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XIX

Wstęp

Zarządzanie spółką, w której rolę dominującą pełni wspólnik będący JST, nie jest zadaniem ła-
twym.

Osoby zarządzające takimi podmiotami z jednej strony muszą sprostać oczekiwaniom typowym
dla spółek prywatnych, np. optymalizacji kosztów i utrzymywaniu rentowności prowadzonej dzia-
łalności. Z drugiej strony wspólnik samorządowy, tworząc spółkę, oczekuje przede wszystkim, że
zdejmie ona z niego ciężar wykonywania konkretnego zadania i zajmie się nim kompleksowo.

Na powyższe nakłada się specyfika wykonywanych przez spółkę komunalną zadań (np. zaopatrze-
nie w wodę), która powoduje, że klientami spółki są prawie wszyscy mieszkańcy danej JST, wsku-
tek czego każdy czuje się uprawniony i kompetentny do dokonywania oceny jej funkcjonowania,
a zwłaszcza działań osób zarządzających spółką.

Oczywiście sprawne wykonywanie zarządu spółką wymaga dobrej znajomości przepisów prawa,
w szczególności KSH. W spółce samorządowej dodatkowo pojawia się konieczność zapoznania się
z szeregiem szczególnych regulacji, dedykowanych sektorowi publicznemu, które np. ograniczają
swobodę sprawowania innych funkcji przez osoby zarządzające spółką samorządową.

Powyższe powody, jak i wiele innych, powodują, że sprawowanie funkcji prezesa zarządu spółki
samorządowej jest zadaniem bardzo wymagającym i trudnym. Niniejsza publikacja ma za zadanie
pomóc w skutecznym wykonywaniu zadań spółki. Zawiera szereg informacji dotyczących funkcjo-
nowania spółek, sprawowania nad nimi nadzoru oraz statusu zarządzającego spółką komunalną,
jego odpowiedzialności, zasad wynagradzania, ograniczeń w wykonywaniu innych aktywności za-
wodowych. Jednocześnie znajduje się w niej część przygotowana przez praktyków, osoby zarzą-
dzające takimi podmiotami, w której dzielą się swoimi doświadczeniami oraz opisują instrumenty,
które wspomagają ich na co dzień w sprawnym zarządzaniu spółką.

Książka jest wspólnym dziełem wielu autorów, gdzie każdy z nich odpowiada za prezentowane
przez siebie poglądy. Uważny czytelnik zauważy, że występują pomiędzy autorami różnice w uję-
ciu niektórych zagadnień. Wynika to z wielu uwarunkowań, odmiennych punktów widzenia oraz
niejednoznaczności przepisów prawa. Należy traktować te różnice jako wartość dodaną, która po-
kazuje, że jeden problem może mieć kilka, prawidłowych rozwiązań.

Autorzy mają nadzieję, że wiedza oraz doświadczenia przekazane na kartach książki będą po-
mocne prezesom, członkom zarządów, ale i osobom nadzorującym spółki ze strony samorządu te-
rytorialnego, w skutecznym wykonywaniu powierzonych im funkcji.

Autorzy
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