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INSTYTUCJONALNY W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH 

(Streszczenie) 

Artykuł prezentuje problematykę nadzoru właścicielskiego w kontekście wyzwań stawianych przed 
JST. Przedstawiono w nim dyskusję nad pojęciem inwestor instytucjonalny oraz określono uwarun-
kowania, jakie musi spełnić JST jako inwestor instytucjonalny. W końcowej części przedstawiono 
analizę przypadku samorządu terytorialnego spełniającego funkcje inwestora instytucjonalnego 
wraz z procedurą dotyczącą ewolucji postaw właścicielskich.
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1. Wstęp 

Uczestnictwo jednostek samorządu terytorialnego (JST) w aktywności gospo-
darczej regionu stało się w ostatnich latach zjawiskiem dość powszechnym. 
Realizacja zadań nałożonych ustawowo na samorządy odbywa się w większości 
przez podmioty gospodarcze w formie spółek prawa handlowego, które stały się 
istotnym elementem polskiej rzeczywistości, realizując zadania użyteczności 
publicznej. Działalność ta jest fundamentem zrównoważonego rozwoju wspólnot 
samorządowych. Z uwagi na odpowiedzialność, która na nich spoczywa, istotne 
stają się kwestie jakości nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez samorząd 
jako właściciela tych spółek. 
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Zagadnienia te w literaturze z zakresu nadzoru korporacyjnego czy funk-
cjonowania samorządu terytorialnego są wciąż słabo rozpoznane, a zmienność 
otoczenia w obszarze uwarunkowań prawno-ekonomicznych powoduje trudności 
w ich strukturyzacji. 

Celem artykułu jest określenie zmieniających się uwarunkowań funkcjono-
wania spółek komunalnych oraz wynikających stąd implikacji dla ich nadzoru 
właścicielskiego, które musi spełnić JST jako inwestor instytucjonalny. Przyjęto 
tezę, że JST może być traktowana jako specyficzny inwestor instytucjonalny 
realizujący zadania użyteczności publicznej, którego zwrot z zainwestowanych 
aktywów odgrywa istotną rolę w procesie zrównoważonego rozwoju. W ten spo-
sób nakreślony strategiczny cel działań JST wymaga odpowiedniej modyfikacji 
instrumentów nadzoru właścicielskiego.

Ponadto przyjęto założenie, że transformacja podmiotów komunalnych wyma-
ga odpowiedniej transpozycji modelu nadzoru właścicielskiego. Jeśli się tego nie 
dokona, to powstaje luka organizacyjna, która staje się kosztowna dla właścicieli.

Obszar metodologiczny prowadzonych analiz obejmuje: analizę wybranych 
pozycji literatury, danych statystycznych i przepisów prawa oraz technikę case 
study protocols.

2. Inwestor instytucjonalny – treść i zakres pojęcia

Termin „inwestor instytucjonalny” nie został jednoznacznie określony zarówno 
w literaturze z zakresu prawa, jak i ekonomii. Powszechnie używana definicja 
inwestora instytucjonalnego określa go jako osobę lub instytucję finansową 
zajmującą się profesjonalnie lokowaniem środków na rynku kapitałowym. Są 
to zazwyczaj pośrednicy, którzy przyjmują pieniądze od inwestorów indywidu-
alnych, samodzielnie podejmują decyzje co do sposobu ich lokowania. Dyspo-
nowanie znacznym kapitałem daje im mocną pozycję, pozwalając uczestniczyć 
w operacjach kapitałowych niedostępnych dla inwestorów indywidualnych. Do 
tej kategorii inwestorów zalicza się1:

 – banki komercyjne – koncentrują się na udzielaniu kredytów, a lokaty w pa-
piery wartościowe traktują jako działalność drugoplanową, 

 – banki inwestycyjne (jednostki maklerskie banków) – profesjonalnie lokują 
na rynku kapitałowym, a często nawet kreują go, 

1 M. Kunasz, Vademecum Inwestora Giełdowego, ZARR, Szczecin 2000, s. 27–28.
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 – fundusze inwestycyjne – instytucje finansowe lokujące powierzone 
pieniądze w przedsięwzięcia przynoszące zysk, przede wszystkim na rynkach 
finansowych, 

 – instytucje ubezpieczeniowe – gromadząc znaczne środki pieniężne 
i osiągając nadwyżki ze swej działalności, w naturalny sposób zmuszone są do 
inwestowania,

 – Skarb Państwa – znaczący gracz na polskim rynku kapitałowym jako współ-
właściciel szeregu prywatyzowanych i wprowadzanych na GPW przedsiębiorstw.

Istnieje jednak szereg dokumentów o zasięgu międzynarodowym, które za-
wierają rozwinięcie w/w definicji tego terminu, nie czyniąc go jednak bardziej 
precyzyjnym czy jednoznacznym. Dla przykładu, Europejski System Rachunków 
Narodowych i Regionalnych nie zawiera w ogóle pojęcia „inwestor instytucjonal-
ny”, a jego wcześniejsza wersja do grupy inwestorów instytucjonalnych zaliczała 
zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne, pośredników finansowych innych 
niż zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne, a także monetarne instytucje 
finansowe2.

Obowiązujące w UE prawo finansowe również nie definiuje expressis verbis 
tego pojęcia. Jedynie w załączniku II Dyrektywy MiFID II 65/2014 znajduje 
się zapis dotyczący „innych inwestorów instytucjonalnych”. Należą do nich: 
instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, inne uprawnione lub regulowane 
instytucje finansowe, zakłady ubezpieczeń, plany zbiorowego inwestowania 
i spółki zarządzające takimi planami, fundusze emerytalne i spółki zarządzające 
takimi funduszami, pośrednicy zawierający transakcje dotyczące towarów oraz 
towarowych instrumentów pochodnych, podmioty lokalne3. 

OECD w publikowanych statystykach dotyczących tych podmiotów zalicza 
do nich: fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne, inne 
formy oszczędności instytucjonalnych.

Z kolei S. Çelik i M. Isaksson z OECD Directorate for Financial and Enter-
prise Affairs określają inwestorów instytucjonalnych jako4: 

 – inwestorzy instytucjonalni tradycyjni – fundusze inwestycyjne, zakłady 
ubezpieczeń, fundusze emerytalne;

2 P. Karaś, I. Kravchuk, Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro, 
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Wydawnictwo UMCS 
w Lublinie, Lublin  2015, s. 187.

3 Ibidem, s. 188.
4 S. Celik, M. Isaksson, Institutional Investors as Owners: Who Are They and What Do they 

Do?, OECD Corporate Governance Working Papers 2013/11, s. 96.
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 – inwestorzy instytucjonalni alternatywni – fundusze hedgingowe, fundusze 
private equity, fundusze ETF i państwowe fundusze majątkowe;

 – inwestorzy instytucjonalni zarządzający aktywami.
Natomiast w polskim prawie finansowym ustawodawca wprowadził klasy-

fikację zbliżoną do zawartej w dyrektywie MIFiD II 65/20145. 
Zaprezentowana powyżej synteza podejścia do definiowania tego terminu 

w oparciu o istotne dokumenty z obszaru finansów i prawa ukazuje różnorod-
ność interpretacji tego terminu. Najwięcej kontrowersji budzi rodzaj inwestora 
instytucjonalnego, jakim jest Skarb Państwa. Dlatego też, coraz częściej w li-
teraturze spotkać można rozszerzenie tego terminu o instytucje pozafinansowe, 
np. przedsiębiorstwa czy Skarb Państwa6. Rozstrzygnięcie tego dylematu odbywa 
się poprzez określenie jego cech szczególnych w oparciu o kryterium, iż celem 
takiej instytucji jest zarządzanie środkami pozyskanymi od drobnych inwestorów 
uwzględniające poziom akceptowalnego przez nich ryzyka, maksymalizację stopy 
zwrotu oraz okres inwestycji. 

Przyjmując takie kryterium, Skarb Państwa może być zatem uznany jako 
inwestor instytucjonalny, który dysponuje środkami publicznymi i inwestuje je 
w prowadzenie działalności gospodarczej w postaci spółek prawa handlowego, 
np. w strategicznych sektorach gospodarczych. Uzyskana z takiej działalności 
stopa zwrotu ma wprawdzie charakter społecznej stopy dyskontowej7, ale z pew-
nością jest odzwierciedleniem oczekiwań inwestorów.

Generalnie rzecz ujmując, zakwalifikowanie Skarbu Państwa do kategorii 
inwestora instytucjonalnego nie budzi wątpliwości zarówno teoretyków, jak 
i praktyków z dziedziny finansów i zarządzania. Problem pojawia się z okre-
śleniem maksymalnej stopy zwrotu oraz okresu inwestycji, bowiem specyfika 
inwestora musi odzwierciedlać również efekty jakościowe wykraczające poza 
obszar finansów. 

3. Uwarunkowania JST jako inwestora instytucjonalnego

Aktywność JST w życiu gospodarczym regionu stała się w ostatnich latach 
zjawiskiem dynamicznym. Stymuluje ona wzrost orientacji władz lokalnych na 
komercjalizację podmiotów komunalnych w celu efektywniejszego wykorzysta-

5 W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi art. 3.
6 P. Karaś, I. Kravchuk, op. cit., s. 187.
7 Społeczna stopa dyskontowa określa stopień preferencji, w jakim społeczeństwo odnosi się do 

przyszłych kosztów i korzyści. 



Jednostka samorządu terytorialnego jako inwestor instytucjonalny w spółkach komunalnych 185

nia posiadanego majątku, świadczenie usług o wyższym standardzie i mniejszym 
kosztem oraz rozwiązywanie problemów społecznych samorządów, takich jak 
np. bezrobocie. Pogodzenie tych sprzeczności w prowadzeniu działalności gospo-
darczej w strukturze organizacyjnej spółki prawa handlowego jest trudne i wyma-
ga modyfikacji zewnętrznych i wewnętrznych instytucji prawno-ekonomicznych. 

Zmiany przepisów KSH dopuszczają cele niezarobkowe spółek z o.o., co 
zaowocowało zwiększoną dynamiką przekształceń, a ponadto pozwoliło JST na 
realizację następujących celów: 

 – zwiększenia autonomii jednostki, 
 – optymalizacji kosztów,
 – motywacji do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku,
 – rozszerzenia zakresu działalności poza teren JST, a także poza zadania 

o charakterze użyteczności publicznej. 
Proces komercjalizacji podmiotów komunalnych stanowi element procesów 

restrukturyzacyjnych obejmujących cały zbiór dziedzin działalności gospodarczej 
i jednostek organizacyjnych JST. Znajdują one odzwierciedlenie w programach 
polityki danej jednostki samorządowej w poszczególnych sferach, a także wy-
nikają z przyjętej przez JST strategii rozwoju. 

Wbrew spotykanej niekiedy opinii, komercjalizacja nie jest zmianą o charak-
terze wyłącznie formalnym. Nie zmienia się wprawdzie właściciel podmiotu, ale 
daleko idącym zmianom ulegają mechanizmy funkcjonowania tych podmiotów. 
Ponadto pojawiają się instytucje nadzorcze, które wymuszają jakościową zmianę 
w funkcjonowaniu JST jako właściciela. Brak zmian w strukturze własności ma 
raczej charakter rodzajowy niż wynikający z teorii praw własności będącej, obok 
teorii agencji, podstawą analizy problematyki nadzoru korporacyjnego. Spółka 
otrzymuje bowiem majątek, który stanowi istotę ekonomii i nauk o zarządzaniu. 

Przeprowadzone rozważania stanowią podstawę do stwierdzenia, że organi-
zowanie gospodarki komunalnej w formie spółek prawa handlowego przyczynia 
się do zmiany orientacji JST działających dotychczas w oparciu o ustawę o fi-
nansach publicznych (uofp)8 na orientację właścicielską nastawioną również na 
efektywną alokację zasobów. 

Przyjęcie takiej optyki powoduje, iż JST odchodzą w tym obszarze od funk-
cjonowania zgodnie z procedurami dyscypliny finansowej wynikającej z uofp, 
charakterystycznej dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych, na rzecz podejścia proefektywnościowego adekwatnego dla go-
spodarki konkurencyjnej. 

8 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
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Taka postawa JST wypełnia prezentowane powyżej kryterium dotyczące kwa-
lifikacji Skarbu Państwa do roli inwestora instytucjonalnego i pozwala również 
uznać JST za specyficznego inwestora instytucjonalnego. 

Problematyka oczekiwanej stopy zwrotu z takiej inwestycji dla społeczności 
lokalnej wyrażona będzie przede wszystkim maksymalizacją podaży usług po 
akceptowalnej cenie, a także w rozwiązywaniu problemów społecznych. Efek-
tywne wykorzystanie środków publicznych przez JST, poprzez zainwestowanie 
ich w zasoby, mieści się w pojęciu optymalizacji stopy zwrotu adekwatnym dla 
działalności inwestorów instytucjonalnych. Z uwagi na charakter inwestora, jakim 
jest JST, stopa zwrotu stanowi kompromis pomiędzy korzyściami finansowymi – 
np. niższe koszty świadczonych usług, a jakościowymi – np. wyższa jakość usług 
czy maksymalizacja podaży. Pozostałe kryteria, takie jak: okres zwrotu nakładów 
czy akceptowalny poziom ryzyka, podlegać będą ocenie społecznej uzależnionej 
od poziomu rozwoju gospodarczego społeczności lokalnej. Ocena ta wyrażać 
będzie stopień preferencji, z jakim społeczność lokalna odnosi się do przyszłych 
korzyści i kosztów. Ponadto, analiza wartości dodanej uwzględniająca poziom 
wynagrodzeń i nadwyżkę społeczną eksponuje czynniki istotne dla społeczności 
lokalnej, zawarte w strategii rozwoju. 

Komercjalizacja podmiotów komunalnych stanowi zatem istotny element 
strategii JST i proces ten ma w Polsce dodatnią dynamikę, gdyż prezydenci, bur-
mistrzowie czy wójtowie widzą w nim korzyści ekonomiczne, przy jednoczesnej 
akceptacji społeczności lokalnej (wykres 1).

Współcześnie podstawowym celem każdej strategii rozwoju JST jest za-
pewnienie dostatecznej liczby trwałych miejsc pracy, a tym samym dochodów 
z tytułu zatrudnienia, dających długotrwałe bezpieczeństwo finansowe i socjalne 
społeczności lokalnej9. Przedstawiony wykres ukazuje, że samorządy zwiększyły 
swoją aktywność w obszarze gospodarczym z wykorzystaniem nowo utworzo-
nych podmiotów.

9 Szerzej nt. znaczenia strategii JST jako narzędzia sprawowania nadzoru właścicielskiego można 
zaleźć w pracy autora: K. Barwacz, Strategia jednostki samorządu terytorialnego jako pod-
stawowe narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych, w: M. Jerze-
mowska (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2016.
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WYKRES 1: Tendencja przekształceń form prowadzenia działalności w sektorze komunalnym 
w latach 2011–2014

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa o prze-
kształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego w latach 2011–2014.

Podstawowymi uwarunkowaniami umożliwiającymi JST pełnienie roli in-
westora instytucjonalnego w spółkach komunalnych są:

 – zmiany KSH dopuszczające cele niezarobkowe spółek z o.o.;
 – zmiany organizacyjno-prawne wzmacniające pozycję podmiotów gospo-

darczych z udziałem samorządów lokalnych, poprzez powierzanie spółkom ze 
100% udziałem JST realizację zadań na podstawie tzw. zamówienia in house;

 – zwiększona świadomość organów stanowiących JST;
 – większa efektywność tej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 – możliwość skuteczniejszej kontroli deficytów budżetowych JST; 
 – koncentracja JST na tworzeniu majątku, połączona z długofalową strate-

gią przekazania go spółkom komunalnym, wzmacniająca ich pozycje poprzez 
podniesienie kapitału;

 – możliwość regulacji negatywnych zjawisk społecznych, np. bezrobocia. 
Dynamika przekształceń własnościowych powodująca wzrost liczby spółek 

komunalnych jest również wynikiem regulacji prawnych Unii Europejskiej10. 
Pozwalają one obecnie na niestosowanie przepisów z zakresu prawa zamówień 
publicznych wobec spółek komunalnych spełniających warunki definicji pod-

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
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miotu wewnętrznego11. Sytuacja ta spowodowała modyfikację strategii funkcjo-
nowania samorządów w obszarze efektywnej alokacji zasobów majątkowych 
i wzmocnienie postaw inwestora instytucjonalnego. Z uwagi na realizację przez 
te spółki również celów społecznych można określić JST mianem specyficznych 
inwestorów instytucjonalnych.

4. Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi JST   
– wybrane współczesne aspekty

Komercjalizacja komunalnego sektora gospodarki pokazała nowe problemy, 
wymagające innego podejścia i nowych rozwiązań, zwłaszcza że różnice w za-
kresie sprawowania nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwie komunalnym 
i przedsiębiorstwie działającym rynkowo są znaczące. Przede wszystkim, wskutek 
rozdzielenia własności od zarządzania pojawił się problem sprawowania efektyw-
nego nadzoru przez tych, którym on został powierzony. Jest to problem istotny, 
bowiem dotychczas realizowany nadzór oparty był na mechanizmach wynika-
jących z ustawy o finansach publicznych, koncentrując się przede wszystkim na 
przestrzeganiu procedur dyscypliny finansowej. 

Istotne znaczenie dla prowadzenia efektywnej gospodarki komunalnej ma 
świadomość sprzeczności, które występują przy realizacji usług komunalnych 
przez JST – jako przedsiębiorcy i jako reprezentanta interesów społeczności 
lokalnej. Warunkiem przezwyciężenia tej sprzeczności jest wprowadzanie do 
gospodarki komunalnej mechanizmów rynkowych, a proces ten należy rozpocząć 
od przeprowadzenia procesów przekształceń własnościowych. 

W ostatnich latach zarówno JST, jak i bezpośrednio spółki kapitałowe sektora 
komunalnego, wykorzystując możliwości pozyskania funduszy unijnych, weszły 
na ścieżkę szybkiego rozwoju. Dotyczył on takich obszarów, jak: doskonalenie 
i wprowadzenie nowych usług, rozszerzenie rynków zbytu, unowocześnienie 
technologii, inwestowanie oraz działań o charakterze finansowym, kapitałowym 
i innowacyjnym.

11 Podmiot wewnętrzny – to odrębna prawnie jednostka podlegająca kontroli właściwego organu 
lokalnego, analogicznej do kontroli, jaką sprawują one nad własnymi służbami. Definicja ta 
wynika z faktu, że przepisy rozporządzenia są bezpośrednio stosowane przez kraje członkowskie, 
a w tych funkcjonują jednostki w różnych formach prawnych. W każdym państwie powołana 
definicja powinna zostać dostosowana do obowiązującego krajowego porządku prawnego 
[Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007 r.].
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Model zarządzania sektorem komunalnym wynika obecnie z przyjętej filo-
zofii, dotyczącej rynkowego sposobu zaspakajania potrzeb publicznych danej 
społeczności. Podejmowane próby przenoszenia na grunt JST metod i technik 
charakterystycznych dla zarządzania przedsiębiorstwem powodują wykształcenie 
wśród władz JST dbałości o doskonalenie i rozwój, a więc nakierowanie strategii 
działania na rozwiązania rynkowe, a także na elementy związane z działalnością 
innowacyjną12. 

Wsparciem dla samorządów w tym zakresie okazało się wzmocnienie pozycji 
podmiotów gospodarczych z udziałem samorządów lokalnych, poprzez realiza-
cję zadań na podstawie zamówienia in house13. Wprowadzenie tak radykalnych 
zmian w sposobie funkcjonowania spółek komunalnych i określenie warunków 
uprzywilejowania spowodować muszą konieczność zmiany sposobu sprawo-
wania nadzoru właścicielskiego, wzbogacając go o nowe mechanizmy dla tego 
typu spółek14.

Dynamika tych przeobrażeń spowodowała zmianę sposobu sprawowania 
nadzoru właścicielskiego szczególnie przez instytucję rady nadzorczej. Instytu-
cja ta bowiem, zarówno zdaniem autora, jak również w opinii wielu teoretyków 
i praktyków, pełni najważniejszą rolę15.

Prowadzone przez autora badania w zakresie efektywności mechanizmów 
nadzorczych spółek komunalnych, zarówno tych tradycyjnych, jak i specjalnych 
(SSK), jednoznacznie pozwoliły określić, że dla tych ostatnich najefektywniej-
szymi instrumentami do kontroli spółki są narzędzia rachunkowości zarządczej 
dostosowane do specyfiki tych spółek, szczególnie w zakresie tzw. „rozsądnego 
zysku”16. Dobór instrumentów rachunkowości zarządczej musi być adekwatny 

12 L. Kozioł, Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki, 
w: M. Jerzemowska (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk  2016.

13 Przepisy te, chociaż zgodne z ustawodawstwem UE, 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. 

14 Szerzej ten temat opisany jest w dotychczasowych pracach autora.
15 M. Jerzemowska, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu fi-

nansowego, w: P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

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 
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do oczekiwań właściciela, w stosunku do funkcji kontrolnej rady nadzorczej. 
Rachunkowość zarządcza wpisuje się bowiem w realizowane funkcje rady 
nadzorczej, szczególnie dotyczące nadzoru i kierowania17. Wykres 2 prezentuje 
ulepszony model struktury nadzorczej spółek komunalnych z uwzględnieniem 
ważnych dla JST jako inwestora instytucjonalnego mechanizmów nadzorczych 
w postaci analizy wartości dodanej i wskaźnika ROI18.

WYKRES 2: Ulepszony model struktury nadzorczej spółek komunalnych

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

nie może być utożsamiany z wynikiem finansowym (zyskiem bilansowym) i stanowi odrębną 
od niego kategorię ekonomiczną [Dz. Urz. UE 11.01.2013].

17 L. Kozioł, W. Zych, Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębior-
stwie, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, nr 1(12)/2009.

18 K. Barwacz, L. Kozioł, Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze 
w specjalnych spółkach komunalnych, Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódzkie Towarzystwo 
Naukowe, t. XCI/2, 2014. 
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Model ten stanowi ulepszoną wersję wcześniej proponowanych rozwiązań. 
Został on wzbogacony o wyniki prowadzonych przez autora analiz w zakresie 
nowych mechanizmów nadzorczych, adekwatnych do pełnienia przez JST funk-
cji inwestora instytucjonalnego. Dotyczą one problematyki oczekiwanej stopy 
zwrotu z takiej inwestycji z uwzględnieniem aspektów społecznych w postaci 
analizy wartości dodanej.

5. Determinanty postaw właścicielskich gminy jako specyficznego  
inwestora instytucjonalnego – analiza przypadku

Przedmiotem analizy ewolucji postaw właścicielskich samorządu lokalnego jest 
gmina licząca ponad 25 tys. mieszkańców, w której dokonano komercjalizacji 
wszystkich podmiotów komunalnych. Autor od czterech lat czynnie uczestniczy 
jako podmiot doradczy w procesie komercjalizacji tych podmiotów oraz w spra-
wowaniu funkcji nadzorczych i doradczych.

Powstałe spółki przejęły od zlikwidowanych zakładów budżetowych składniki 
mienia, wstępując (zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej) w prawa i obo-
wiązki związane z działalnością likwidowanych zakładów. Początkowo jedynym 
właścicielem powstałych spółek była gmina, a spółki dysponowały odpowiednimi 
do realizowanych celów środkami trwałymi i infrastrukturą. W następnych latach 
w jednej ze spółek udostępniono 30% udziału w strukturze własności innej JST, 
w zamian za aport umożliwiający rozwój spółki.

Badania dokonano w latach 2013–2015 na podstawie analizy dokumentów 
gminy, wykorzystując ponadto techniki obserwacji i wywiadu.

W analizowanym okresie zaobserwować można było znaczącą ewolucję 
postaw właścicielskich władz gminy mimo przypadającej na ten okres kampanii 
wyborczej. Kierunek tej ewolucji miał zdecydowanie charakter proefektywno-
ściowy i dotyczył obszarów związanych ze wzrostem korzyści dla gminy. 

Efekt tych zmian spowodował, że obecnie gmina dokonała formalnego 
podziału na działalność gospodarczą związaną z realizacją zadań własnych, 
dokonując komercjalizacji tych działalności. Powstałe spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością odciążyły budżet gminy od nieprzewidzianych wydatków 
i pozwoliły na jego konstrukcję z zastosowaniem metod adekwatnych dla bu-
dżetu zadaniowego. Należy zaznaczyć, iż w/w zadania własne o wyjątkowej 
wrażliwości społecznej stanowiły znaczący udział w budżecie gminy, a sposób 



192 kazimierz Barwacz

ich realizacji (samorządowy zakład budżetowy)19 nie gwarantował działań pro-
efektywnościowych. 

Otrzymane w ramach przeprowadzonego postępowania badawczego wyniki 
umożliwiają identyfikację etapów ewolucji strategii funkcjonowania samorządów, 
które w konsekwencji doprowadziły do przyjęcia postaw inwestora instytucjonalnego:
1. Organ wykonawczy gminy, widząc możliwości związane z potencjałem 

technicznym i ludzkim obsługującym wspomniane obszary, rozpoczął proces 
wdrażania strategii rozwoju. Podstawowym elementem tej strategii było po-
traktowanie procesu komercjalizacji jako inwestycji o określonym poziomie 
ryzyka, stopie zwrotu oraz określonym okresie – etap identyfikacji zasobów. 

2. Przedstawione parametry zostały starannie określone w wyniku konsensusu 
między organem stanowiącym i wykonawczym gminy. Proces dochodzenia 
do konsensusu w tym obszarze stanowił ważny element w kształtowaniu się 
postaw obu stron – etap identyfikacji kosztów i korzyści przekształcenia. 

3. Argument, iż proces komercjalizacji nie był dla władz gminy celem samym 
w sobie, lecz elementem strategii funkcjonowania samorządu, stanowił fun-
dament przyjętego konsensusu – etap ustalenia celów z podziałem na cele 
szczegółowe.

4. W części strategii, dotyczącej przekształceń własnościowych wykorzystano 
opracowania typu studium wykonalności przekształcenia samorządowego 
zakładu budżetowego w spółkę z o.o.20 Dokumenty te miały fundamentalne 
znaczenie w przejęciu przedstawionej strategii przez organ stanowiący gmi-
ny – etap diagnozy. Kluczowe argumenty obejmowały następujące kwestie:
 – uzyskanie osobowości prawnej dającej możliwość samodzielnego pozy-

skiwania kapitału,
 – zwiększenie autonomii wyzwalające poczucie „gospodarowania na swo-

im”, co skutkuje redukcją kosztów, a efekty tego pozostają w spółce,
 – stworzenie motywacji do poszukiwania dodatkowych możliwości na 

rynku, 

19 Samorządowe zakłady budżetowe wykonują odpłatnie zadania, pokrywając koszty swojej 
działalności m.in. z przychodów własnych, z tym, że mogą otrzymywać z budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące finanso-
wane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacje celowe na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

20 Studium wykonalności (feasibility study) dotyczy analizy i oceny możliwości realizacji przedsię-
wzięcia, które ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego 
mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, a także identyfikacji 
zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.
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 – zmniejszenie ogólnego zadłużenia budżetu,
 – możliwość prowadzenia samodzielnej działalności inwestycyjnej,
 – większa swoboda w kształtowaniu systemów zatrudnienia i wynagra-

dzania,
 – koncentracja na oczekiwaniach odbiorców usług, 
 – urealnienie finansowego obrazu majątku spółki. 

5. Opracowanie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami, których podsta-
wowe kwestie zostały zawarte w strategii rozwoju gminy – etap uszczegóło-
wienia jednego z celów szczegółowych. 
Przedstawiony powyżej zarys modelu ewolucji postaw JST w kierunku 

inwestora instytucjonalnego oparty jest na metodologii koncepcji Project ma-
nagement. Koncepcja ta stanowić może odpowiednią bazę do zaprojektowania 
procedur związanych z opracowaniem strategii rozwoju gminy, w której zasad-
nicze znaczenie ma przyjęcie postaw właścicielskich przez samorządy lokalne.

Przeprowadzone analizy w badanej gminie oraz pragmatyzm funkcjonowania 
gospodarki komunalnej, w której inne podmioty realizują zadania własne, spowo-
dowały konieczność poprawy: planowania, nadzoru i ewaluacji rezultatów ich dzia-
łalności. Szczególnie potrzeba efektywnego nadzoru stała się kluczową kwestią, 
bowiem spółki te oprócz realizacji celów ekonomicznych stają się instrumentem 
realizacji celów społecznych wynikających z przyjętej strategii samorządu. Dlatego 
też, w zapisach strategii znalazły się zapisy dotyczące zasad sprawowania nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami komunalnymi. Zapis ten umocnił pozycję gminy, 
jako inwestora instytucjonalnego, a strategia stała się podstawowym narzędziem 
sprawowania nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych21.

6. Zakończenie

Przedstawione wyniki analizy dotyczące gospodarki komunalnej w formie spółek 
prawa handlowego początkowo dotyczyły wyłącznie efektywności mechanizmów 
nadzorczych i prób stworzenia uniwersalnego modelu nadzoru właścicielskiego 
nad tymi spółkami. Zmienność uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funk-
cjonowania tego sektora w Polsce wymusiła konieczność rozszerzenia analizy 
problemu nadzoru również o inne aspekty, takie jak: 

 – nowe mechanizmy nadzorcze adekwatne dla specjalnych spółek komu-
nalnych, 

 – znaczenie strategii JST jako instrumentu nadzoru właścicielskiego,

21 Kwestia ta jest szeroko opisana w publikacji autora Strategia jednostki samorządu terytorialnego…
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 – problematyka ewolucji postaw właścicielskich w kierunku inwestora 
instytucjonalnego. 

Dokonane analizy tego problemu winny być materiałem wyjściowym do 
dalszych pogłębionych badań, gdyż jeden pozytywny przykład nie może stanowić 
podstawy do snucia uogólnień i wnioskowania. 

Konieczność stałego analizowania przez radę nadzorczą i inne organy nadzoru 
właścicielskiego sytuacji finansowej nadzorowanych przedsiębiorstw nasuwa 
refleksję powrotu do koncepcji systemu monistycznego dla sektora komunal-
nego. System ten zapewniałby skuteczniejszą kontrolę organu wykonawczego 
JST nad tymi spółkami, gdyż konsekwencje nieprzestrzegania procedur związa-
nych np. z zamówieniem in house dotyczą bezpośrednio tegoż organu. Uwaga ta 
dotyczy szerszej sfery decyzyjnej skierowanej do ustawodawcy.

Ważną kwestią, według autora, jest należyta interpretacja terminu „tworzenie 
wartości dla właścicieli” mających status JST. Odpowiednia interpretacja tego 
terminu, w kontekście konieczności realizacji wiązki celów, w tym społecznych, 
ma spory wpływ na kształt i składniki modelu biznesu. Kwestią otwartą jest 
związek modelu biznesu z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji i metod 
zarządzania.

Bibliografia 

Akty prawne: 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi art. 3 (Dz.U. z 2005 r., 
nr 183, poz. 1538).

Opracowania:
Barwacz Kazimierz, Strategia jednostki samorządu terytorialnego, jako podstawowe narzędzie 

sprawowania nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych, w: Magdalena Jerzemowska 
(red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2016.

Barwacz Kazimierz, Kozioł Leszek, Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy 
nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych, Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódzkie To-
warzystwo Naukowe, t. XCI/2, 2014.

Çelik Serdar, Isaksson Mats, Institutional Investors as Owners: Who Are They and What Do 
they Do?, OECD Corporate Governance Working Papers 2013/11.

Jerzemowska Magdalena, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzy-
su finansowego, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.



Jednostka samorządu terytorialnego jako inwestor instytucjonalny w spółkach komunalnych 195

Karaś Piotr, Kravchuk Igor, Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy 
euro, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Wydawnic-
two UMCS w Lublinie, Lublin 2015.

Kozioł Leszek, Zych Witold, Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przed-
siębiorstwie, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, nr 1(12)/2009.

Kozioł Leszek, Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospo-
darki, w: Magdalena Jerzemowska (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.

Kunasz Marek, Vademecum Inwestora Giełdowego, ZARR, Szczecin 2000.

kazimierz Barwacz 

LOCAL GOVERNMENT AS THE INSTITUTIONAL INVESTOR IN MUNICIPAL FIRMS 

( S u m m a r y )

The article presents issues of the owner’s supervision in the context of the challenges put on local 
government. In it discussion on the notion of institutional investor was described and they deter-
mined conditioning which a local government must fulfill, as the institutional investor. In the final 
part, the case study of the local government, functioning as the institutional investor along with 
the procedure concerning the evolution of owner’s attitudes was described.
Keywords: owner’s supervision; institutional investor; local government; supervisory mechanisms 


