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Wprowadzenie
Gospodarka komunalna, zgodnie z  ustawą z  20.12.1996  r. o  gospodarce komunalnej 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.), polega na wykonywaniu przez jednostki sa-
morządu terytorialnego zadań własnych w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samo-
rządowej. Obejmuje ona zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem 
jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świad-
czenia usług powszechnie dostępnych, a także zadania wykraczające poza sferę użytecz-
ności publicznej, o ile spełnione zostaną dodatkowe warunki przewidziane między inny-
mi w  powołanej ustawie. W  świetle powołanej ustawy gospodarka komunalna może 
przybierać różne formy, w tym formę spółek prawa handlowego. Jednostki samorządu 
terytorialnego mogą tworzyć spółki z o.o. lub spółki akcyjne, a także przystępować do 
takich spółek. Mogą także tworzyć spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne 
w celu realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Obecnie spółki komunalne, których JST są właścicielami albo w których posiadają udzia-
ły lub akcje, są bardzo istotnym elementem polskiej rzeczywistości gospodarczej. Ich 
struktura organizacyjna sprzyja bowiem bardziej efektywnemu i racjonalnemu wykorzy-
staniu majątku komunalnego, a dywidendy z zysku osiąganego przez te spółki stanowią 
potencjalne źródło dochodów JST. Świadczą o  tym dane zgromadzone i  opracowane 
przez Ministerstwo Skarbu Państwa na podstawie informacji dotyczących przekształceń 
i prywatyzacji mienia komunalnego składanych na mocy ustawy z 30.8.1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 216 ze zm.) przez wójtów burmistrzów 
i prezydentów miast, a także starostów, marszałków województw oraz organy wykonaw-
cze związków JST1. Z danych tych wynika, że JST, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki 
komunalnej, niezmiennie decydują się w większości przypadków na formę spółki z o.o. 
Znajduje ona najszersze zastosowanie przy organizacji małych i średniej wielkości przed-
sięwzięć gospodarczych. W 2012 r. JST wykazały udział w 2402 spółkach z o.o. Jednostki 
samorządu terytorialnego utworzyły lub przystąpiły do spółek z o.o. w 150 przypadkach, 
w tym w 83 przypadkach były to spółki z wyłącznym udziałem kapitałowym JST. Ponadto 
przybyły 34 spółki z o.o. z przekształcenia zakładów budżetowych oraz 11 spółek z prze-
kształcenia SPZOZ. Łącznie w 2012 r. przybyło 201 spółek z o.o. (w 2011 r. 170 spółek 
z o.o.). Natomiast konstrukcja spółki akcyjnej najbardziej odpowiada działalności prowa-

1 „Informacja o  przekształceniach i  prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2012” dostępna na stronie internetowej 
Ministerstwa Skarbu Państwa.
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dzonej na większą skalę, wymagającej znacznych nakładów finansowych. Z  informacji 
otrzymanych z JST wynika, że w 2012 r. funkcjonowało 409 spółek akcyjnych z ich udzia-
łem. W 24 przypadkach były to nowe spółki lub spółki, do których przystąpiono, 5 z nich 
to spółki z udziałem kapitałowym JST. Dla porównania JST wykazały na koniec 2012 r. 
796 zakładów budżetowych, z czego nowoutworzone w tej formie zostały 32 podmioty. 
Zlikwidowano 34 zakłady budżetowe w celu utworzenia spółek prawa handlowego.

Spółki komunalne, tworzone w celu powierzenia im wykonywania zadań własnych JST, 
ze względu na wagę powierzonych im obowiązków, pełnią istotną rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu i rozwoju wspólnot samorządowych, na których terenie działają. Szcze-
gólna rola spółek komunalnych, zwłaszcza inwestowanie w  nie środków publicznych, 
wiąże się z pewnymi ograniczeniami w zakresie prowadzenia przez nie działalności go-
spodarczej. Jednocześnie spółki te są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność go-
spodarczą w  ramach gospodarki wolnorynkowej i działają w  sposób zbliżony do firm 
prywatnych. Oznacza to między innymi, że ich działalność ma generować dochód dla 
JST, która jest właścicielem albo udziałowcem w  spółce. Ze względu na ten dualizm 
spółki komunalne wyróżniają się specyficznym charakterem w porównaniu ze spółkami 
prawa handlowego, działającymi na podstawie ustawy z  15.9.2000  r. –  Kodeks spółek 
handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030).

Publikacja oddawana w  ręce Czytelników stanowi pierwsze na rynku kompleksowe 
opracowanie zagadnień związanych z powstaniem i funkcjonowaniem spółek komunal-
nych. Przedstawia proces tworzenia spółki komunalnej od zawarcia umowy spółki do 
złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wraz z przebiegiem postępowania 
rejestrowego. Omawia specyfikę spółki jednoosobowej oraz spółki w  organizacji. Pre-
zentuje, w jaki sposób przeprowadzić likwidację zakładu budżetowego w celu zawiązania 
spółki, a także w jaki sposób dokonać likwidacji spółki komunalnej. Analizie poddano 
różne aspekty funkcjonowania spółki komunalnej, między innymi zatrudnianie pracow-
ników, wynagradzanie członków organów spółki czy odpowiedzialność członków zarzą-
du za zobowiązania spółki. Na szczególną uwagę zasługuje część poświęcona kwestiom 
rachunkowym i podatkowym, z której Czytelnik dowie się, jakie są konsekwencje po-
wstania i  funkcjonowania spółki komunalnej z punktu widzenia ustawy z 29.9.1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz ustaw podatkowych. W ostat-
niej części książki scharakteryzowano specyficzne spółki komunalne, takie jak spółka 
sportowa, komunikacyjna czy wodno-kanalizacyjna. Założeniem autorów było prak-
tyczne podejście do tematu, w związku z czym, obok analizy obowiązujących przepisów 
oraz poglądów przedstawicieli doktryny, przedstawili orzecznictwo sądów i  organów 
administracji, a przede wszystkim liczne przykłady, wzory umów i pism oraz wskazówki 
zaczerpnięte z praktyki.

Książka stanowi praktyczny poradnik adresowany do członków organów JST, członków 
organów spółek komunalnych, a także pracowników tych spółek, w tym głównych księ-
gowych, biegłych rewidentów czy radców prawnych. Jest ona również kierowana do 
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osób które zajmują się obsługą prawną oraz księgową spółek komunalnych, na co dzień 
zatrudnionych w urzędach JST różnych szczebli, a także wszystkich osób zainteresowa-
nych problematyką spółek komunalnych.

Autorzy poszczególnych rozdziałów wyrażają w  nich własne poglądy, które mogą się 
różnić od poglądów prezentowanych w doktrynie, jak i zespołu piszącego książkę.

Anna Zołotar


