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1. Wstęp

Zgodnie z literą prawa, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć 
oraz przystępować do spółek prawa handlowego. Ich główna działalność musi 
polegać na świadczeniu usług użyteczności publicznej, w celu zaspokajania 
podstawowych potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej. 

Przekazanie mienia komunalnego pod zarząd spółek zrodziło konieczność 
ustanowienia odpowiednich systemów nadzoru korporacyjnego nad właściwą 
realizacją interesów organu wykonawczego oraz lokalnej społeczności.

Nadzór korporacyjny jest obiektem zainteresowań wielu dziedzin nauki, 
w tym prawa, ekonomii czy nauk o zarządzaniu. W literaturze przedmiotu 
można spotkać wiele określeń tego terminu, różniących się ujęciem tematyki 
oraz charakterystyką systemów i mechanizmów. 

Głównym celem artykułu jest wskazanie istoty i podstawowych celów 
nadzoru korporacyjnego w spółkach prawa handlowego z udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego. Do realizacji powyższego celu pracy posłużono się 
metodą analizy i krytyki piśmiennictwa z zakresu gospodarki komunalnej, 
sprawowania nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw oraz metodą badania 
dokumentów wewnętrznych Ministerstwa Skarbu Państwa, wybranych jed-
nostek samorządu terytorialnego w Polsce i analizą obowiązujących aktów 
normatywnych.
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W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki teoretycznych 
aspektów nadzoru korporacyjnego, ze wskazaniem podstawowych definicji 
oraz celów tego nadzoru, w oparciu o dostępną literaturę. W dalszej części pracy 
zaprezentowano istotę spółek z kapitałem jednostek samorządu terytorialnego. 
Określono strukturę ich organów oraz podstawowe cechy różniące je od podmio-
tów sektora prywatnego. W ostatniej, końcowej części podjęto próbę określenia 
istoty i celów nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach komunalnych.

Artykuł powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowe-
go Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/
HS4/03695.

2. Podstawy teoretyczne nadzoru korporacyjnego

Dokonując przeglądu polskiej i zagranicznej literatury na temat zagad-
nień związanych ze sprawowaniem kontroli nad przedsiębiorstwem, spotkać 
można bardzo wiele, często różnych od siebie, określeń terminu „nadzór 
korporacyjny”. Wielu badaczy interpretuje to pojęcie w zależności od celów 
przedsiębiorstwa, sytuacji gospodarczej czy systemu prawa obowiązującego 
w danym państwie. Niemniej jednak istotą nadzoru korporacyjnego jest dążenie 
do równowagi pomiędzy oczekiwaniami podmiotów bezpośrednio (właści-
ciele, udziałowcy itd.) i pośrednio (dostawcy, klienci itd.) zaangażowanych 
w działalność przedsiębiorstwa1. 

Nadzór korporacyjny jest jedną z polskich interpretacji definicji corporate 
governance. Określenia tego stosuje się także zamiennie z terminem „ładu 
korporacyjnego” lub „władztwa korporacyjnego”. Aktualnie brakuje jednej 
uniwersalnej definicji tego pojęcia. Zdaniem C. Mesjasza wynika to przede 
wszystkim z:2

• braku odpowiedniego zdefiniowania pojęcia „korporacja” w polskim 
systemie prawnym;

• trudności z właściwym przetłumaczeniem słowa governance na język polski;
• obowiązywania terminu „ład korporacyjny” w regulacjach rynku kapita-

łowego;

1 K. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 2–4.
2 C. Mesjasz, Mechanizmy władania korporacyjnego, [w:] Sukcesy organizacji: Strategie 

i innowacje. Prace i materiały Wydz. Zarządz. UG 2005/4, s. 313.
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• powszechnie występujących rozbieżności w określaniu znaczenia corpo-
rate governance, skutkujących potrzebą poszukiwania jego równoważnika 
w języku polskim.
Pojęcie corporate goverance pochodzi od łacińskiego słowa gubernare, 

który oznacza ‘sterowanie, trzymanie kursu w czasie żeglugi’3. Z kolei wyraz 
governance pochodzi od angielskiego czasownika govern, oznaczającego 
‘władać, rządzić, kierować, zarządzać’4. 

Koncepcja governance ma swój wyraz w naukach socjologicznych, praw-
nych, politycznych, ekonomicznych oraz w zarządzaniu5. W związku tym, 
należy wskazać na dwie główne perspektywy definiowania nadzoru korpora-
cyjnego, tj. perspektywę prawną oraz perspektywę ekonomiczną.

W perspektywie prawnej nadzór korporacyjny określany jest jako sieć in-
stytucji stanowionych przez prawo spółek, prawo pracy, a także regulacje rynku 
finansowego. Natomiast w perspektywie ekonomicznej, pojęcie to postrzegane 
jest jako: mechanizmy instytucjonalne normujące relacje między menadżerami 
a udziałowcami, w ramach sieci kontraktów obejmujących przedsiębiorstwo6. 
Wynika z tego, że nadzór korporacyjny związany jest z istnieniem sieci po-
wiązań między naczelnymi organami zarządczo-nadzorującymi, właścicielami, 
akcjonariuszami i innymi podmiotami zainteresowanymi funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa. Nadzór ten przedstawia strukturę, za pomocą której wyzna-
czane są strategiczne cele spółki oraz niezbędne środki i narzędzia służące do 
ich realizacji oraz monitorowania uzyskiwanych wyników7. 

Na przedstawione atrybuty nadzoru korporacyjnego zwracają uwagę także 
zagraniczni badacze. C. Mayer określa corporate governance jako pokony-
wanie problemów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością 

3 B. Wawrzyniak, Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, Organizacja i kierowanie 2002/2,  
s. 17.

4 K. Lis., H. Sterniczuk, Nadzór..., s. 29.
5 C. Mesjasz, Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy, [w:] 

D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2011, s. 16.

6 A. Ignyś-Lipowiecka, Wybrane problemy współczesnego nadzoru korporacyjnego, [w:] 
A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz 
nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2010, s. 215.

7 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Zasady nadzoru korporacyjnego 
OECD, 2004, www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/34656740.
pdf; stan na dzień 22.01.2014 r.
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kierownictwa, poprzez który przedsiębiorstwo reprezentuje oraz realizuje 
cele inwestorów w warunkach rozproszonej własności i kontroli8. Z kolei dla 
T. Cannona corporate governance to unikalny wzorzec dla każdego kraju lub 
społeczeństwa, opierający się na występowaniu interakcji między czterema 
siłami wzajemnie ze sobą powiązanymi. Siły te stanowią system prawno-insty-
tucjonalny, struktury i zasady działania rad dyrektorów/rad nadzorczych, a także 
zasady obejmujące własności i strukturę właścicieli oraz presję społeczną9. 

W polskim piśmiennictwie również istnieje wiele podejść do pojęcia „nad-
zór korporacyjny”. Zdaniem J. Jeżaka, nadzór korporacyjny to pewien układ 
organizacyjny w przedsiębiorstwie, służący zapewnieniu realizacji interesów 
właściciela10. Natomiast K. Zalega postrzega go jako „system obejmujący 
różne instytucje prawne i ekonomiczne (w tym formalne i nieformalne reguły 
działania), którego istotą jest zapewnienie zgodności i równowagi pomiędzy 
interesami wszystkich podmiotów (stakeholders) zaangażowanych w funkcjo-
nowanie korporacji w sposób gwarantujący wzrost wartości spółki i jej roz-
wój”11. Podobną definicję prezentuje I. Koładkiewicz, która uważa, że nadzór 
korporacyjny to nadzór nad zarządzaniem spółką akcyjną, opierający się na 
regułach, zasadach, instytucjach i mechanizmach, które służą kontrolowaniu 
wszelkich kwestii związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem przez ich 
właścicieli lub też pozostałe grupy interesu12.

Powyższe, szerokie ujęcia interpretacyjne pozwalają wnioskować, że 
nadzór korporacyjny składa się z szeregu powiązań i czynności, zachodzących 
pomiędzy akcjonariuszami (udziałowcami), członkami organów zarządczych, 
kontrolnych, a grupami podmiotów powiązanych gospodarczo z przedsiębior-
stwem. Powiązania te istotnie wpływają na sposób zarządzania przedsiębior-
stwem, a także stanowią fundament kreowania dokładnych reguł sprawowania 
nad nim kontroli i nadzoru. 

 8 O. Bogacz-Miętka, Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, 
CeDeWu.pl, Warszawa 2011, s. 24.

 9 B. Wawrzyniak, Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, Organizacja i kierowanie 2000/2, 
s. 20.

10 J. Jeżak, Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wyd. UŁ, Łódź 
2005, s. 22.

11 K. Zalega, Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, 
SGH, Warszawa 2003, s. 9.

12 I. Koładkiewicz, Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Pol. Fund. Prom. 
Kadr, Warszawa 1999, s. 31.
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Do głównych celów nadzoru korporacyjnego można zatem zaliczyć:13

• ujednolicenie interesów stron relacji agencji (właściciel – menedżer);
• maksymalizację poziomu realizacji podstawowych celów przedsiębior-

stwa, a tym samym tworzenia wartości dodanej dla właścicieli i innych 
interesariuszy;

• zapewnienie właścicielom i grupom interesów właściwych mechanizmów 
i procedur kontrolowania kadry zarządzającej i korygujących jej błędy;

• pozyskanie nowych źródeł finansowania rozwoju spółki poprzez podno-
szenie atrakcyjności inwestycyjnej.
Właściwie ukształtowany nadzór korporacyjny realizowany jest przez 

zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy i instytucje, pozwalające na ochronę 
praw i celów właścicieli przedsiębiorstwa przed nieprawidłowym i nieetycz-
nym działaniem menedżerów. Ponadto przyczynia się do poprawy efektyw-
ności jej działania i wizerunku organizacji godnej ulokowania kapitału przez 
potencjalnych inwestorów.

2. Charakterystyka spółek komunalnych

Polska gospodarka komunalna, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, 
może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w formie:14

• jednostek budżetowych,
• samorządowych zakładów budżetowych,
• spółek prawa handlowego. 

Praktyka gospodarcza dowodzi, że najczęściej wybieraną formą są spółki 
komunalne, działające we własnym imieniu i na własny rachunek, wykonujące 
tylko zadania publiczne, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludności. Podmioty te mogą posiadać różny udział kapitału 
JST – od mniejszościowego po większościowy. W przypadku jednoosobowych 
spółek komunalnych, jednostka samorządu terytorialnego, będąca jedynym 
właścicielem, zachowuje wszystkie uprawnienia i kompetencje uregulowane 
w kodeksie spółek handlowych.

Niezależnie od wielkości wkładu kapitału, spółki komunalne mogą 
kształtować własną strategię rozwoju, zbliżoną swoim zakresem do planu 

13 K. Zalega, Spór o pojęcie corporate governance, Organizacja i kierowanie 2000/3, s. 90.
14 Ustawa o gospodarce komunalnej oraz ustawa o finansach publicznych.
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strategicznego danej jednostki samorządowej. Podyktowane jest to tym, że 
poza zaspokajaniem potrzeb lokalnej społeczności, ich komercyjna działalność 
skłania także do wypracowywania większego zysku. Może to prowadzić do 
sytuacji konfliktu pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostką samorządu tery-
torialnego w zakresie zarządzania mieniem komunalnym15.

W ustawie o gospodarce komunalnej z 1996 roku zapisano, że jednostki 
samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością lub spółki akcyjne, a także przystępować do takich form organizacyjno-
-prawnych podmiotów gospodarczych16. Ponadto przewidziano, że JST mogą 
tworzyć osobowe spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne17. 

W artykule 10. przywoływanej ustawy przewidziano, że gmina poza sferą 
użyteczności publicznej może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępo-
wać do nich w przypadku, gdy dotychczasowa działalność komunalna gminy 
nie zapewnia zaspokojenia potrzeb zbiorowości wspólnot samorządowych na 
rynku lokalnym oraz występuje znaczne bezrobocie, które przyczynia się do 
pogorszenia życia ludności, a podejmowane działania dopuszczone z obowiązu-
jących przepisów prawa nie spowodowały aktywizacji gospodarczej i trwałego 
zmniejszenia bezrobocia. Również ograniczenia dotyczące funkcjonowania 
podmiotów poza sferą użyteczności publicznej nie mają zastosowania do po-
siadania przez gminę akcji lub udziałów w przedsiębiorstwach działających 
w branży ubezpieczeniowej, bankowej, doradczej, promocyjnej, edukacyjnej 
i wydawniczej. Ponadto przewidziano tworzenie i przystępowanie gminy do 
spółek istotnych dla zapewnienia jej rozwoju, w tym klubów sportowych 
przyjmujących formę spółki akcyjnej. 

Ustawodawca zastrzegł także, że województwo może tworzyć i przystę-
pować do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych lub 
spółdzielni tylko w sferze użyteczności publicznej. Poza nią, powyższa norma 
prawna jest ważna w przypadku, gdy spółki wykonują czynności promocyjne, 
edukacyjne, wydawnicze i telekomunikacyjne, służące rozwojowi wojewódz-

15 Z. Grzymała, Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-
prawne i ekonomiczne, Oficyna Wyd. – SGH, Warszawa 2010, s. 56–57.

16 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 
z późn. zm.) art. 9.

17 Kwestie ich tworzenia i organizacji zawarto w art. 14 ust. 1 ustawy z 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prawnym.
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twa18. Spółek prawa handlowego prowadzących działalność wykraczającą poza 
sferę użyteczności publicznej nie mogą tworzyć powiaty.

Prawnie dopuszczone jest także tworzenie kapitałowych spółek komunal-
nych do realizacji zadań mieszczących się w zakresie użyteczności publicz-
nej nawet przez kilka różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego. 
W praktyce oznacza to, że spółkę świadczącą określone usługi dla lokalnej 
społeczności mogą stworzyć na przykład gminy z województwami czy powia-
tami. Ponadto ustawa o gospodarce komunalnej nie zawiera żadnych klauzul 
ograniczających utworzenie spółek komunalnych z podmiotami prywatnymi.

Spółki komunalne są podmiotami, których funkcjonowanie uregulowane 
jest w kodeksie spółek handlowych z 2000 roku. Zgodnie z literą prawa, spółki 
kapitałowe mogą być tworzone w każdym celu prawnie dopuszczalnym19. 
W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, cel ten musi dotyczyć reali-
zacji zadań publicznych. Podstawę funkcjonowania spółki z udziałem jednostki 
samorządu terytorialnego stanowi umowa spółki, uchwalona przez radę gminy. 

W komunalnych spółkach obligatoryjnie występują trzy organy: zarząd, 
rada nadzorcza oraz zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie 
akcjonariuszy – w przypadku spółki akcyjnej. Funkcję tych ostatnich pełnią 
organy wykonawcze JST20, czyli prezydent, burmistrz i wójt lub też osoby 
legitymujące się pełnomocnictwem właściciela. Do ich kompetencji należy 
prawo do zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienie na 
nim prawa użytkowania lub też prawo do nabycia lub zbycia nieruchomości, 
jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Oprócz tego, na drodze uchwały 
zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy następuje zmiana umowy spółki, 
przekształcenie własnościowe lub rozwiązanie spółki21.

Zarząd może być sprawowany jedno lub wieloosobowo, a czas trwania 
kadencji jego członków określony powinien być w umowie lub statucie spół-
ki. W przypadku, gdy w dokumentach spółki nie uregulowano postanowień 
dotyczących sposobu reprezentacji spółki, to zastosowanie mają właściwe 

18 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, (Dz.U. 1998 r., Nr 9, poz. 
576) art. 13, pkt. 1, 2.

19 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 
1037) art. 151 § 1.

20 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 
z późn. zm.) art. 12.

21 K. Trojanowski, Funkcjonowanie spółek komunalnych – miasto jako przedsiębiorca, Zesz. 
Nauk. Wyższej Szk. Ekon. i Innowacji w Lublinie 2013/6/1, s. 248.
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przepisy kodeksu spółek handlowych, w myśl których do składania oświadczeń 
w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu 
albo jednego członka łącznie z prokurentem22. Do podstawowych uprawnień 
zarządu należy przede wszystkim prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie 
jej na zewnątrz.

Rady nadzorcze w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 
podlegają przepisom kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów 
ustawy o gospodarce komunalnej. Członkiem organu nadzorczego spółki może 
zostać osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów 
na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa23 albo też 
legitymuje się tytułem naukowym doktora nauk ekonomicznych lub prawnych 
albo wykonuje zawód adwokata, radcy prawnego, biegłego rewidenta lub 
doradcy inwestycyjnego. Powołanie osób na stanowiska w radzie nadzorczej 
podmiotów z udziałem JST należy do organu wykonawczego (wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta). Kadencja rady nadzorczej w spółkach, w których 
samorząd posiada większościowe udziały, trwa trzy lata.

Ustawa z 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji nałożyła obowiązek, 
zgodnie z którym członek rady nadzorczej spółki ze 100% udziałem jednostki 
samorządu terytorialnego nie może jednocześnie pozostawać w stosunku pracy 
ze spółką oraz świadczyć prace i inne usługi na postawie odrębnego tytułu 
prawnego. Poza tym, nie może taka osoba wykonywać czynności, które byłyby 
sprzeczne z obowiązkami, i mogących rodzić podejrzenia o interesowność lub 
stronniczość24.

Obligatoryjne ustanowienie rady nadzorczej w spółkach komunalnych 
służyć ma przede wszystkim zapewnieniu właściwego nadzoru nad wyko-
rzystywaniem środków publicznych zgodnie z zasadami prawidłowej gospo-
darki25. W tym celu rada nadzorcza sprawuje nadzór nad jej działalnością we 

22 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 
1037) art. 205.

23 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 
z późn. zm.) art. 10a pkt. 4.

24 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 1996 r., Nr 118, 
poz. 651) art. 13.

25 B. Misterska-Dragan, Czy Skarb Państwa to dobry wzór? – nadzór właścicielski nad 
spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Ekon. 
w Bochni 2004/2, s. 84.
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wszystkich aspektach funkcjonowania spółki. Do jej szczególnych kompetencji 
ustawodawca zaliczył:
• powoływanie i odwoływanie członków zarządu26;
• ocena sprawozdania zarządu spółki z działalności oraz sprawozdania 

finansowego za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z księgami, dokumen-
tami i stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu, dotyczących podziału 
zysków albo pokrycia strat;

•  składanie zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu akcjonariu-
szy w formie pisemnej corocznego sprawozdania z wyników tej oceny27.
Przedstawiony katalog zadań rady nadzorczej może być rozszerzony 

w umowie lub statucie spółki o uprawnienia dotyczące zawieszania poszcze-
gólnych członków zarządu z ważnych powodów oraz o obowiązek uzyski-
wania przez zarząd zgody na wykonanie czynności oznaczonych w umowie 
czy statucie spółki.

Należy również dodać, że kontrolę nad właściwym funkcjonowaniem 
spółek komunalnych zgodnie z interesem publicznym pełnią także organy 
stanowiące JST. Mają one za zadanie nie tylko uczestniczyć w procesie po-
dejmowania decyzji dotyczących spółek, ale także reprezentować interesy 
społeczności lokalnej, która jest głównym odbiorcą usług publicznych.

Podsumowując rozważania na temat spółek komunalnych, należy wskazać 
na kilka ich szczególnych cech:28

• spółki z udziałem JST funkcjonują w warunkach konkurencji rynkowej 
i mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe z publicznych pieniędzy;

• niektóre spółki posiadają monopol na świadczenie usług dla wspólnoty 
samorządowej;

• brak jest formalnych uregulowań w zakresie polityki kadrowej; do pra-
cowników zatrudnionych w spółkach JST nie mają zastosowania przepisy 
ustawy o pracownikach samorządowych; ponadto nie istnieje wymóg pu-
blikowania informacji o wakatach, zgłoszonych kandydatach i wynikach 
naborów do pracy;

26 Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 
z późn. zm.) art. 10a pkt. 6.

27 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 
1037) art. 219 § 1 i art. 382 § 1.

28 W. Walczak, Powoływanie członków rad nadzorczych spółek z kapitałem samorządów 
– ramy prawne i praktyka, www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/rady_
nadzorcze_w_jst.pdf; stan na dzień 22.01.2014 r.
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• sposób naboru kandydatów i obsadzania stanowisk w radach nadzorczych 
spółek komunalnych nie opiera się na zasadach transparentności; wynika 
to z braku formalno-prawnych norm nakazujących prowadzenie jawnego 
naboru na stanowiska w organach nadzorczych.
Powyższy zestaw cech sprawia, że spółki prawa handlowego, w których 

udziały lub akcje posiadają jednostki samorządu terytorialnego, należy postrze-
gać jako szczególny rodzaj podmiotów gospodarczych. Metody i narzędzia 
zarządzania tymi podmiotami znacząco różnią się od wzorców powszechnie 
przyjętych w przedsiębiorstwach prywatnych.

3. Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem JST

Kwestie związane ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad spółkami, 
w których udziały lub akcje ulokowały jednostki samorządu terytorialnego 
są regulowane przez organy wykonawcze (gmin, powiatów i województw). 
Uprawnione są one do wyboru sposobu organizacji nadzoru, w tym do usta-
lania zasad obejmujących cele nadzoru, sposobów doboru i wynagradzania 
kandydatów na członków organów spółek oraz monitorowania kondycji eko-
nomiczno-finansowej podległych podmiotów.

Nadzór wykonywany nad przedsiębiorstwami komunalnymi w literaturze, 
jak i przez same organy wykonawcze, jest postrzegany bardziej jako nadzór 
właścicielski aniżeli nadzór korporacyjny. W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że nadzór właścicielski ma miejsce wówczas, gdy celem przedsiębiorstwa 
jest maksymalizacja kapitału jego właścicieli. Z kolei nadzór korporacyjny 
występuje, gdy celem przedsiębiorstwa staje się realizacja interesów nie tylko 
właścicieli, ale także innych grup bezpośrednio i pośrednio zainteresowanych 
funkcjonowaniem podmiotu29. Niemniej jednak właściciel spółki komunal-
nej, w tym przypadku określony organ wykonawczy, powinien być nie tylko 
skoncentrowany na uzyskaniu odpowiedniej stopy zwrotu z zainwestowanego 
kapitału, ale także na właściwym i rzetelnym zarządzaniu przez ten podmiot 
mieniem komunalnym, w celu dostarczania usług wspólnotom samorządowym. 
Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstw komunalnych, w szczególności odbiorcy 
tych usług, bez wątpienia odgrywają znaczącą rolę w realizacji strategicznych 

29 M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2006, s. 34.
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celów funkcjonowania tych spółek, wysuwając wobec nich odpowiednie żą-
dania oraz kontrolując sposób działania i gospodarność publicznymi środkami 
finansowymi.

Tym samym, zdaniem autora, istota nadzoru korporacyjnego w spółkach 
prawa handlowego z kapitałem jednostek samorządu terytorialnego przeja-
wia się dążeniu do pogodzenia interesów właścicieli i interesariuszy spółki 
w zakresie zarządzania mieniem komunalnym, w celu zaspokajania potrzeb 
obu stron. Rodzi to potrzebę wprowadzenia odpowiednich wewnętrznych 
i zewnętrznych systemów nadzoru, które – w połączeniu – będą przyczyniać 
się do efektywnego wykorzystywania uprawnień wynikających z uczestnictwa 
JST i interesariuszy w działalności spółek.

Pewny, uniwersalny wzór dla projektowania polityki właścicielskiej 
w spółkach JST przedstawia Ministerstwo Skarbu Państwa w dokumencie 
pt.: Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Pań-
stwa. We wstępie zapisano, że regulacje zawarte w nim nie mają charakteru 
normatywnego i mogą być dowolnie uwzględniane w rozwiązaniach organów 
administracji rządowej lub podmiotach publicznych w zakresie sprawowania 
nadzoru nad przedsiębiorstwami30.

Resort Skarbu Państwa postrzega nadzór właścicielski jako sumę działań 
odnoszących się do nadzoru korporacyjnego, w zakresie spraw wynikających 
z zasad nadzoru właścicielskiego i przepisów prawa, oraz do nadzoru ekono-
miczno-finansowego, obejmującego monitorowanie i analizę efektywności 
działania.

Powyższe ujęcie pozwala stwierdzić, że nadzór korporacyjny został zawarty 
jako część składowa nadzoru właścicielskiego. Jednak zgodnie z powszechnym 
poglądem w literaturze, nadzór korporacyjny jest pojęciem szerszym, a zatem 
należałoby ocenić zasadność ujmowania nadzoru korporacyjnego w ramach 
nadzoru właścicielskiego.

W opisywanym powyżej dokumencie wskazane zostały także główne 
cele sprawowania nadzoru nad podmiotami z udziałem Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego tj.: 
• podnoszenie efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości 

spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz optymalizacja 
wartości nadzorowanych aktywów;

30 Ministerstwo Skarbu Państwa, Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem 
Skarbu Państwa, 28 stycznia 2013 r., s. 2.
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• przygotowanie podmiotów do procesu przekształceń i prywatyzacji, usu-
wanie barier prywatyzacyjnych, w celu osiągnięcia oczekiwanego modelu 
sektora komunalnego w gospodarce;

• zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Do powyższego katalogu Gmina Piekary Śląskie dodała w swoim doku-

mencie31 na przykład: racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla 
zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji 
zadań własnych Gminy, oraz zapewnienie realizacji przez spółki zadań go-
spodarki komunalnej Gminy, do których zostały powołane.

Zdaniem autora, szczególnie ważnym zagadnieniem dla rozwoju i efek-
tywności nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych jest dążenie do 
przejrzystości ich funkcjonowania. Istotne jest informowanie interesariuszy 
spółek o celach i planach strategicznych podmiotów, kondycji ekonomiczno-
-finansowej, składach osobowych organów zarządczych i nadzorczych oraz 
wszelkich zmianach JST w strukturze własnościowej. Informacje te powinny 
być udostępniane do wiadomości publicznej. Dzięki temu stanowić mogą one 
ważne kryterium przy ocenie określonej spółki pod kątem wywiązywania się 
z jej podstawowej działalności w sferze użyteczności publicznej. Przekazywa-
nie do otoczenia zewnętrznego rzetelnych, pełnych i wiarygodnych informacji 
o stanie spółek kształtuje pozytywne relacje z podmiotami bezpośrednio lub 
pośrednio zainteresowanymi ich działalnością.

Kolejnym ważnym aspektem nadzoru korporacyjnego w spółkach ko-
munalnych staje się udział organów stanowiących i kontrolnych jednostek 
samorządu terytorialnego w procesie podejmowania decyzji i monitorowania 
spółek pod kątem realizacji zadań publicznych. Zdaniem autora, podmioty te, 
wybrane w demokratycznych wyborach samorządowych, powinny reprezen-
tować interesy swoich wyborców i skrupulatnie rozliczać spółki komunalne 
z jakości i dostępności świadczonych usług. Znaczącą rolę odgrywa również 
aktywne uczestnictwo w zarządzaniu strategicznym tych przedsiębiorstw, 
a także analizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej i realizacji planów 
inwestycyjnych pod kątem racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. 
W sytuacjach wystąpienia negatywnych zjawisk w tych podmiotach, organy 

31 Szczegółowe Zasady Nadzoru Właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Gminy 
i spółkami z większościowym udziałem Gminy Piekary Śląskie. Załącznik do zarządzenia 
Nr ORo.0050.97.2013 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 lutego 2013 r.
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stanowiące i kontrolne powinny szybko wszcząć kontrolę całego procesu 
zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności przyjrzeć się efektywności 
sprawowanego nadzoru, w tym jakości pracy zarządu i rady nadzorczej.

Ponadto należy podkreślić, że realizacja podstawowych celów nadzoru 
nad spółkami z udziałem samorządów wiąże się z koniecznością określenia 
dokładnych kryteriów doboru osób do kadry zarządzającej i nadzorczej oraz 
prowadzenie przejrzystej polityki wynagradzania. Jak stwierdza P. Walczak, 
podstawowym kryterium, które decyduje o wyborze do rady nadzorczej spółki 
komunalnej są powiązania personalne i subiektywna opinia jednej osoby, a nie 
przesłanki merytoryczne i obiektywna ocena dokonywana przez niezależną 
komisję32. W związku z tym, w celu podnoszenia efektywności nadzoru korpo-
racyjnego, zasadne staje się prowadzenie transparentnej polityki właścicielskiej 
organów wykonawczych JST, obejmującej każdy aspekt mający wpływ na 
kształt relacji z interesariuszami.

4. Zakończenie

Nadzór korporacyjny powinien służyć realizacji interesów wszystkich 
podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wymaga 
właściwej kompozycji formalnych i nieformalnych mechanizmów nadzoru. 

W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego odgrywa 
on znaczącą rolę w prawidłowym ich funkcjonowaniu i wypełnianiu zadań 
publicznych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jednostka samorządu te-
rytorialnego, realizując zadania własne przy pomocy tworzonych podmiotów 
gospodarczych, staje się nie tylko przedsiębiorcą, którego głównym celem jest 
maksymalizacja korzyści ekonomicznych, ale także reprezentantem i strażni-
kiem interesów społeczności lokalnej33.

Podsumowując, należy stwierdzić, że sprawowanie nadzoru nad przedsię-
biorstwami komunalnymi jest zagadnieniem stale otwartym. Wynika to przede 
wszystkim z dynamicznie zachodzących zmian w otoczeniu tych podmiotów, 

32 W. Walczak, Nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem kapitałowym samorządu teryto-
rialnego, Współczesne Zarządzanie 2012/3, s 196.

33 Z. Grzymała, Podstawy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej, [w:] W. Bachor, 
B. Ekstowicz i in. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, 
Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2011, s. 190.
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wymuszających konieczność dostosowywania zasad i reguł nadzoru do nowych 
warunków oraz poszukiwania kierunków jego doskonalenia w celu efektyw-
nego zarządzania mieniem komunalnym. 
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THE ESSENCE AND OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE  
IN MUNICIPA L COMPANIES

( S u m m a r y ) 

The main objective is to identify the essence and the fundamental objectives of corporate 
governance in commercial companies with the participation of local government units. To 
achieve this objective were used the method of analysis and critique of the literature in the 
field of supervision over the activities of companies, municipal economy, research the internal 
documents of the Ministry of the Treasury and selected polish local government units. The 
paper presents characteristics of the theoretical aspects of corporate governance, essence of 
companies with local government units and the basic objectives of the corporate governance 
in municipal companies.
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