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1. Rodzaje spółek zakładanych 
przez JST

Łukasz Grzechnik 

1.1. Formy prowadzenia gospodarki komunalnej
W  przypadku jednostek samorządu terytorialnego swoboda wyboru form prawnych 
prowadzenia działalności (niekoniecznie w rozumieniu działalności gospodarczej, cho-
dzi tu raczej o  ogólne rozumienie wykonywanych obowiązków) doznaje szczególnych 
ograniczeń związanych ze specyfiką tych podmiotów.

Zgodnie z  art.  2 ustawy z 20.12.1996  r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011  r. 
Nr 45, poz. 236) gospodarka komunalna może być prowadzona przez JST w szczególno-
ści w  formach: samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. 
Użyty termin „spółki prawa handlowego” odczytywany powinien być zgodnie z art. 9 
GospKomU stanowiącym, że JST mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią lub spółki akcyjne, a  także mogą przystępować do takich spółek, a  w  niektórych 
okolicznościach (przewidzianych w art. 14 ust. 1 ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) również spółki komandy-
towe lub komandytowo-akcyjne. Nie jest to zatem pojęcie tożsame z pojęciem „spółki 
handlowe” (inne podejście byłoby sprzeczne z tzw. założeniem racjonalnego ustawodaw-
cy który, tym samym pojęciom przypisuje te same desygnaty), którym posługuje się 
art.  1 §  2 ustawy z  15.9.2000  r. –  Kodeks spółek handlowych (t.j.  Dz.U. z  2013  r. 
poz.  1030), a  które obejmuje: spółkę jawna, spółkę partnerską, spółkę komandytową, 
spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyj-
ną. W  ocenie autora przyjąć zatem należy, że termin „spółki prawa handlowego” jest 
pojęciem roboczym GospKomU i w jej rozumieniu obejmuje jedynie te rodzaje spółek 
handlowych, które wskazano w art. 9 GospKomU.
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1.2. Spółki osobowe
Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna określane są zbiorczym 
mianem spółek osobowych (art. 4 § 1 pkt 1 KSH). Są to jednostki organizacyjne pozba-
wione osobowości prawnej (w rozumieniu art. 331 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywil-
ny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), które mogą jednak nabywać we własnym imieniu prawa, 
w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać 
i  być pozywana (art.  8 §  1 KSH). Ich cechą charakterystyczną jest odpowiedzialność 
wspólników za zobowiązania tych spółek. Otóż, zgodnie z art. 22 § 2 KSH każdy wspól-
nik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem soli-
darnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31 KSH, który 
stanowi, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przy-
padku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowie-
dzialność wspólnika), co jednak nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa 
przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z  majątku spółki okaże się bezskuteczna. 
Przepisy te dotyczą spółki jawnej jednak na podstawie stosownych regulacji (zob. art. 89, 
103, 126 § 1 pkt 1 KSH) mają odpowiednie zastosowanie do pozostałych spółek osobo-
wych. W spółkach osobowych, co do zasady, nie powołuje się organów spółek; za jed-
nostki te działają bezpośrednio ich wspólnicy.

1.3. Spółki kapitałowe
Odmienna jest istota spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią i spółki akcyjnej (zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 KSH, cechy spółki kapitałowej ma rów-
nież spółka europejska, uregulowana w ustawie z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu 
interesów gospodarczych i spółce europejskiej, Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.). Spółki te 
mają osobowość prawną, przewidziana jest dla nich konieczność powoływania organów 
(zarządów, rad nadzorczych). W przedmiocie odpowiedzialności wspólników, akcjona-
riuszy za zobowiązania spółki (odmiennie od osobowych) wyłączono tę odpowiedzial-
ność (art. 151 § 4, art. 301 § 5 KSH). Jakkolwiek zaznaczyć trzeba pogląd, że w określo-
nych i  naprawdę wyjątkowych wypadkach (tylko na gruncie prawa prywatnego) 
wspólnicy mogą zostać obciążeni odpowiedzialnością na zasadach.

1.4. Tworzenie spółek przez JST poza sferą 
użyteczności publicznej
W tym miejscu poruszyć należy istniejący w doktrynie problem dopuszczalności two-
rzenia przez JST osobowych spółek handlowych, poza zakresem wskazanym powyżej 
(art. 9 ust. 2 GospKomU). Zdecydowana większość autorów opowiada się za niedopusz-
czalnością takiego rozwiązania, jakkolwiek pojawiają się głosy uznające za dopuszczalne 
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założenie przez JST spółki osobowej poza sferą użyteczności publicznej. Bez wątpienia 
poza rozważaniami znajdzie się spółka partnerska (ze względu na ustawowo ograniczo-
ny krąg podmiotów, które ją mogą zawiązać). Zdaniem autora opowiedzieć się należy 
bezwzględnie za pierwszym stanowiskiem, z  tym zastrzeżeniem, że stanowisko to nie 
odnosi się do przepisów szczególnych, które mogą przewidywać inne formy prawne 
prowadzenia określonej działalności. W sferze działań publicznych konieczna jest ścisła 
wykładnia przepisów, a literalna wykładnia GospKomU skłania do przyjęcia, że jedyne 
zgodne z prawnej formy działalności JST to te określone w art. 9 GospKomU. Jako argu-
ment pomocniczy powołać należy, wspominany powyżej, szczególny charakter odpo-
wiedzialności wspólników spółek osobowych za ich zobowiązania, która ma walor od-
powiedzialności osobistej, całym majątkiem, bez ograniczenia wysokości (zob.  art.  31 
KSH). Przy przyjęciu innej koncepcji mogło by dojść do sytuacji gdy JST stałaby się 
stroną postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko niej jako wspólnikowi, co 
mogło by doprowadzić do dezorganizacji jej działań na innych sferach (np. zajęcie ra-
chunków bankowych przez komornika itp.).

1.5. Udział JST w spółkach cywilnych
Odrębnym zagadnieniem jest dopuszczalność uczestniczenia przez JST w spółkach cy-
wilnych. Autor celowo posłużył się terminem „uczestniczenia” w  miejsce ustawowego 
terminu „udział w  spółkach”. Rozróżnienie to podyktowane jest istotną okolicznością 
prawną – otóż jakkolwiek brzmi to paradoksalnie – w odróżnieniu od spółek handlo-
wych (osobowych – art. 8 KSH; kapitałowych – art. 12 KSH), spółka cywilna nie istnieje, 
a ściśle mówiąc nie uzyskuje odrębnej od wspólników podmiotowości prawnej. Jest tylko 
umową między wspólnikami, niekreującą nowego bytu prawnego. Nie jest przy tym 
ujawniana w żadnym rejestrze (jakkolwiek okoliczność pozostawania w spółce cywilnej 
z  innymi podmiotami jest ujawniania w KRS jeśli dotyczy wspólników spółek osobo-
wych ewentualnie w ewidencji działalności gospodarczej, jest to jednak tylko pochodna 
ujęcia danej osoby w  konkretnym rejestrze). Spółka cywilna, nie jest również sama 
w sobie przedsiębiorcą (są nimi wspólnicy spółki). Nie sposób zatem uznać, że JST „two-
rzy” spółkę cywilną. Jednocześnie art. 3 GospKomU stanowi o powierzaniu, w drodze 
umowy, wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej, kategoriom podmiotów 
określonych co od rodzaju – istotne jest, że spółka cywilna nie zalicza się do żadnej ze 
wskazanych tam form (nie jest bowiem osobą prawną ani jednostką organizacyjną w ro-
zumieniu art. 331 KC, nie posiada samodzielnej zdolności prawnej). 

Z tego względu przyjąć należy, że wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komu-
nalnej przez spółkę cywilną z udziałem JST jest niedopuszczalne. 

W ocenie autora prowadziło by to do sprzeczności – zadania z zakresu gospodarki ko-
munalnej realizowała by sama gmina (jako wspólnik spółki cywilnej) oraz jednocześnie 
z nią inne podmioty (pozostali wspólnicy spółki cywilnej). Przepisy nie przewidują za-
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istnienia takiego stanu. Ponadto brak było by przewidzianej przez GospKomU form 
prowadzenia gospodarki komunalnej – założenia spółki handlowej lub powierzenia jej 
wykonywania innemu podmiotowi (termin „powierzenie” sugeruje, że JST niejako 
„zrzeka się” realizacji zadań gospodarki komunalnej na rzecz innego podmiotu).

Warto jednak podkreślić, że o ile samo uczestnictwo JST w spółce cywilnej jest niedo-
puszczalne, o  tyle dozwolone będzie powierzenie wykonywania zadań, na podstawie 
art. 3 ust. 1 GospKomU, podmiotom, które pomiędzy sobą zawrą umowę spółki cywilnej 
– nie jest to zabronione w ustawie gdyż nie dotyczy JST.

1.6. Uwagi końcowe 
Powyższe rozważania dotyczące form organizacyjnych uzupełnić należy również o regu-
lację z art. 7 GospKomU stanowiącego, że działalność wykraczająca poza zadania o cha-
rakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w  formie samorządowego 
zakładu budżetowego. Tego rodzaju działalność może być zatem prowadzona jedynie 
w formie organizacyjnej odpowiedniej spółki.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą same tworzyć takie spółki handlowe lub przy-
stępować do zawiązywanych wraz z innymi podmiotami (np. innymi JST). Zdecydowa-
nie najczęściej spotykaną formą wykonywania zadań publicznych są jednak spółki kapi-
tałowe (czyli  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i  spółki akcyjne), a szczególnie 
sp.  z  o.o., która będzie omawiana jako najbardziej rozpowszechniona. Dodatkowo 
szczególny nacisk zostanie położony na specyficzną konstrukcję prawną, jaką jest spółka 
jednoosobowa.

Na zakończenie wspomnieć można, że w doktrynie pojawia się pojęcie „spółka prawa 
publicznego”, którego nie można mylić ze spółką publiczną zdefiniowaną w art. 4 ustawy 
29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z (t.j. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 185, poz. 1439 ze zm.), tj. spółce, w której co najmniej jedna akcja jest zdemateriali-
zowana w rozumieniu przepisów ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finanso-
wymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.), z wyjątkiem spółki, której akcje zo-
stały zarejestrowane na podstawie art. 5a ust. 2 ObrInsFinU. Zalicza się do nich m.in. 
spółkę wodną (w rozumieniu ustawy z 18.7.2001 r. – Prawo wodne, t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz.  145 ze zm.) oraz spółkę zarządzającą wspólnotą gruntową (ustawa z  29.6.1963  r. 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.). Są to pod-
mioty zorganizowane, pod względem struktury, w sposób zbliżony do spółek kapitało-
wych. Powołane są w celu realizacji konkretnych, ustawowo wskazanych, zadań, które 
nie są celami komercyjnymi (np.  w  przypadku spółki wodnej przewiduje to wprost 
art. 164 ust. 1 PrWod). Podmioty te nie są objęte zasadami wynikającymi z GospKomU, 
nie uczestniczą w nich JST.
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2. Możliwości zakładania spółek 
przez JST

Łukasz Grzechnik 

2.1. Działalność wykraczająca poza zadania 
o charakterze użyteczności publicznej – uwagi 
ogólne
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zm.) gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność go-
spodarczą wykraczającą poza zadania o  charakterze użyteczności publicznej wyłącznie 
w  przypadkach określonych w  odrębnej ustawie. Tą odrębną ustawą jest ustawa 
z  20.12.1996  r. o  gospodarce komunalnej (t.j.  Dz.U. z  2011  r. Nr  45, poz.  236), która 
w art. 10 ust. 1–3 wprowadza konkretne regulacje. Muszą one być interpretowane przy tym 
ściśle i niezwykle ostrożnie. W grę wchodzi przecież dysponowanie środkami publicznymi, 
zatem mogą się pojawić przy tym zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
Pamiętać należy również o zasadzie legalizmu określonej w art. 7 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.), zgodnie z którą organy 
władzy publicznej (w tym JST) działają na podstawie i w granicach prawa. W odniesieniu 
do tych organów – co nie jest prawnie dopuszczalne, jest zabronione. Przesłankami uza-
sadniającymi działalność gminy wykraczającą poza sferę użyteczności publicznej są:

 – istnienie niezaspokojonych potrzeb wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym;
 – występujące w  gminie bezrobocie, które w  znacznym stopniu wpływa ujemnie na 

poziom życia wspólnoty samorządowej, a  zastosowanie innych działań i  wynikają-
cych z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywiza-
cji gospodarczej, zwłaszcza do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego 
ograniczenia bezrobocia (art. 10 ust. 1 GospKomU).

Przesłanki te dodatkowo muszą być spełnione łącznie, czyli wystąpić jednocześnie.
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 y Przesłanka istnienia niezaspokojonych potrzeb wspólnoty 
samorządowej na rynku lokalnym

Ustawodawca nie wskazuje w żaden sposób, o jakie potrzeby wspólnoty samorządowej 
mu chodzi. W  tym względzie chodzić może o  każde występujące na rynku potrzeby. 
Oczywiste jest również, że niedobory towarów i usług mają taki charakter, że nie mogą 
zostać uzupełnione w drodze „normalnej” podaży wolnorynkowej przez przedsiębior-
ców prywatnych lub nawet samą gminę w zakresie działań użyteczności publicznej. Do-
tyczy to również sytuacji, gdy na rynku działają podmioty prywatne, ale nie są one 
w stanie zapewnić zaspokojenia potrzeb ludności.

 y Przesłanka bezrobocia

Odnośnie do drugiej przesłanki, to jest ona określona dość ogólnikowo. Zgodnie z ustawą 
z  20.4.2004  r. o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy (t.j.  Dz.U. z  2013  r. 
poz. 674 ze zm.) wskazać należy, że ani w tym akcie, ani w żadnym innym nie jest zdefinio-
wane pojęcie bezrobocia. Jest ono kategorią z dziedzin nauk ekonomicznych i społecznych, 
ale nie ma żadnej tzw. definicji legalnej. Ustawa określa tylko, kto w  jej rozumieniu jest 
bezrobotnym. Nie ma też żadnych wskazań co do tego, kiedy można uznać stopień bezro-
bocia za znaczny. W tym względzie można posiłkować się art. 73 ust. 1 pkt 2 wymienionej 
ustawy. Zgodnie z tą regulacją okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy, m.in. dla bez-
robotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa 
bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa 
do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Przepis ten ma nieza-
przeczalny walor, bo odnosi cechę poziomu bezrobocia do przesłanki terytorialnej (teren 
powiatu). Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że gminy, na terenie których bezrobot-
ni pobierają zasiłek na omówionych wyżej warunkach, spełniają kryterium występowania 
bezrobocia, które pogarsza sytuację życiową mieszkańców. Zaznaczyć trzeba, że jest to 
kryterium posiłkowe i  występowanie powyższych okoliczności nie może automatycznie 
prowadzić do podjęcia przez gminę działalności wykraczającej poza sferę użyteczności 
publicznej. Dodatkowym elementem drugiej przesłanki podjęcia działalności przez gminę 
jest nieskuteczne przeprowadzenie innych przewidzianych przepisami działań, które miały 
poprawić sytuację w zakresie zatrudnienia. Przesłanka ta zostaje spełniona w sytuacji, gdy 
zastosowane zostają jakiekolwiek środki, nie jest konieczne wyczerpanie pełnego spektrum 
różnorodnych działań (ustawa nie posługuje się zwrotem „wszystkie środki” ani żadnym 
podobnym). Oczywiście metody te powinny zostać dobrane adekwatnie do sytuacji 
w danej gminie. Jednym z najczęściej spotykanych sposobów aktywizacji gospodarczej 
jest utworzenie w  gminie tzw.  specjalnej strefy ekonomicznej, w  rozumieniu ustawy 
z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze 
zm.). Zgodnie z art. 2 i 3 tej ustawy strefa jest to wyodrębniona zgodnie z przepisami usta-
wy, niezamieszkana część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być 
prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą, która może być 
ustanowiona w  celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, 
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m.in. przez rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej, zagospodarowanie ist-
niejącego majątku przemysłowego i  infrastruktury gospodarczej, zagospodarowanie nie-
wykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej itp. 

2.2. Działalność wykraczająca poza zadania 
o charakterze użyteczności publicznej – rozwinięcie
Z powyższego wynika że, prowadzenie działalności gospodarczej gmin traktowane jest 
jako coś zdecydowanie wyjątkowego. Wynika to z subsydiarnej roli, jaką pełnią JST wo-
bec tego typu działalności. Zadaniem samorządu nie jest bowiem prowadzenie działal-
ności w celu osiągnięcia zysku. Chodzi raczej o organizowanie warunków sprzyjających 
aktywizacji gospodarczej przedsiębiorców, co przekłada się na wzrost dochodów samej 
JST (np. wpływy z podatków od nieruchomości ale również zwrot części podatku do-
chodowego uzyskanego od mieszkańców). 

Dodatkowo zauważyć należy, że zbyt szeroka swoboda na tym polu mogłaby godzić 
w zasady wolnorynkowej konkurencji, która jest dobrem o znaczeniu konstytucyjnym. 
Ponadto trudno nawet wyobrazić sobie, że w normalnych warunkach mogą wystąpić ta-
kie niedobory podstawowych dóbr i usług, które nie mogłyby zostać zaspokojone w dro-
dze normalnej podaży.

Nie jest łatwo zobrazować tę sytuację konkretnymi przykładami. Z  tego też względu 
wskazane zostaną te, zaczerpnięte z praktyki, w których działania gminy uznane zostały 
za sprzeczne z obowiązującymi regulacjami.

W wyroku z 15.12.2010 r. (III SA/Wr 672/10, Legalis) WSA we Wrocławiu zawarł nastę-
pujące tezy: nie można racjonalnie twierdzić, że właśnie w zakresie świadczenia usług 
hotelarskich istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej (na tamtym 
rynku lokalnym), co z kolei oznacza brak jednej z przesłanek, których dopiero łączne 
(w  koniunkcji) spełnienie uzasadnia ewentualne tworzenie przez gminy spółek prawa 
handlowego (i przystępowanie do takich spółek) na podstawie art. 10 ust. 1 GospKomU, 
przy czym jednocześnie do zakresu działania samorządów gminnych należą wszystkie 
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych pod-
miotów, a tymczasem działalność hotelarska została uznana za działalność gospodarczą, 
której prowadzenie zastrzeżono wyłącznie dla przedsiębiorców (art.  4 ust.  1 ustawy 
z 29.8.1997 r. o usługach turystycznych, t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm., 
w  związku z  przepisami ustawy z  2.7.2004  r. o  swobodzie działalności gospodarczej, 
t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).

We wskazanym orzeczeniu sąd administracyjny wskazał zarówno brak przesłanki nieza-
spokojonych potrzeb, ale również, co nawet istotniejsze, zauważył, że ustawowe powie-
rzenie wykonywania określonej działalności (tu: hotelarskiej) przedsiębiorcom wyłącza 
ją z zakresu działalności gmin.
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Interesujące jest stanowisko wyrażone przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku 
z 30.1.2008 r. (II SA/Go 780/07, Legalis). Sąd stwierdził, że określenie w akcie założyciel-
skim spółki z o.o. przedmiotu jej działania jako „zarządzanie nieruchomościami na zlece-
nie” jest uregulowaniem odmiennym (szerszym) niż cel wynikający z  art.  189 ustawy 
z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 
– zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości – i skoro mowa jest ogólnie o nierucho-
mościach bez ograniczenia, że chodzi o te, które należą do zasobu gminnego, zaś forma 
uzyskiwania przedmiotu działalności –  „zlecenie”, wskazuje, że będzie to następować 
w wyniku umów cywilnoprawnych, to przedmiot działalności spółki wykracza poza sferę 
użyteczności publicznej. Sąd odniósł się krytycznie do zapisu umowy spółki, który w spo-
sób nieprecyzyjny określał przedmiot jej działalności, przy czym przedmiot ten wykraczał 
poza zadania z zakresu użyteczności publicznej (chodzi o dopuszczenie do prowadzenia 
działalności związanej z  zarządem nieruchomościami poza zasobem gminnym, a  więc 
prywatnymi, a ponadto w drodze umów cywilnoprawnych). Sąd ocenił, że w realiach roz-
patrywanej sprawy nie ma to znaczenia. Powiązania kapitałowe i  sposób ich realizacji 
sprawiały, że gmina zachowywała realny wpływ na działanie spółki córki, a zatem spółka ta 
znalazła się w zakresie działania przepisów o gospodarce komunalnej.

Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z powszechnie przyjętą tezą termin „użyteczność 
publiczna” uzasadnia te działania władz publicznych (również JST), których nie podej-
mują przedsiębiorcy czy inne podmioty niezależne od władz publicznych. Jeżeli jakieś 
usługi są oferowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i są powszech-
nie dostępne na rynku dla konsumentów, to w takim zakresie nie można traktować jako 
użyteczność publiczną świadczenia tych usług bezpośrednio przez gminę, w  formach 
organizacyjnych regulowanych prawem publicznym (wyrok NSA Ośrodek zamiejscowy 
w Krakowie z 17.11.2000 r., II SA/Kr 2149/00, Legalis).

Poza sferą użyteczności publicznej gmina może również tworzyć spółki prawa handlo-
wego i przystępować do nich również wówczas, gdy zbycie składnika mienia komunal-
nego (zob. art. 43 SamGminU: „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa ma-
jątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych 
osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”) mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy 
do spółki albo też rozporządzenie nim w  inny sposób spowoduje dla gminy poważną 
stratę majątkową (art. 10 ust. 2 GospKomU).

Na terenie gminy X budowane jest lotnisko i port lotniczy. Niewątpliwie inwestycja taka będzie 
miała wpływ na rozwój gminy. Zbycie na rzecz spółki nieruchomości będących własnością gmi-
ny, po cenach rynkowych, wiązałoby się z podwyższeniem kosztów inwestycji. W tej sytuacji gmi-
na, chcąc wesprzeć przedsięwzięcie, powinna przystąpić do spółki i wnieść aportem (wkładem 
niepieniężnym) własność nieruchomości. Przystąpienie do spółki pozwala też utrzymywać nad-
zór nad przebiegiem procesu inwestycyjnego i zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom.
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Omówione powyżej ograniczenia w  tworzeniu i  przystępowaniu do spółek poza sferą 
użyteczności publicznej nie mają również zastosowania do posiadania przez gminę akcji 
lub udziałów spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi 
oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu 
terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy, w tym klubów sporto-
wych działających w formie spółki kapitałowej. Regulacja ta jest swego rodzaju „wytry-
chem”. Pozwala prowadzić działalność na polach ważnych dla rozwoju danej gminy, po-
zostawiając przy tym pewną dozę swobody. 

Godna pochwały jest szczególnie akcentowana obecność gminy w spółkach obejmują-
cych działalność sportową (zadania JST w tym zakresie oraz zasady uprawiania i organi-
zowania sportu zawarte są w ustawie z 25.6.2010 r. o sporcie, Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze 
zm., zgodnie z art. 27 ust. 1 tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 
rozwojowi sportu stanowi zadanie własne JST). Jednak nawet w tym względzie zalecana 
jest ostrożność w angażowaniu JST w przedsięwzięcia. Na uwagę zasługuje stanowisko 
wyrażone w  uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Gdańsku z  5.8.2002  r. 
(309/2002 Legalis). Wyrażone co prawda w oparciu o nieobowiązujący już stan prawny 
(ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej, t.j. Dz.U. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) zachowuje 
jednak pewną aktualność. Organ nadzoru finansowego zakwestionował udział gminy 
w  spółce akcyjnej prowadzącej działalność sportową na poziomie profesjonalnym, 
stwierdzając, że nie można bowiem uznać, że udział gminy w spółce realizującej zadania 
z zakresu sportu profesjonalnego będzie miał istotny wpływ na rozwój gminy.

Przykładem na dopuszczalną działalność gminy jest stan faktyczny leżący u  podstaw 
wyroku WSA w  Gliwicach z  7.12.2010  r. (IV SA/Gl 355/10 Legalis). Istotę problemu 
wyjaśnia pkt  32 tezy, stanowiący, że „ograniczenie zawarte w  art.  26 ust.  1 ustawy 
z  29.12.1992  r. o  radiofonii i  telewizji (t.j.  Dz.U. z  2004  r. Nr  253, poz.  2531 ze zm.), 
a sprowadzające się do możliwości funkcjonowania publicznej radiofonii i telewizji wy-
łącznie w  formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, nie dotyczy sytuacji 
utworzenia przez gminę spółki prawa handlowego (radia) której celem ma być zaspoka-
janie zapotrzebowania społeczności lokalnej na lokalną informację, promocję powiatu 
i gmin znajdujących się na jego terenie, edukację i promocję kultury i turystyki lokalnej”.

2.3. Działalność wykraczająca poza zadania 
o charakterze użyteczności publicznej – powiat 
i województwo
Odnośnie do powiatów sprawa jest dość prosta. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy 
z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) powiat nie 
może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o  charakterze 
użyteczności publicznej. Ograniczenie to nie doznaje żadnych wyjątków.
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Dla województwa regulacją jest art. 13 ust. 2 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie woje-
wództwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), dopuszczający prowadzenie działalności, 
jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyj-
nych, wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie telekomunikacji słu-
żących rozwojowi województwa.

2.4. Specyfika spółek zakładanych przez JST

2.4.1. Uwagi ogólne
Spółki tworzone przez JST podlegają regulacjom przepisów ustawy z 15.9.2000 r. – Ko-
deks spółek handlowych (t.j.  Dz.U. z  2013  r. poz.  1030), z  pewnymi odrębnościami 
przewidzianymi w przepisach szczególnych. Zaakcentowanie tych odrębności jest o tyle 
istotne, że wyłączają one całkowicie stosowanie przepisów ogólnych, poza tym są bez-
względnie wiążące i niezastosowanie ich pociągnąć może za sobą istotne konsekwencje 
prawne. W tym rozdziale zostaną omówione przepisy szczególne dotyczące tworzenia 
i funkcjonowania spółek komunalnych.

2.4.2. Obowiązek powołania rady nadzorczej w każdej 
spółce zakładanej przez JST
Istotną odrębnością, od zasad ogólnych jest obowiązek powołania rady nadzorczej 
w każdej spółce z udziałem JST. Regulacje dotyczące rady nadzorczej w spółkach komu-
nalnych zawarte są w art. 10a GospKomU. Wskazany obowiązek powinien być realizo-
wany w każdej spółce, niezależnie od:

 – liczby udziałów należących do JST (wystarczy choćby 1, jeśli umowa spółki przewi-
duje udziały o równej wartości; zob. art. 152 oraz art. 153 KSH) lub

 – ich wartości – jeśli umowa przewiduje zróżnicowanie wartości udziałów, minimalnie 
50 zł (zob. art. 152 i 154 KSH).

Jeśli spółka jest podmiotem nowo założonym, rada nadzorcza powinna zostać przewi-
dziana w umowie spółki oraz powołana wraz z zarządem. Ze względu na treść art. 163 
pkt 4 KSH są to elementy konieczne do samego powstania spółki. Ich brak skutkować 
będzie odmową rejestracji w  Krajowym Rejestrze Sądowym z  uwagi na niezgodność 
umowy z przepisami prawa. Co za tym idzie, spółka taka nie uzyska osobowości prawnej 
i nie będzie mogła prowadzić swej działalności.

 y Postępowanie przymuszające

W sytuacji gdy JST nabędzie (obejmie) udziały w istniejącym już podmiocie, powinna 
zostać dokonana zmiana umowy spółki wprowadzająca w jej strukturę radę nadzorczą 
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oraz powinni zostać powołani jej członkowie. Oczywiście o ile rada nadzorcza nie była 
ustanowiona wcześniej. Pominięcie tej procedury nie wpływa jednak na ważność czy 
skuteczność nabycia (objęcia) udziałów. Sąd rejestrowy, który otrzyma zawiadomienie 
o nabyciu (objęciu) udziału przez JST zobowiązany będzie do wszczęcie tzw. postępowa-
nia przymuszającego w trybie art. 24–26 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Są-
dowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203). Pamiętać bowiem należy, że w świetle art. 188 § 1 
i 3 KSH zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać 
nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość 
nominalną jego udziałów, a po każdym wpisaniu zmiany złożyć sądowi rejestrowemu 
podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników (problematyka 
księgi udziałów będzie omówiona szerzej w dalszym ciągu rozważań). Ponadto w wy-
padku nabycia (objęcia) przez wspólnika udziałów których wartość nominalna przekra-
cza 10% wartości kapitału zakładowego istnieje konieczność ujawnienia takiego wspól-
nika w KRS.

2.4.3. Szczególne regulacje dotyczące rady nadzorczej

 y Rada nadzorcza w spółkach komunalnych

W  spółce z  większościowym udziałem JST (ponad 50% wartości nominalnej kapitału 
zakładowego) kadencja rady nadzorczej musi trwać 3 lata, co wynika z art. 10a ust. 3 
GospKomU. W innych wypadkach zastosowanie ma reguła z art. 216 § 1 KSH, zgodnie 
z którą członków rady nadzorczej powołuje się na rok, jeżeli umowa spółki nie stanowi 
inaczej. Termin 3-letni nie może być krótszy ani dłuższy, ustawa brzmi w tym względzie 
kategorycznie, nie pozostawiając żadnej możliwości odmiennego ukształtowania tej 
kwestii. Brak takiego postanowienia w umowie lub odmienna regulacja skutkuje tym, że 
zastosowanie znajduje wprost przepis ustawy (zob. art. 58 § 1 i 3 ustawy z 23.4.1964 r. 
– Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.: nieważna jest czynność prawna sprzeczna 
z ustawą, ale jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność 
pozostaje w mocy co do pozostałych części). 

 y Regulacje szczególne dotyczące członków rady nadzorczej

Szczególne zasady dotyczą również osób, które mogą być powołane do rady nadzorczej 
i  tu należy przeanalizować art. 18 KSH. Zgodnie z  tym przepisem członkiem zarządu, 
rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna 
mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych ozna-
cza możliwość kreowania, zmiany lub znoszenia stosunków prawnych (np.  zawarcia, 
zmiany bądź rozwiązania umowy) za pomocą oświadczeń woli. Zgodnie z  art.  11 KC 
pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z  chwilą uzyskania pełnoletniości. 
Nie mają zdolności osoby, które nie ukończyły lat trzynastu i całkowicie ubezwłasnowol-
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nione – art. 12 KC. Co jest oczywiste, na członka organu nie może być wybrana osoba 
prawna.

Poważne ograniczenia wprowadza art. 18 § 2 KSH. Zawiera on katalog przestępstw, za 
które prawomocne skazanie skutkuje zakazem zajmowania stanowisk określonych w § 1, 
w tym powołaniem do rady nadzorczej. Są to przestępstwa z ustawy z 6.6.1997 r. – Ko-
deks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.):

 – rozdział XXXIII – przestępstwa przeciwko ochronie informacji;
 – rozdział XXXIV – przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, m.in. fałszo-

wanie, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy;
 – rozdział XXXV – przestępstwa przeciwko mieniu, m.in. kradzież, przywłaszczenie, 

oszustwo, paserstwo;
 – rozdział XXXVI – przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, m.in. utrudnia-

nie dochodzenia roszczeń, pozorne bankructwo;
 – rozdział XXXVII – przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami warto-

ściowymi – fałszowanie pieniędzy;
 – oraz przewidziane w art. 587, 590 i 591 KSH (KK wymienia tu również art. 585 KSH, 

jednak przepis ten został uchylony ustawą z 9.6.2011 r., Dz.U. Nr 133, poz. 767, która 
weszła w życie 13.7.2011 r.). 

Przestępstwa te dotyczą:
 – ogłoszenia nieprawdziwych danych wymienionych w tytule III i IV KSH lub zgłosze-

nia ich organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji 
(art. 587 KSH);

 – umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego 
wykonywania praw mniejszości, (np. poprzez wystawienie fałszywego zaświadczenie 
o złożeniu dokumentu akcji uprawniającej do głosowania lub o prawie uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej) (art. 590 KSH);

 – posługiwania się przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw 
mniejszości fałszywymi lub cudzymi dokumentami (art. 591 KSH).

Zakaz, o którym mowa powyżej, ustaje z upływem 5. roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku skazującego, jednak nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od 
dnia zakończenia okresu odbywania kary (względnie innego zdarzenia równoznaczne-
go, np. uznania kary za odbytą w warunkach warunkowego zwolnienia – art. 82 § 1 KK 
lub upływu okresu poddania sprawcy próbie w warunkach warunkowego zawieszenia 
wykonania kary – art. 76 § 1 KK). W terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyro-
ku skazany może  złożyć do sądu, który wydał orzeczenie, wniosek o  skrócenie czasu 
obowiązywania zakazu lub całkowite zwolnienie.

Skazanie przewidziane w przepisie art. 18 § 2 KK obejmuje skazanie z wymierzeniem 
każdej kary przewidzianej przez przepisy, choćby była to tylko kara grzywny. Nie ma 
podstaw do przyjmowania, że obejmuje tylko skazanie na karę pozbawienia wolności 
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(zgodnie z art. 32 KK katalog kar obejmuje: grzywnę, ograniczenie wolności, pozbawie-
nie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności).

Stefan X oraz Jan Y zostali skazani w jednym postępowaniu karnym za przestępstwo z art. 299 § 1 
KK – tzw. pranie brudnych pieniędzy. Wobec Stefana X wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, wobec Jana Y w wyniku za-
stosowania nadzwyczajnego złagodzenia wymierzono karę grzywny, której wysokość kwotowa 
wyniosła 10 000 zł. Obydwaj nie będą mogli przez oznaczony okres pełnić funkcji w zarządach 
ani radach nadzorczych. Skazanie na karę pozbawienia wolności z  warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania również jest skazaniem i  pociąga za sobą przewidziane ustawą 
negatywne skutki.

Ograniczeniem może być również orzeczenie wobec osoby środka karnego przewidzia-
nego w art. 39 pkt 2 KK (art. 39 pkt 2: „Środkami karnymi są: (…) zakaz zajmowania 
określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej”). Środek ten bez wątpienia może obejmować również zakaz 
pełnienia funkcji w  organach spółek handlowych. Orzekany jest, zgodnie z  art.  43 
§ 1 KK, w latach: od roku do lat 10.

Źródłem informacji o ewentualnej przeszłości kryminalnej jest Krajowy Rejestr Karny. 
Działa on na podstawie ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 654). Do podmiotów, które mogą występować o informacje z rejestru, na-
leżą pracodawcy, choć obłożone jest to oczywiście pewnymi ograniczeniami (zob. art. 6 
ust. 1 pkt 10 KRKU: „Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe 
zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje (…) pracodawcom, w zakresie niezbęd-
nym do zatrudnienia pracownika, co do którego z  przepisów ustawy wynika wymóg 
niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a  także ustalenia uprawnienia do 
zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadze-
nia określonej działalności gospodarczej”). Wynika z tego, że poszukując kandydatów na 
członków rad nadzorczych, można żądać od nich przedłożenia zaświadczenia o nieka-
ralności, jak też ewentualnie zwrócić się o nie do biur KRK. Aktualny koszt zaświadcze-
nia to 50 zł, lista punktów wydających zaświadczenia znajduje się na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

Ponadto sąd rejestrowy dysponuje odpowiednimi narzędziami do weryfikacji osób po-
wołanych na członków organów w  spółkach. Ustawą z  7.12.2012  r. o  zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1514 
ze zm.), dodano w KRSU, z dniem 15.1.2013 r., art. 21a. Przepis ten przewiduje między 
innymi, że sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karne-
go, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje o  skazaniach za prze-
stępstwa określone w art. 18 § 2 KSH w odniesieniu do osób, do których przepis ten ma 
zastosowanie.


