kapitałowa)

Prywatyzacja pośrednia (kapitałowa) polega na zbywaniu należących
do Skarbu Państwa akcji/udziałów spółek powstałych w wyniku
komercjalizacji. Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych akcje w
imieniu Skarbu Państwa zbywa Minister Skarbu Państwa lub Agencja
Prywatyzacji.

Zgodnie z dokumentem „Kierunki prywatyzacji majątku państwowego
w 2000 r.” planowano objąć procesem prywatyzacji ok. 90 spółek.

Rozpoczęcie prywatyzacji
W 2000 r. Minister Skarbu Państwa rozpoczął sprzedaż akcji w 9

spółkach - w trybie oferty publicznej: Zespół Elektrociepłowni
Wrocławskich Kogeneracja S.A. i w trybie rokowań podjętych na
podstawie publicznego zaproszenia: Elektrociepłownie Warszawskie
S.A., Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A., Elektrownia im. T. Kościuszki
S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Szczecińskie Zakłady
Nawozów Fosforowych Superfosfat S.A., Kieleckie Zakłady Przemysłu
Wapienniczego S.A., Zakłady Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy”,
Opoczno S.A. w Opocznie. Ponadto podpisał w 2000 r. umowy
warunkowe sprzedaży akcji w 3 jsSP spółkach: Zespół Elektrociepłowni
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„Wybrzeże” S.A., Górnośląski Zakład Energetyczny S.A, Śląska Spółka
Cukrowa S.A.

Kontynuacja prywatyzacji
Minister Skarbu Państwa sprzedał akcje/udziały w 24 spółkach, w

których Skarb Państwa posiadał częściowe pakiety akcji/udziałów, gdzie
procesy prywatyzacyjne  rozpoczęto w latach wcześniejszych. Były to
m.in.: Telekomunikacja Polska S.A., PeKaO S.A., Powszechny Bank
Kredytowy S.A., Elektrociepłownia Będzin S.A., ORBIS S.A., Centrala
Handlu Zagranicznego ROLIMPEX S.A., Cementownia Ożarów S.A.
Sprzedaż częściowych pakietów akcji/udziałów (w większości) wymagała
podjęcia od nowa procedur prywatyzacyjnych zgodnie z ustawą o
komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Prywatyzacja poprzez Agencję Prywatyzacji
Prywatyzacja pośrednia (kapitałowa) realizowana była również przez

Agencję Prywatyzacji, która rozpoczęła sprzedaż akcji/udziałów w 12
spółkach oraz sprzedała kolejne pakiety akcji/udziałów w 23 spółkach.
(szczegółowe informacje w pkt 4.1).

Sprzedaż akcji/udziałów w spółkach NFI
Sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach Programu

NFI odbywa się na podstawie art. 33 ustawy o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w trybie przetargu
publicznego  lub w trybie szczególnym za zgodą Rady Ministrów. W
2000 r. sprzedano akcje/udziały w 33 w spółkach.

Ogółem w 2000 r. sprzedano pakiety akcji/udziałów w 101 spółkach, w
tym rozpoczęto prywatyzację w 21 spółkach i kontynuowano w 80
spółkach.

Prywatyzacja pośrednia w poszczególnych branżach w 2000 r.
przedstawiała się następująco:

Sektor bankowy i ubezpieczeniowy
• Prowadzone były prace przygotowujące bank PKO-BP do

prywatyzacji. W kwietniu 2000 r. przekształcono bank w
jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A. We wrześniu 2000 r. Rada Ministrów
w swojej informacji o realizacji Uchwały Sejmu RP z 10 maja 2000 r.
w sprawie kierunków prywatyzacji PKO BP, BGŻ oraz PZU S.A.
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przyjęła, że proces prywatyzacji PKO BP S.A. będzie przeprowadzony
z uwzględnieniem utrzymania dominującego udziału Skarbu Państwa
w kapitale akcyjnym Banku.

• Kontynuowano prywatyzację Banku PeKaO S.A. – Grupa PeKaO S.A.
W październiku 2000 r. (III etap prywatyzacji) Skarb Państwa w
drodze oferty publicznej sprzedał  4,8% akcji. W grudniu 2000 r.
Skarb Państwa dokonał przeniesienia 650 tys. akcji banku na rzecz
spółki, która ma wspomagać  bieżące  finansowanie Huty Katowice
S.A. Obecnie Skarb Państwa posiada 7,59% kapitału akcyjnego banku.

• W czerwcu 2000 r. została zawarta umowa sprzedaży  10,29% akcji
Powszechnego Banku Kredytowego S.A. pomiędzy Skarbem Państwa
a Bankiem Austria Creditanstalt International AG z siedzibą w
Wiedniu. Skarb Państwa uzyskał w wyniku tej transakcji kwotę 335,93
mln zł, sprzedając akcje banku po cenie 120 zł. Skarb Państwa jest
obecnie właścicielem 1.080 tys. akcji PBK S.A. dających prawo do
3,97% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te
stanowią rezerwę reprywatyzacyjną.

•  Problemy związane z prywatyzacją BGŻ S.A. były przedmiotem
szczególnego zainteresowania Rządu i Sejmu. Rada Ministrów we
wrześniu 2000 r. przedstawiła informację o realizacji Uchwały Sejmu
z 10 maja 2000 r. w sprawie prywatyzacji banku. W dniu 7 grudnia
2000 r. Sejm uchwalił ustawę o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszeniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. Nr
199, poz. 1252). Ustawa przesądza o sposobie prywatyzacji BGŻ S.A.

• Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów strategią prywatyzacji PZU
S.A. kontynuowane były prace zmierzające do sprzedaży dalszych
pakietów akcji posiadanych przez Skarb Państwa ( w 1999 r.
sprzedano 30% akcji PZU S.A.). W lipcu 2000 r. wyłoniony został
doradca prywatyzacyjny do II etapu prywatyzacji PZU S.A.

Telekomunikacja
• W II etapie prywatyzacji (zgodnie z zapisami umowy sprzedaży

akcji Telekomunikacji Polskiej S.A. zawartej w dniu 25 lipca 2000
r. pomiędzy Skarbem Państwa a France Telecom S.A. i Cogecom
S.A. oraz Kulczyk Holding S.A. i Tele – Invest S.A.), w dniu 12
października 2000 roku została zrealizowana transakcja sprzedaży
35% akcji Spółki Telekomunikacji Polskiej S.A., w wyniku której
Skarb Państwa otrzymał 18,6 mld zł, co oznacza 38 zł za 1 akcję.
Obecnie Skarb Państwa posiada 491,6 mln akcji, co stanowi
35,11% kapitału akcyjnego Spółki.
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Komunikacja i transport
• W listopadzie 1999 r. podpisano umowę sprzedaży pakietu 10% akcji

PLL LOT S.A. oraz umowę subskrypcji i porozumienia akcjonariuszy
ustalającą warunki objęcia przez inwestora akcji nowej emisji PLL
„LOT” S.A. Podpisane umowy stały się skuteczne na  początku 2000
r. Łącznie w wyniku realizacji umowy sprzedaży i po podwyższeniu
kapitału akcyjnego inwestor (spółka SairLines Europe BV, będąca
spółką córką szwajcarskiej grupy SairGroup) posiada 37,6% akcji
LOT. Skarb Państwa pozostaje właścicielem 52,4% akcji spółki.

• Sejm w dniu 8 września 2000 r. przyjął ustawę o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Polskie
Koleje Państwowe (Dz.U. Nr 84 poz. 948).
W dniu 1 grudnia 2000 r. Minister  Transportu i Gospodarki Morskiej
podpisał akt komercjalizacji firmy, a od 1 stycznia 2001 r.
przedsiębiorstwo państwowe PKP działa jako jednoosobowa spółka
Skarbu Państwa o nazwie PKP S.A.

Elektroenergetyka
• Prywatyzacja spółek z sektora elektroenergetycznego była prowadzona

zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów: w dniu 22 lutego 2000 r.
„Założeniami polityki energetycznej Polski do 2020 r.” oraz w dniu 16
maja 2000 r. „Zintegrowanym harmonogramem prywatyzacji sektora
elektroenergetycznego i wprowadzania rynku energii elektrycznej”.

• Rozpoczęto prywatyzację poprzez sprzedaż: 25% akcji Elektrowni im.
T. Kościuszki S.A. w Połańcu, 55% akcji Zespołu Elektrociepłowni
Warszawskich S.A, 36% akcji w ofercie publicznej Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. oraz zostały
podpisane umowy prywatyzacyjne dotyczące zbycia: 25% akcji
Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. i 45% akcji
Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. Umowy te weszły w życie,
w lutym 2001 r. po spełnieniu warunków zawieszających. W II etapie
prywatyzacji Elektrociepłowni Będzin S.A wprowadzono inwestora
strategicznego poprzez sprzedaż 52,5 % akcji spółki.

• Prowadzone były prace przedprywatyzacyjne dotyczące następujących
spółek: Elektrownia Rybnik S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A.,
Elektrociepłownia Zielona Góra S.A, Elektrociepłownia Toruń S.A.,
Energotor sp. z o.o., Elektrociepłownia Tychy S.A, Elektrownia i
Kopalnia Bełchatów S.A., Elektrownia Skawina S.A.,
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Elektrociepłownia Bytom S.A., Zespół Elektrociepłowni Poznań S.A,
Zespół Elektrociepłowni Łódź S.A oraz spółek z podsektora
dystrybucji energii elektrycznej tj. Stoen S.A., Grupa G-8 (Zakłady
Energetyczne w: Koszalinie, Słupsku, Gdańsku, Olsztynie, Elblągu,
Toruniu, Płocku i Kaliszu) i Grupa G-4 (Zakłady Energetyczne w:
Lublinie, Zamościu, Rzeszowie oraz Radomiu i Kielcach).

• W kwietniu 2000 r. Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o
powołaniu Południowego Koncernu Energetycznego S.A. W skład
koncernu weszło 7 podmiotów. W lipcu 2000 r. Rada Ministrów
przyjęła wniosek Ministra Skarbu Państwa i wyraziła zgodę na
szczególny tryb zbycia i wniesienie 50% +1 akcji spółek: Elektrownia
Jaworzno III S.A., Elektrownia Łaziska S.A., Elektrownia Łagisza
S.A., Elektrownia Siersza S.A, Elektrownia Halemba S.A.,
Elektrociepłownia Katowice S.A. i Elektrownia Blachownia S.A. na
podwyższenie kapitału akcyjnego spółki  Południowy Koncern
Energetyczny S.A. W dniu 6 grudnia 2000 r. nastąpiło przeniesienie
całego majątku w/w siedmiu spółek na rzecz PKE S.A.

Kopalnie węgla kamiennego
Z uwagi na przyjętą przez Radę Ministrów w grudniu 1999 r. korektę
rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego, zostały
wstrzymane działania mające na celu prywatyzację Katowickiego
Holdingu Węglowego S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., do
czasu uzyskania wyników oceny prywatyzacyjnej sektora oraz konsultacji
ze stroną społeczną.
Doradca prywatyzacyjny na podstawie umowy zawartej z Ministrem
Skarbu Państwa z dnia 15 marca 2000 r. przygotował „Analizę sektora
górnictwa węgla kamiennego w Polsce”, mającą na celu określenie
strategii prywatyzacji sektora.
W 2000r. prace przedprywatyzacyjne prowadzone były w stosunku do
dwóch kopalń: KWK Bogdanka S.A. oraz KWK Budryk S.A.

Sektor naftowy
Realizowana obecnie restrukturyzacja i prywatyzacja polskiego sektora
naftowego jest wykonaniem rządowego (kilkakrotnie uaktualnianego)
„Programu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego”.
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Zgodnie z rządowym harmonogramem w listopadzie 1999 r. na
Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i na giełdy zagraniczne
trafiło 30% akcji PKN S.A (I etap). Ponadto pakiet 14,7% akcji spółki
został udostępniony uprawnionym pracownikom.
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Pod koniec drugiego kwartału 2000 r. zakończył się  II etap prywatyzacji
PKN Orlen S.A. Polegał on na wprowadzeniu do obrotu publicznego
części akcji PKN Orlen S.A. będących własnością Nafty Polskiej S.A.
Sprzedano 26% akcji, które weszły do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie i w formie globalnych kwitów
depozytowych na Giełdzie w Londynie. Po sprzedaży drugiej transzy
Skarb Państwa łącznie z Naftą Polską S.A. posiada 28,44% akcji PKN.
Rafineria Gdańska S.A.
W II połowie 2000 r. trwały procedury związane z przygotowaniem
spółki do prywatyzacji. Do 21 grudnia 2000 r. Nafta Polska S.A. (która w
imieniu Skarbu Państwa prywatyzuje RG) przyjęła sześć ofert wstępnych
od inwestorów zainteresowanych zakupem akcji Rafinerii. Ustalono
krótką listę  inwestorów, na której znalazło się 5 podmiotów.
Dyrekcja Eksploatacji Cystern Sp. z o.o.
W październiku 2000 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na sprzedaż
100% udziałów DEC sp. z o.o. amerykańskiej grupie GATX Rail
Corporation.

Sektor gazowy
W dniu 23.05.2000 r. Rada Ministrów działając na wniosek Ministra
Skarbu Państwa przyjęła zmianę „Programu restrukturyzacji
organizacyjnej państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
PGNiG”, przyjętego przez Radę Ministrów w 1996 r
Ponadto trwały prace nad opracowaniem rządowego dokumentu pod
nazwą „Założenia prywatyzacji sektora gazowego w Polsce”
Przedmiotowy program został przekazany 29 stycznia 2001r. Komitetowi
Ekonomicznemu Rady Ministrów.

Sektor  tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej (ciężka chemia)
W marcu 2000 r. podpisana została umowa z doradcą Ministra Skarbu
Państwa na przygotowanie prywatyzacji czterech jsSP sektora chemii
ciężkiej : Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., Zakładów Azotowych
Puławy S.A., Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.,
Zakładów Chemicznych Police S.A.
W grudniu 2000 r. podjęta została decyzja odnośnie trybu prywatyzacji
wymienionych  czterech spółek.
W sierpniu 2000 r. rozpoczęto prywatyzację Szczecińskich Zakładów
Nawozów Fosforowych Superfosfat S.A. w Szczecinie poprzez sprzedaż
79,99% akcji spółki inwestorowi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe  Inmarc S.A. i  Zakłady Chemiczne Police.

Hutnictwo żelaza i stali



Prace magisterskie - pomoc w pisaniu prac licencjackich i prac magisterskich dla studentów i firm.
Więcej prac magisterskich na stronie www.pisanie-prac.info.pl. Niniejszy fragment pracy może być
dowolnie rozpowszechniany.

Więcej informacji i materiałów dydaktycznych na temat pisania prac magisterskich i
licencjackich oraz kontakt z firmą oferującą pomoc przy pisaniu prac magisterskich
znajdziesz na stronie Doroty Wrony: www.pisanie-prac.info.pl .

14

Kontynuowane były prace przygotowawcze do prywatyzacji tego sektora
zgodnie z Rządowym Programem Restrukturyzacji Hutnictwa Żelaza i
Stali.
W dniu 23 listopada 2000r. Minister Skarbu Państwa zatwierdził
zaktualizowaną procedurę prywatyzacji lub innych przekształceń
własnościowych Huty im.T.Sendzimira S.A., Huty Florian S.A., Huty
Cedler S.A. oraz elementów majątku Huty Katowice S.A, a w dniu 30
listopada podpisał umowę z doradcą prywatyzacyjnym na świadczenie
usług doradczych i przeprowadzenie I etapu procesu przekształceń
własnościowych Huty Katowice S.A.

Sektor cukrowy
Trwały prace nad utworzeniem spółki Polski Cukier.
W listopadzie 2000 r. Minister Skarbu Państwa zawarł warunkową
umowę sprzedaży 95% akcji Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w
Łosiowie francuskiej firmie Saint Louis Sucre International S.A.
(przeniesienie prawa własności uwarunkowane jest uzyskaniem
wymaganych zgód  przez inwestora).
Śląska Spółka Cukrowa S.A. kontroluje 16 cukrowni i dysponuje prawie
17% udziałem w krajowej produkcji cukru. Jest jedyną spośród czterech
spółek cukrowych, która jest prywatyzowana w całości, pozostałe spółki
objęte są programem prywatyzacji regionalnej.

Branża spirytusowa
Trwały prace przedprywatyzacyjne w stosunku do wszystkich 16
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz wobec 5 przedsiębiorstw
państwowych. Spółki podzielono na cztery grupy w celu minimalizacji
kosztów prywatyzacji i przyspieszenia negocjacji z inwestorami.

Sektor obronny
Zgodnie z: „Programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia
w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP” (przyjętym przez
Radę Ministrów w lutym 1999 roku), ustawą z dnia 7 października 1999
r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą
z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych
zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności
i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. nr 80, poz. 903) i rozporządzeniami
wykonawczymi, Minister Skarbu Państwa prowadził działania
prywatyzacyjne wobec 25 spółek przemysłowego potencjału obronnego.
Kontynuowano prace zmierzające do wyboru doradców
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prywatyzacyjnych dla określonych w Programie spółek oraz dokonania
analiz przedprywatyzacyjnych.
Na koniec 2000 r. 1 spółka znajdowała się na etapie negocjacji z
kontrahentem, 1 spółka - zaproszenia do rokowań, dla 7 spółek były
wykonywane analizy przedprywatyzacyjne oraz 16 spółek znajdowało się
na etapie wyboru doradcy prywatyzacyjnego.

Sektor farmaceutyczny
W lipcu 2000 r. podpisano umowę sprzedaży 52,5% akcji jsSP Zakładów
Farmaceutycznych „Polpharma” S.A. w Starogardzie Gdańskim
konsorcjum Spectra Management Sp. z o.o. i  Prokom Investments  S.A.
Kontynuowano prace przedprywatyzacyjne dla  5 firm farmaceutycznych
(Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Lubelskie
Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Polfa Warszawa, Polfa Pabianice,
Polfa Grodzisk Mazowiecki).

Sektor  mięsny
W branży mięsnej Skarb Państwa jest wyłącznym właścicielem 4 spółek
oraz współwłaścicielem 16 wcześniej sprywatyzowanych spółek. W roku
2000 prowadzone były prace przedprywatyzacyjne wszystkich
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa tj.: Zakłady Mięsne „Łmeat-
Łuków” S.A., ZM w Dębicy S.A., ZM Grudziądz S.A., ZM S.A. w
Płocku, a także Drobimex -Heintz Sp. z o.o. w Szczecinie - spółki z
większościowym udziałem Skarbu Państwa.
W większości ww. spółek (z wyjątkiem Z.M. S.A. w Płocku) zakończony
został już etap przygotowywania analiz przedprywatyzacyjnych.
W 2000r. rozpoczęto również procedurę sprzedaży akcji spółki Iławskie
Zakłady Drobiarskie „Ekodrob” S.A. w Iławie. Jednakże prywatyzacja ta
została wstrzymana ze względu na zamiar wykorzystania akcji tej spółki
w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji spółki Huta Katowice S.A.

Uzdrowiska
Doradca MSP przygotował „Studium sektorowe uzdrowisk w Polsce”,
które zostanie wykorzystane przy przygotowaniu strategii prywatyzacji
sektora. Jednocześnie prowadzone były prace przedprywatyzacyjne
dotyczące następujących spółek uzdrowiskowych: Zakład Leczniczy
„Uzdrowisko Nałęczów” S.A., „Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój” S.A.,
„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A, „Uzdrowisko Lądek Długopole”
S.A., „Uzdrowisko Połczyn” S.A., „Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa”
Sp. z o.o.

Pozostałe sektory
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Kontynuowano prywatyzację central handlu zagranicznego. W lipcu 2000
roku zostały zawarte umowy sprzedaży: 51,10 % udziałów Metalexport
Sp. z o.o. na rzecz Mex-Inwest Sp. z o.o. oraz 24,45% akcji Rolimpex
S.A. na rzecz Central Soya Rolpol Holding Sp. z o.o.
W branży turystycznej została podpisana umowa sprzedaży 35,37% akcji
ORBIS S.A. oraz rozpoczęto prywatyzację Przedsiębiorstwa
Turustyczno- Gastronomicznego Wierzynek S.A. poprzez podpisanie w
grudniu 2000 r. umowy sprzedaży 79,99% akcji.
Ponadto trwały prace przedprywatyzacyjne w przemyśle stoczniowym -
w stosunku do spółek: Ulstein Fama Sp. z o.o., Pomorskie Zakłady
Urządzeń Okrętowych Warma S.A., Gdańska Stocznia Remontowa im. J.
Piłsudskiego S.A., w przemyśle lekkim - w stosunku do 8 spółek
(niewielkie zainteresowanie inwestorów) oraz w branży agencji
przedsiębiorczości, wydawnictw i poligrafii - w stosunku do 7 spółek
(m.in. w grudniu 2000 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury
wyboru doradcy MSP przy prywatyzacji PAP S.A.).

W niektórych spółkach zachodziła konieczność połączenia
restrukturyzacji z prywatyzacją poprzez wcześniejsze dokapitalizowanie, a
mianowicie m.in. w spółkach branży hutniczej, żeglugi morskiej,
przemysłu lekkiego i skórzanego.

3.4. Prywatyzacja bezpośrednia

W myśl przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dział V. art. 39),
prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzaniu wszystkimi
składnikami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa
państwowego przez:

- sprzedaż przedsiębiorstwa,
- wniesienie mienia przedsiębiorstwa do spółki,
- oddanie mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
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W roku 2000 prywatyzacja bezpośrednia była, podobnie jak w latach
poprzednich, dominującą spośród wszystkich przekształceń
własnościowych pod względem ilościowym.

Obowiązek inicjowania i realizowania procesów prywatyzacji
bezpośredniej spoczywa głównie na wojewodach jako organach
założycielskich. W zakresie zadań wojewodów pozostaje inicjowanie
procesu prywatyzacji bezpośredniej, przygotowywanie przedsiębiorstwa
państwowego do prywatyzacji, wyłanianie inwestorów, ustalanie
warunków transakcji, a po uzyskaniu zgody MSP, sfinalizowanie procesu
prywatyzacji i podpisanie w imieniu Skarbu Państwa odpowiednich
umów z inwestorem.
Minister Skarbu Państwa podjął szereg działań promocyjnych mających
na celu zwiększenie aktywności służb prywatyzacyjnych wojewodów
prowadzących proces prywatyzacji bezpośredniej.

Dzięki tym działaniom zwiększyła się w 2000 r. liczba wniosków o
prywatyzację bezpośrednią.

W roku 2000 Minister Skarbu Państwa zaakceptował 165 wniosków o
prywatyzację bezpośrednią, z tego dotyczących:

- sprzedaży – 59 wniosków
- wniesienia do spółki – 33 wnioski
- oddania do odpłatnego korzystania – 73 wnioski

Jest to o 17 wniosków więcej niż w 1999 roku.

Kształtowanie się wniosków prywatyzacyjnych w 2000 r. wg ścieżek
przedstawia wykres 1.
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Należy zaznaczyć, że w roku 2000 łączna ilość wniosków dot.
sprzedaży i wniesienia do spółki przewyższała ilość wniosków o oddanie
przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. Malejąca ilość
przedsiębiorstw państwowych w dobrej kondycji ekonomiczno –
finansowej może oznaczać, że i w latach najbliższych wystąpi podobna
sytuacja.

Prywatyzacja bezpośrednia w przekroju województw

Proces przekształceń własnościowych w układzie terytorialnym jest
zróżnicowany i w dużej mierze uwarunkowany aktywnością służb
prywatyzacyjnych wojewodów oraz liczbą przedsiębiorstw państwowych
funkcjonujących na terenie danego województwa, pozostających w gestii
wojewodów.

W 2000r. w grupie pierwszych trzech województw o największej
liczbie zaakceptowanych wniosków znalazły się województwa:
mazowieckie - 28, podkarpackie - 15 i pomorskie 14. Wysoką pozycję
utrzymało województwo podkarpackie, natomiast prymat województwa o
największej liczbie zaakceptowanych wniosków straciło województwo
dolnośląskie - 13 na rzecz województwa mazowieckiego. Należy przy
tym również zaznaczyć, że województwo mazowieckie znacznie
zwiększyło liczbę zaakceptowanych wniosków z 10 w roku 1999 do 28 w
roku 2000.

Podobnie jak w roku 1999, do grupy województw z najmniejszą
liczbą akceptowanych wniosków prywatyzacyjnych należały
województwa : warmińsko – mazurskie – 2, lubuskie - 2, podlaskie – 4,
podkarpackie - 4 i opolskie – 5 . Na uwagę zasługuje fakt, że
województwo świętokrzyskie, które w roku 1999 znajdowało się na
ostatnim miejscu pod względem ilości zaakceptowanych wniosków, w
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roku 2000 znalazło się w grupie województw o liczbie zaakceptowanych
wniosków bliskiej średniej - 10.

Zaakceptowane wnioski dot. prywatyzacji bezpośredniej w roku 2000 wg
województw przedstawia wykres 2.

Ważną rolę w procesie przekształceń własnościowych odgrywają
Delegatury MSP. W 2000 r. trwały  prace zmierzające do uregulowania
statusu prawnego oraz terytorialnego zasięgu działania delegatur
terenowych MSP. Zostały podjęte prace nad ustawą o zmianie ustawy o
zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 15 grudnia 2000 r.
7. Przychody i koszty prywatyzacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 4) środki
z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa traktowane są jako element
przychodów budżetowych.

Zaplanowane w „Kierunkach prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
w 2000 r.” przychody ze sprzedaży akcji/udziałów w spółkach wysokości
20,1 mld zł, zostały przekroczone i osiągnęły kwotę 27.181,9 mln zł.
brutto.
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Struktura przychodów z prywatyzacji kształtuje się następująco:

− z prywatyzacji pośredniej wpłynęło
w tym z Agencji Prywatyzacji

− z prywatyzacji bezpośredniej wpłynęło
     w tym z Agencji Prywatyzacji
− pozostałe przychody

26.740,4 mln zł,
180,9 mln zł,

     438,6 mln zł,
2,1 mln zł,
2,9 mln zł.

Załącznik nr 2 prezentuje przychody uzyskane z prywatyzacji w latach
1991-2000.

Dotychczas dysponentem wszystkich przychodów z prywatyzacji był
Minister Finansów. W 2000 r. weszły w życie regulacje prawne
gwarantujące pozostawienie w gestii Ministra Skarbu Państwa części
przychodów z prywatyzacji, a mianowicie:
- 10% przychodów z prywatyzacji mienia przejętego przez Skarb

Państwa w wyniku rozwiązania umowy leasingowej,
z przeznaczeniem na dalsze zagospodarowanie i prywatyzację tego
mienia (art. 59 a ustawy o kippp) – kwota 326,8 tys. zł,

- 5% przychodów ze sprzedaży akcji i udziałów każdej spółki
zarezerwowanych na cele reprywatyzacji (art. 56 ust. 2 ustawy o
kippp) – kwota 66,5 mln zł,

- 2% przychodów z prywatyzacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
prywatyzacji (art. 59.b ustawy o kippp) – kwota 477,7 mln zł.
Z ogólnej kwoty przychodów uzyskanych z prywatyzacji w 2000 r.

w wysokości 27.181,9 mln zł w gestii Ministra Skarbu Państwa pozostało
544,6 mln zł. Budżet państwa w 2000 r. został zasilony kwotą 26.637,3
mln zł, na planowaną kwotę 20,1mld zł.

Część przychodów z prywatyzacji uzyskano w dewizach. Na otwarty
w 2000 r. rachunek dewizowy wpłynęło z Telekomunikacji Polskiej S.A.
– 1.855,8 mln USD oraz 595,1 mln EURO, oraz 200 mln USD z PKN
Orlen S.A., co w przeliczeniu stanowi kwotę 11.784,6 mln zł.

W okresie od stycznia 2000 r. do 30 czerwca 2000 r. wydatki na
prywatyzację były finansowane ze środków budżetowych i wyniosły 7,6
mln zł.

Od 1 lipca 2000 r. koszty prywatyzacji są finansowane ze środka
specjalnego - Funduszu Finansowania Prywatyzacji. W drugim półroczu
2000 r. koszty prywatyzacji wyniosły 52,8 mln zł.

MSP w 2000 roku korzystało również z finansowania
pozabudżetowego w ramach zarówno programu PHARE, jak i pożyczki
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Banku Światowego. W 2000 r. ze środków Banku Światowego
wydatkowano ogółem ok. 4,7 mln USD, a z programu PHARE ok. 4,2
mln EURO. Środki te wykorzystane zostały m.in. na finansowanie analiz
przedprywatyzacyjnych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
realizację programów Wspierania Inicjatyw Prywatyzacyjnych oraz na
Wspieranie Prywatyzacji Przedsiębiorstw Komunalnych.

8. Podsumowanie

Rok 2000 był rokiem udanych prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Spowodowało to
dalszy wzrost udziału sektora prywatnego w gospodarce, zbliżając Polskę
do struktur własności wysoko rozwiniętych krajów UE.

Zrealizowano wszystkie działania zaplanowane w dokumencie
„Kierunki prywatyzacji majątku państwowego w 2000 r.”, tak pod
względem ilościowym jak i wartościowym.

Prowadzono procesy prywatyzacyjne w 101 spółkach wobec
planowanych 90 spółek. Przekroczono zaplanowane przychody z
prywatyzacji osiągając kwotę 27.181,9 mln zł, wobec planowanej 20,1
mld zł.

Ministerstwo Skarbu Państwa zrealizowało w roku 2000, tak jak i w 1999
roku, zarówno cele ekonomiczne, jak i społeczne procesów przekształceń
własnościowych.


