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1. Wstęp

W ostatnich latach mamy do czynienia z dynamicznym procesem dosto-
sowywania sektora finansów publicznych do wymagań i uwarunkowań UE, 
a także wdrażania różnych rozwiązań z zakresu funkcjonowania gospodarki 
komunalnej. Procesy te stymulują poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań 
w obszarze gospodarki komunalnej oraz doskonalenie już istniejących zasad, 
instrumentów i instytucji. Niestety, za tymi zmianami nie następują odpowied-
nie przekształcenia sposobu i narzędzi sprawowania nadzoru właścicielskiego 
spółek wspomnianego sektora, zwłaszcza takich, które zmierzają do poprawy 
skuteczności tego nadzoru. 

Jako przedmiot badań przyjęto konstrukcję mechanizmów nadzorczych 
i zarządczych nadzoru korporacyjnego spółek komunalnych, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na instrumenty rachunkowości.

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji modelu nadzoru właściciel-
skiego specjalnych spółek komunalnych (SSK) wraz z podaniem warunków 
jego implementacji. Obszarem badawczym są jednoosobowe spółki prawa 
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handlowego z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (JST), realizujące 
zamówienia in house. Potrzeba zmian sposobu sprawowania nadzoru nad tego 
rodzaju podmiotami wynika nie tylko ze specyfiki tych spółek, ale przede 
wszystkim z odmienności struktury własności, rodzaju właściciela i jakości 
sprawowania funkcji nadzorczych przez powołane organy. 

Podstawowe tezy prezentowanej koncepcji:
1. Kryteria oceny efektywności sprawowanego nadzoru winny wywodzić się 

z zapisów ustaw określających zasady i specyfikę funkcjonowania spółki 
i cele właściciela (JST).

2. Zlecanie specjalnym spółkom prawa handlowego zamówień publicznych, 
z pominięciem procedur konkurencyjności, wymaga wzmocnienia we-
wnętrznych mechanizmów nadzorczych tych spółek za pomocą instru-
mentów rachunkowości zarządczej.
Podejście badawcze to analiza badań poprzedników i badań własnych z wy-

korzystaniem techniki wywiadu, obserwacji i analizy przypadku. Postawione 
pytania dotyczyły celu badań, tj. konstrukcji modelu i efektywności nadzoru 
właścicielskiego. Wywiady przeprowadzono z członkami rad nadzorczych 
i zarządów SSK oraz zaproszonymi ekspertami.

2. Cele gospodarki komunalnej

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa w tej dziedzinie określają zasady 
i formy gospodarki komunalnej JST, polegające na wykonywaniu przez te 
jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej1. Obejmuje ona w szczególności zadania o charakterze uży-
teczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostęp-
nych. Gminy mogą również prowadzić działalność wykraczającą poza strefę 
użyteczności publicznej, ale wyłącznie w formie spółki prawa handlowego2. 
Warunek ten wymaga jednak istnienia na rynku lokalnym niezaspokojonych 
potrzeb, z równoczesnym występowaniem bezrobocia, w znaczącym stopniu 
ujemnie wpływającego na poziom życia wspólnoty samorządowej. Przy czym, 

1 Ustawy o gospodarce komunalnej i samorządzie gminnym – Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 
236 i Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 594.

2 Przywilej ten dotyczy również województw samorządowych [przypis autora].
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gmina nie ma możliwości podjęcia innych działań, aby wpłynąć na aktywizację 
życia gospodarczego.

W świetle tych zapisów, kontekst efektywności nadzoru właścicielskiego 
zdeterminowany jest strukturą własności, która z uwagi na swoją specyfikę 
(samorząd lokalny, bardzo wysoki stopień koncentracji) wymaga spójności 
celów spółki i właściciela. Warunek ten nie stanowi problemu w sektorze 
prywatnym, natomiast w sektorze samorządowym wymaga uwzględnienia 
szeregu uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i społecznych. Źródłem tych 
uwarunkowań jest ustawodawstwo polskie i europejskie, określające zadania 
samorządu lokalnego oraz wskazujące na sposoby, standardy (finansowe i ja-
kościowe) ich realizacji3.

Problematyka nadzoru właścicielskiego sektora prywatnego, z uwagi na 
silną koncentrację własności, rozpatrywana jest powszechnie w kontekście 
zamkniętego systemu własnościowo-kontrolnego (insiders). Natomiast w sek-
torze komunalnym warunek ten nie zawsze jest spełniony, bowiem agencje 
spółek sektora komunalnego mają szczególne cechy. Niektóre, ważniejsze 
z nich to: wielość interesariuszy, ich sprzeczne interesy, liczne instytucje 
komunalne i wielość poziomów zarządzania oraz, a może przede wszystkim, 
rozliczne zadania i bariery prawno-ekonomiczne zawarte w obowiązujących 
przepisach. Nakazują one przyjęcie pewnych zobowiązań i narzucają ograni-
czenia w prowadzonej działalności. 

Oddzielną kwestię stanowi sposób pracy rad nadzorczych tych spółek. 
Samorządowi członkowie rad nadzorczych winni przede wszystkim: współ-
tworzyć i nadzorować przyjętą strategię spółki (spójną ze strategią właściciela 
– JST), działać w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę na temat specyfiki 
nadzoru nad tego typu podmiotami, a także zapisami KSH. 

Rezultaty badań własnych empirycznych wskazują na małą efektywność 
mechanizmów nadzorczych generowanych przez tę instytucję4.

3 Np. maksymalizacja podaży usług przy akceptowalnej cenie czy pojęcie rekompensaty 
z uwzględnieniem rozsądnego zysku [przypis autora].

4 K. Barwacz, Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych 
sektora komunalnego, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie, Kraków 2009.

 Ponadto, w Katedrze Zarządzania Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 
realizowany jest projekt badawczy pt. Badanie efektywności systemu nadzoru właściciel-
skiego przedsiębiorstw [przypis autora].
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Obserwując praktykę gospodarczą czy wyniki badań, dotyczące efektyw-
ności wewnętrznych mechanizmów nadzorczych, należy w większym niż dotąd 
stopniu uwzględnić podmiotowy aspekt nadzoru i zarządzania, ze zwróceniem 
uwagi szczególnie na interes właścicieli oraz na rolę, jaką odgrywają w zakresie 
kształtowania modelu biznesu spółek JST5. 

3. Istota funkcjonowania specjalnych spółek komunalnych

W ostatnich kilku latach zaobserwować można było zjawisko wzmacniania 
pozycji podmiotów gospodarczych z udziałem samorządów lokalnych, poprzez 
powierzanie spółkom ze 100% udziałem JST realizacji zadań na podstawie tzw. 
zamówienia in house. Forma ta zyskała obecnie duże znaczenie w zakresie or-
ganizacji przez samorządy gospodarki odpadami wg nowej ustawy śmieciowej. 
Znana była jednak już wcześniej, przy organizacji transportu zbiorowego, na 
podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, gdzie wprowadzono 
pojęcie podmiotu wewnętrznego. 

Przepisy te, chociaż formalnie zgodne są z ustawodawstwem Unii Europej-
skiej6, nasuwają w kręgach liberalnych szereg wątpliwości i wywołują wiele 
emocji. Spółki te są szczególnie narażone na zarzuty nieuczciwej konkurencji 
czy pobierania pomocy publicznej w formie rekompensaty. 

Przedsiębiorstwa publiczne, usługi publiczne oraz usługi świadczone 
w ogólnym interesie gospodarczym – to struktury, na które władze publiczne 
w pierwszej kolejności wywierają dominujący wpływ. Mimo że reguły konku-
rencji winny mieć do nich zastosowanie, to mogą zostać uchylone wobec usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), o ile utrudniałyby 
realizację celów tych usług. Następuje więc ograniczenie konkurencyjności 
w imię ogólnego interesu gospodarczego. Sytuacja taka ma niewiele wspól-
nego z refleksją na temat kryteriów oceny konkurencyjności. Można jedynie 
stwierdzić, że dyskusja na temat istoty ogólnego interesu gospodarczego może 

5 L. Kozioł, Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego, [w:] P. Urbanek 
(red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.

6 Decyzja Komisji UE z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wy-
konywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Notyfikowana jako 
dokument nr C(2011) 9380. Tekst mający znaczenie dla EOG 2012/21/UE [przypis autora].
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być pomocna w zdefiniowaniu tych kryteriów, ale nie zastąpi solidnej refleksji 
na temat konkurencyjności w imię interesów JST. 

Zwolennicy zamówienia in house uważają, że kryterium tym może być 
formuła the best value for money, czyli: najlepsza jakość za określone pieniądze, 
będąca fundamentem optymalizacji efektywności sektora samorządowego7. 
Aczkolwiek uniwersalnym rozwiązaniem, uwzględniającym interes JST jako 
właściciela tych podmiotów, wydają się zapisy ustaw określające standardy 
funkcjonowania szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Dlatego też, in-
tencją ustawodawcy było pogodzenie tych dwóch grup kryteriów i stworzenie 
możliwości maksymalizacji podaży przy akceptowalnej cenie, w połączeniu 
z najlepszą jakością tych usług. Precyzyjne określenie tych kryteriów zostanie 
omówione w następnym rozdziale.

Zamówienia in house są obecnie popularnym sposobem realizacji zadań 
publicznych, z uwagi na następujące zalety: 
1. Wykonawca zadania to podmiot wewnętrzny, który jest odrębną od samo-

rządu osobą prawną, powołaną zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych 
(KSH) – Sp. z. o.o. lub SA.

2. Pomimo że strony zamówienia in house posiadają osobowość prawną, nie 
jest ono udzielane w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych.

3. Podstawą takiego zlecenia jest uchwała organu stanowiącego (Rady Gmi-
ny), który powierza podmiotowi wewnętrznemu realizację zadania. 
Aby spółka prawa handlowego mogła być uznana za podmiot wewnętrzny, 

musi spełnić następujące warunki8:
1. JST musi sprawować kontrolę nad powołanym w formie spółki prawa han-

dlowego podmiotem wewnętrznym, analogiczną jak nad własnymi służbami.
2. Spółka – podmiot wewnętrzny winien wykonywać przeważającą część 

swojej działalności na rzecz samorządu. 

7 M. Szczubiał, Spółki pod specjalnym nadzorem, Wspólnota – Pismo Samorządu Teryto-
rialnego, Gospodarka i Finanse, z dn. 20.12.2012 r.; www.wspolnota.org.pl; stan na dzień 
18.01.2014 r. 

8 Podmiot wewnętrzny – to odrębna prawnie jednostka, podlegającą kontroli właściwego 
organu lokalnego, analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami 
(rozporządzenia WE nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 
2007 r.). Ta bardzo ogólna definicja wynika z tego, że przepisy rozporządzenia są bezpośred-
nio stosowane przez kraje członkowskie, a w tych funkcjonują jednostki w różnych formach 
prawnych. Zatem w każdym państwie powołana definicja powinna zostać dostosowana do 
obowiązującego krajowego porządku prawnego.
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Pomimo że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), pozo-
stawia w kompetencji państw członkowskich określenie zadań realizowanych 
w interesie ogólnym oraz ustanowienie zasad organizacyjnych w odniesieniu do 
konkretnych usług, państwa członkowskie muszą uwzględniać prawo wspól-
notowe, gdyż wszelka działalność w tym zakresie na danym rynku stanowi 
zasadniczo działalność gospodarczą, niezależnie od statusu prawnego danego 
przedsiębiorstwa i sposobu jego finansowania.

Uwzględniając zatem ustawę o gospodarce komunalnej, należy przyjąć, 
że podmiotem wewnętrznym mogą być kapitałowe spółki prawa handlowego, 
których akcje lub udziały należą w 100% do JST. Przyjęcie takich przesłanek 
stało się istotnym wyznacznikiem dla prowadzenia polityki gospodarczej 
samorządu. Ustawodawstwo UE, dopuszczając taką formę zlecania usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, umożliwiło w obecnych 
uwarunkowaniach makroekonomicznych Polski (udział sektora publicznego, 
w tym samorządowego, w gospodarce rośnie) nader częste korzystanie z tego 
przywileju.

Obiektywnymi przesłankami stosowania zamówienia in house, na co 
zwracają uwagę przepisy UE, są9: 
• konieczność zapewnienia ciągłości i pewności realizacji zadania publicz-

nego; 
• znaczna wartość oraz stopień złożoności infrastruktury niezbędnej do re-

alizacji zadania publicznego;
• niski stopień konkurencyjności na rynku podmiotów realizujących zada-

nie publiczne. 
Wszelkie interpretacje dotyczące tego typu usług zwracają uwagę na fakt, 

że zamówienie in house powinno być traktowane jako wyjątek, a nie reguła, 
bowiem stanowi zagrożenie dla lokalnej konkurencji.

Prezentowana powyżej wykładnia prawna funkcjonowania SSK, zgodna 
z ustawodawstwem Unii Europejskiej budzi jednak zastrzeżenia10. Spółki te są 
bowiem szczególnie narażone na zarzuty nieuczciwej konkurencji czy pobiera-
nia pomocy publicznej w formie rekompensaty. Pozbawiając rynek elementów 
konkurencyjności w konfrontacji z klientem, co zdaniem liberalnych praktyków 
gospodarczych jest elementem powrotu do systemu nakazowo-rozdzielczego 

  9 M. Szczubiał, Spółki...
10 Decyzja Komisji UE z dn. 20 grudnia 2011 r.
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z  inionej epoki, daje uprzywilejowaną pozycję spółkom sektora publicznego, 
ogranicza funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. 

4. Propozycja determinant efektywności nadzoru właścicielskiego SSK

Zarówno teoretycy, jak i praktycy zarządzania, nie kwestionują koniecz-
ności realizacji niektórych działań gospodarczych przez sektor publiczny, 
np. przez spółki prawa handlowego z większościowym udziałem skarbu 
państwa czy samorządu terytorialnego. Poszerzanie jednak tej listy, poprzez 
ustawodawstwo wewnętrzne państw członkowskich UE i określenie różnego 
rodzaju warunków uprzywilejowania (np. sposób sprawowania specyficznej 
kontroli czy sposób określenia rekompensaty), powoduje konieczność zmia-
ny sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego, wzbogacając go o nowe 
mechanizmy dla tego typu spółek.

Historycznie, na podstawie analizy literatury i prowadzonych badań wła-
snych, dla oceny efektywności nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych, 
przyjmowano następujące kryteria adekwatne dla sektora komunalnego11:
1. Określanie celów spółek komunalnych.
2. Wpływ grup interesariuszy na decyzje podejmowane przez zarząd.
3. Współpraca rady nadzorczej i zarządu spółki.
4. Cechy kompetencyjne członków rady nadzorczej.
5. Sposoby wynagradzania członków zarządu.
6. Stopień oddziaływania zewnętrznych instytucji nadzorczych.
7. Bariery utrudniające uczestnictwo spółki na rynkach kapitałowych.
8. Jakość prowadzonych audytów i badań bilansów rocznych.
9. Polityka informacyjna prowadzona przez zarząd.

Przedstawione powyżej kryteria oceny efektywności nadzoru właściciel-
skiego są właściwe dla spółek sektora komunalnego, w których JST posiada 
większościowy udział w strukturze własności, a spółki działają na rynku 
konkurencyjnym (nawet jeśli on chwilowo nie występuje).

Współcześnie, wobec narastającej złożoności funkcjonowania przedsię-
biorstw, problematyka ewaluacji efektywności nadzoru właścicielskiego winna 

11 K. Barwacz, Efektywność..., s. 196–199.
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być ukierunkowana na wielowymiarową jej ocenę. Opracowanie metodyki 
ewaluacji nakierowanej na określenie jej syntetycznej miary jest rzeczą trudną. 

Zagadnienie to jest obecnie popularnym obszarem zainteresowania nauk 
o zarządzaniu, szukających zagregowanej oceny funkcjonowania przedsię-
biorstwa w wielu wymiarach. Dynamika procesów gospodarczych spowodo-
wała zapotrzebowanie na tego typu ocenę, uwzględniającą, z jednej strony, 
wielowymiarowość, a także różnorodność organizacji, takich jak: jednostki 
sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa rynkowe, czy różnego rodzaju 
instytucje. W literaturze zagranicznej znaleźć można kilka opracowań doty-
czących tego zagadnienia, które swymi korzeniami tkwią w koncepcji zarzą-
dzania strategicznego i dotyczą poszczególnych jego wymiarów. Np. wymiar 
personalny – kompetencje dyrektorskie (Demerijan P., Lev B., McVay S. 2012), 
wymiar informacyjny – strategie rynkowe (Ching A.T., Ishihara M. 2012), czy 
wymiar organizacyjny – dynamiczne możliwości (Wang C.L., Ahmed P.K. 2007). 
Również w literaturze polskiej znaleźć można zaawansowane opracowania na 
temat badania wyników różnego rodzaju organizacji z wykorzystaniem oceny 
agregatowej12.

Na podstawie analizy literatury i badań własnych, prowadzonych w ramach 
projektu badawczego realizowanego w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekono-
micznej w Tarnowie, podjęta została przez zespół badawczy próba opracowa-
nia uniwersalnej metody oceny efektywności nadzoru właścicielskiego nad 
spółkami komunalnymi, które – ze względu na swoją specyfikę – wymagają 
zastosowania podejścia wielowymiarowego. 

Na potrzeby prowadzonych badań wyodrębniono następujące wymiary:
• ekonomiczno-społeczny,
• organizacyjno-prawny,
• informacyjny,
• produkcyjno-techniczny.

Każdemu z nich przypisano determinanty określające poszczególne obszary 
wymiaru, a następnie dokonano wyboru kryteriów oceny.

Obszar badawczy, związany z realizacją celów artykułu, jest dużo skrom-
niejszy i obejmuje wymiary ekonomiczno-społeczny i skorelowany z nim 
wymiar organizacyjno-prawny. Zaś obszarem łączącym oba wymiary jest 
sposób pracy rad nadzorczych. Badania w swym zakresie objęły dwie spółki 

12 A. Stabryła, Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse 2013/4/1.
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z o.o., mające decyzją organu stanowiącego status podmiotu wewnętrznego 
realizującego zamówienie in house, a zajmujące się gospodarką odpadami. 

Zastosowane podejście badawcze obejmuje: analizę ustawodawstwa 
europejskiego, polskiego i lokalnego, analizę dokumentacji spółek, a także 
praktyczną metodę ekspercką, technikę wywiadu i obserwacji. 

Dokonanie oceny efektywności nadzoru właścicielskiego dla SSK rozpo-
częto od ustalenia w kolejności: wymiarów, ich obszarów (sfer), determinant 
oraz kryteriów oceny. Określenie determinant i kryteriów oceny wymagało 
zastosowania metody eksperckiej i pozwoliło, w wyniku zadawania serii pytań 
skierowanych do celowo wybranej grupy ekspertów (prezesów spółek i człon-
ków rad nadzorczych, audytorów wewnętrznych JST, biegłych rewidentów, 
prawników), na uzyskanie zgodnych opinii co do ich ilości i rodzaju.

Syntezą tych działań było stwierdzenie, że kryterium oceny efektywności 
nadzoru właścicielskiego SSK, w wymiarze ekonomiczno-społecznym i orga-
nizacyjno-prawnym w obszarze sposobu pracy rady nadzorczej, winno mieć 
źródło w obowiązujących JST przepisach prawa, w zakresie zadań własnych 
i zleconych, wynikającego z przepisów ogólnych UE oraz krajowych. 

Kryterium tym jest: zdolność do maksymalizacji podaży usług objętych 
zamówieniem in house, po akceptowalnej cenie (z uwzględnieniem uwarun-
kowań budżetu JST), w połączeniu z najlepszą ich jakością.

Stosunkowo duży stopień ogólności tego kryterium wynika z funkcji i ce-
lów JST, łączącej aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, a nawet polityczne, 
z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa budżetowego. Sytuacja 
taka jest wynikiem funkcjonowania samorządów w życiu gospodarczym 
w dwóch różnych, sprzecznych rolach:
• przedsiębiorcy, który powinien być zorientowany na maksymalizację zysku;
• reprezentanta interesów społeczności lokalnej, który musi uwzględniać 

priorytety swoich wyborców.
Kryteria oceny efektywności nadzoru właścicielskiego SSK wynikać winny 

ze spójnych celów stawianych samorządom przez obowiązujące ustawodaw-
stwo i SSK – przez samorządy.
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5. Wybrane instrumenty rachunkowości wspomagające  
mechanizmy nadzorcze w SSK

Specyfika nadzoru właścicielskiego SSK wynika z istoty i funkcji podmiotu 
wewnętrznego13. Szczególnie warunek dotyczący – specyficznej jak dla spółek 
prawa handlowego – kontroli powoduje zmianę sposobu sprawowania nadzoru 
właścicielskiego, szczególnie przez instytucję rady nadzorczej. Instytucja ta, 
zdaniem autorów, jak również w opinii wielu teoretyków i praktyków, jest 
bowiem najważniejsza14. 

Instytucja rady nadzorczej jest źródłem kilku wewnętrznych mechanizmów 
nadzoru właścicielskiego. Przyjęte kryterium oceny, jakim jest zdolność do 
maksymalizacji podaży usług objętych zamówieniem in house, po akcepto-
walnej cenie (z uwzględnieniem uwarunkowań budżetu JST), w połączeniu 
z najlepszą ich jakością, odniesione zostało do mechanizmu dotyczącego 
szeroko pojętego sposobu pracy rad nadzorczych. Mechanizm ten, z uwagi na 
specyfikę SSK, powinien charakteryzować się wysoką efektywnością. Specy-
fika tego mechanizmu wynika z istoty podmiotu wewnętrznego, zmuszającego 
do sprawowania nadzoru zbliżonego do kontroli obowiązującej w jednostkach 
sektora finansów publicznych.

W dokonanej analizie funkcjonowania rad nadzorczych ww. spółek, wy-
korzystano, oprócz obserwacji i wywiadu, analizę protokołów posiedzeń rad 
nadzorczych. Poruszane kwestie dotyczyły sposobu pracy rady nadzorczej 
i wykorzystania odpowiednich mechanizmów nadzorczych do sprawowania 
specyficznej formy kontroli. 

Kluczowym problemem sprawowania nadzoru przez radę nadzorczą w SSK 
okazała się metodologia nadzoru i kontroli prawidłowości obliczania kwoty 
rekompensaty15. Kwota rekompensaty nie może przekraczać kwoty niezbędnej 

13 JST musi sprawować kontrolę nad powołanym w formie spółki prawa handlowego podmiotem 
wewnętrznym, analogiczną jak nad własnymi służbami oraz spółka – podmiot wewnętrzny 
winien wykonywać przeważającą część swojej działalności na rzecz samorządu [przypis 
autora].

14 M. Jerzemowska, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu 
finansowego, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospo-
darczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010. 

15 W przypadku niektórych usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, wykony-
wanie ich na zasadach i warunkach umożliwiających wypełnienie związanych z nimi zadań 
może wymagać wsparcia finansowego ze strony organów publicznych, o ile przychody 
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do pokrycia kosztów netto wywiązywania się z zobowiązań z tytułu świad-
czenia usług publicznych wraz z tzw. rozsądnym zyskiem16. Regulacje prawne 
i mechanizmy obliczania rekompensaty nie są narzędziami służącym ochro-
nie finansów publicznych, a mechanizmami ochrony rynku. Z tego powodu 
przepisy dotyczące rekompensat powinny być interpretowane w kontekście 
wpływu na konkurencję na rynku. Parametry, na podstawie których obliczona 
jest rekompensata, muszą być wcześniej ustalone w obiektywny i przejrzysty 
sposób, tak aby nie powodowała ona powstania dodatkowej korzyści eko-
nomicznej, która mogłaby powodować uprzywilejowanie przedsiębiorstwa 
będącego beneficjentem, względem przedsiębiorstw z nim konkurujących.

Jak już wcześniej wspomniano, z uwagi na ograniczenia wynikające 
z istoty artykułu, a także gradację problemów nadzoru SSK, cel opracowania 
jest dużo skromniejszy i dotyczy wyłącznie instrumentów rachunkowości, 
wspomagających efektywność mechanizmu nadzorczego, jakim jest sposób 
pracy rady nadzorczej w obszarze prawidłowości przyznanej i realizowanej re-
kompensaty. Przyjęcie takiego stanowiska było wynikiem zastosowania metody 
eksperckiej, tym razem w obszarze wyboru instrumentów wspomagających 
identyfikację przychodów i kosztów na potrzeby kontroli rekompensaty17. 
Zdaniem ekspertów, najefektywniejszymi instrumentami do kontroli spółki 
w zakresie wyliczenia i realizacji rekompensaty są narzędzia rachunkowości 
zarządczej, dostosowane do specyfiki świadczenia pieniężnego, odzwiercie-
dlającego rachunek kosztów, i przyjętego tzw. rozsądnego zysku. 

z tytułu świadczenia tych usług nie pozwalają na pokrycie kosztów związanych z wywią-
zywaniem się z zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych. Art. 14 (2) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przywołanie za: Dz.U. UE 2012/21/UE, Decyzja 
C (2011) 9380.

16 Rozsądny zysk jest stopą zwrotu z kapitału, której wymagałoby typowe przedsiębiorstwo 
podczas podejmowania decyzji, czy świadczyć usługi w ogólnym interesie gospodarczym 
przez cały okres powierzenia, przy uwzględnieniu poziomu ryzyka. Stopa zwrotu z kapitału 
oznacza wewnętrzną stopę zwrotu (IRR), jaką osiąga przedsiębiorstwo z zainwestowanego 
kapitału w całym okresie powierzenia. Poziom ryzyka zależy od danego sektora, rodzaju 
usług oraz cech charakterystycznych rekompensaty. Należy przy tym zaznaczyć, że rozsądny 
zysk nie może być utożsamiany z wynikiem finansowym (zyskiem bilansowym) i stanowi 
odrębną od niego kategorię ekonomiczną. Dz.U. UE 2012/21/UE, Decyzja C (2011) 9380, 
Art. 5.

17 W tym przypadku grono ekspertów stanowili biegli rewidenci i audytorzy wewnętrzni 
[przypis autora].
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Zagadnienia te wymagają od członków rad nadzorczych pogłębionej 
wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, jak i budżetowej, 
bowiem rekompensata stanowi kategorię wydatku po stronie budżetu JST 
i przychodu po stronie SSK. 

Wybór instrumentów rachunkowości zarządczej wydaje się adekwatny do 
oczekiwań właściciela, jak i zarządu, w stosunku do funkcji kontrolnej rady 
nadzorczej. Rachunkowość zarządcza wpisuje się bowiem w realizowane funk-
cje rady nadzorczej, szczególnie dotyczące nadzoru i kierowania18. Nadzór nad 
efektywną alokacją zasobów SSK, które powstają w rezultacie wydatkowania 
środków publicznych z budżetu JST, czyni go procesem skomplikowanym, 
bo funkcjonującym w obszarze dwóch odmiennych struktur rachunkowości: 
finansowej i budżetowej. Dlatego też, rachunkowość zarządcza, która korzysta 
z ustaleń obydwu rachunkowości, posiadając wspólne z nimi podstawy meto-
dologiczne, spełnia funkcję integrującą obydwa obszary19.

W przeważającej liczbie zebranych opinii ekspertów dominował pogląd, że 
najodpowiedniejszymi instrumentami rachunkowości zarządczej w obszarze 
kontroli określania struktury rekompensaty i jej wydatkowania są:
1. Rachunek kosztów docelowych (target costing) – z uwagi na eksponowanie 

w tej koncepcji funkcji planowania i projektowania kosztów dotyczących 
przyszłych procesów gospodarczych. Jest to odpowiednie narzędzie do 
długookresowego zarządzania kosztami jeszcze w fazie wstępnej planowa-
nia, bowiem koncepcja ta zakłada, że głównymi determinantami badanych 
kosztów są: planowana cena rynkowa usługi i przyjęty tzw. rozsądny zysk.

2. Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard – BSC) – stanowi odpo-
wiednie narzędzie do weryfikacji realizowanych długoterminowych celów 
strategicznych z krótkookresowymi miernikami dokonań, np. w obszarze 
stopnia realizacji rekompensaty za UOIG. Ponadto, narzędzie to pozwala 
na ocenę działalności przedsiębiorstwa również wg miar niefinansowych, 
co dla SSK (jak i całego sektora komunalnego) ma kapitalne znaczenie, 
z uwagi na przyjętą spójność celów JST i spółek.
Uwzględniając istniejące sposoby sprawowania nadzoru w spółkach 

komunalnych, a także zaprezentowane powyżej instrumenty rachunkowości 
zarządczej, wynikające z przeprowadzonych badań SSK, opracowano ramowy 

18 L. Kozioł, W. Zych, Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsię-
biorstwie, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 2009/1(12), s. 297.

19 B. Micherda, Współczesna analiza finansowa, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2004, s. 44.



Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych 37

model układu struktury nadzorczej, wraz z wspomagającymi mechanizmami 
nadzorczymi dla tego typu spółek20. 

WYKRES 1: Ramowy model układu struktury nadzorczej dla SSK, uwzględniający instrumenty 
rachunkowości zarządczej dla kontroli realizacji rekompensaty za UOIG

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

Przedstawiony powyżej ramowy model struktury nadzorczej SSK eks-
ponuje instrumenty rachunkowości zarządczej w postaci rachunku kosztów 
docelowych i BSC, które, zdaniem respondentów biorących udział w metodzie 
eksperckiej, stanowią podstawę do wsparcia efektywnego działaniach rad 
nadzorczych. Celami stawianymi przed ww. narzędziami jest dostarczenie 
członkom organów nadzorczych informacji pozwalających ocenić stopień 

20 K. Barwacz, Nadzór właścicielski nad specjalnymi spółkami komunalnymi realizującymi 
zamówienia in house, Zeszyt Naukowy MWSE w Tarnowie 2013/2 (23), s. 40.
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realizacji celów nadzorowanej SSK i ich spójności z celami JST (jako samo-
rządu lokalnego i właściciela).

6. Zakończenie

Funkcjonowanie SSK, realizujących UOIG i pobierających za nie 
świadczenie w postaci rekompensaty, jest zagadnieniem nowym i słabo roz-
poznanym. Odmienne niż dla innych podmiotów gospodarczych standardy 
rachunkowości dodatkowo komplikują powyższe zagadnienie. Sprawozdania 
finansowe, sprawozdania zarządu z działalności spółki nie są materiałami 
wystarczającymi do dokonania prawidłowej kalkulacji rekompensaty. Wynika 
to z faktu, że ich tworzenie regulowane jest przepisami prawa bilansowego 
oraz przepisami KSH, a przedmiotem regulacji tych aktów prawnych nie jest 
rekompensata, ale prawidłowe przedstawienie sytuacji finansowej i majątko-
wej spółki jako osoby prawnej. Z tego względu zasadą jest, że przy kalkulacji 
rekompensaty dokumenty te mają znaczenie wtórne i pomocnicze, a dane 
zazwyczaj prezentowane są w odmiennych układach (rachunek kosztów nie 
jest elementem sprawozdania finansowego). 

Dlatego też, istotnym i wymaganym jest, aby obok sprawozdawczości 
bilansowej i podatkowej, przedsiębiorstwo prowadziło dodatkowo odrębną 
sprawozdawczość, zgodną z wymogami Decyzji KE 2012/21/UE i na potrzeby 
kalkulacji rekompensaty.
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ACCOUNTING INSTRUMENTS SUPPORTING SUPERVISORY MECHANISMS  
IN SPECIAL MUNICIPAL COMPANIES

( S u m m a r y )

The article presents discussion around the essence and meaning of the privatization of 
public aims. The presentation of methods of their privatization, and detailed analysis of popular 
so-called: order “in house”. The entire problem was presented in the context of the performance 
of the owner’s supervision over a company performing this type of order. Further, the article 
presents the case study of functioning of this type of companies and presents the model of the 
supervisory structure on the example of research of empirical municipal companies end tools 
of the accountancy helping supervisory mechanisms in special municipal companies. The final 
part of the article presents conclusions from the research. 
Keywords: corporate governance, mechanisms of the owner’s supervision, municipal economy, 
effectiveness of supervisory mechanisms, capital companies of the municipal sector


	Barwacz_Kozioł
	Okladki 3 szt.pdf
	Strona 2

	Okladki 3 szt.pdf
	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3

	Okladka_Front (1).pdf
	Strona 1

	Okladk_Przedtytulowa (2).pdf
	Okladka_Tytulowa (3).pdf

