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Korporatyzacja gospodarki 
komunalnej – asumpt do dyskusji

Streszczenie:

Korporatyzacja to proces przejmowania przez podmioty publiczne pewnych cech czy 
sposobów działania właściwych dla sektora prywatnego. Zjawisko to bywa nazywa-
ne również procesem komercjalizacji – jednak ze względu na funkcjonującą w obrocie 
prawnym definicję legalną komercjalizacji należy posługiwać się tym pierwszym okre-
śleniem. W Polsce zjawisko korporatyzacji dotknęło przede wszystkim działań podej-
mowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. To właśnie samorządy często stają 
przed dylematem: w jakiej formie realizować swoje zadania? Formy klasyczne czy spół-
ki kapitałowe? Ze względu na wagę zagadnienia należało więc zdefiniować korporatyza-
cję, przedstawić jej specyfikę w samorządzie terytorialnym, pokazać formy korporacyj-
ne oraz klasyczne, a także dokonać krótkiej oceny tychże form. Ocena została dokonana 
z dość subiektywnego punktu widzenia, gdyż jednym z celów tekstu jest sprowokowanie 
do dyskusji – zagadnienie korporatyzacji wypadło z bieżącego dyskursu, co jest bardzo 
negatywnym stanem rzeczy.

Słowa kluczowe: korporatyzacja, komercjalizacja, samorząd terytorialny, zadania 
publiczne, gospodarka komunalna, zarządzanie publiczne

1. Wstęp

Jak pisał śp. Michał Kulesza: „Gospodarka komunalna stanowi podstawową sferę dzia-
łania i główną misję samorządu terytorialnego”2. Z uwagi na zainteresowania badawcze 

1  Autor jest studentem V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Studiuje również w ramach Collegium Invisibile.

2  M. Kulesza, Gospodarka komunalna  – podstawy i mechanizmy prawne, Samorząd Terytorialny 
7–8/2012, s. 7.
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autora skoncentrowane wokół samorządu terytorialnego oraz wyrażony powyżej po-
gląd M. Kuleszy, to właśnie korporatyzacja gospodarki komunalnej stała się przedmio-
tem niniejszego artykułu.

Doniosłość zagadnienia korporatyzacji i konieczność ciągłego jej rozważania trudno 
jest poddać w wątpliwość. Zawężenie zaś jej omawianego zakresu do gospodarki komu-
nalnej, a więc działalności jednostek samorządu terytorialnego, jest zasadne ze względu 
na to, że to właśnie ich działania są każdego dnia najbliżej obywateli.

W pierwszej części tekstu, z uwagi na chęć zachowania przejrzystości, w kilku zda-
niach przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat gospodarki komunalnej 
oraz założeń nowego zarządzania publicznego, będącego teoretyczną podstawą dla pro-
cesów korporatyzacyjnych. Następnie zostanie sformułowana definicja korporatyzacji. 
W dalszej kolejności będą przedstawione klasyczne formy wykonywania zadań publicz-
nych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz formy korporacyjne. W końcowej 
części nastąpi zaprezentowanie zalet i wad tych drugich oraz podsumowanie rozważań.

Do przygotowania niniejszego artykułu spośród prawniczych metod badawczych 
wykorzystana została metoda dogmatyczna. Z punktu widzenia szerszego katalogu 
metod badawczych, tj. katalogu metod właściwych dla nauk społecznych, został wyko-
rzystany desk research, a także – w ograniczonym zakresie – studium przypadku. Autor 
zdecydował się ponadto na podejście dualistyczne: w początkowych częściach tekstu 
oparł się silnie na istniejącej literaturze, zaś w odniesieniu do wyróżnienia zalet i wad 
form korporacyjnych wykorzystał w zdecydowanej większości analizę dogmatyczną 
oraz studium przypadku.

2. Podstawowe zagadnienia z zakresu gospodarki komunalnej i nowego 
zarządzania publicznego

Gospodarka komunalna to – jak stanowi ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospo-
darce komunalnej3 w art. 1 – „wykonywanie (…) zadań własnych, w celu zaspokoje-
nia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej”. Natomiast w zakresie rozumienia 
zadań własnych ustawodawca wypowiada się w tymże artykule ustawy w następujący 
sposób: „w szczególności [są to – B.Z.] zadania o charakterze użyteczności publicznej, 
których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności 
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”. Jak widać, ustawodawca nie 
zawęża w omawianej ustawie otwartego katalogu zadań własnych – np. w odniesie-
niu do samorządu gminnego zawartego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym4 – a zatem tym bardziej nie wypowiada się w sprawie nieroz-
wiązanego wciąż w doktrynie sporu na temat pojęcia zadań własnych i ich zakresu. 
Autor, stojąc na stanowisku najbliższym poglądowi M. Kuleszy5, mając na względzie 

3  T.j. Dz.U. z 2017, poz. 827.
4  T.j. Dz.U. z 2017, poz. 1875 ze zm.
5  M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych ad-
ministratywistów, Samorząd Terytorialny 12/2009, s. 7–22.
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stanowisko H. Izdebskiego6, może bez cienia wątpliwości stwierdzić, że gospodarką 
komunalną nazwać należy de facto większość działań podejmowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego.

Co do podstawowych założeń New Public Management: jest to postępowanie admi-
nistracji w myśl założeń neoliberalnej szkoły ekonomicznej. Nowe zarządzanie publicz-
ne opiera się zatem na krytyce biurokracji, a także na postulowaniu deregulacji, mene-
dżeryzacji. NPM to chęć przeobrażenia administracji w przedsiębiorstwo nastawione 
na ekonomiczną efektywność oraz zamiar wprowadzenia jak najszerszych konkuren-
cyjnych mechanizmów rynkowych w stosunku do wykonywania zadań publicznych7. 
Nie ulega wątpliwości, że reformy w duchu nowego zarządzania publicznego przenik-
nęły do polskich realiów – np. poprzez rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego czy 
wieloletnie ograniczenie odpowiedzialności państwa za gospodarowanie odpadami8. 
Zagadnienia te były przedmiotem zainteresowania badaczy w ramach rozmaitych pro-
jektów9. Natomiast korporatyzacja – pomimo istniejących opracowań10 – nie jest obecna 
w dyskursie naukowym w stopniu adekwatnym do jej znaczenia.

3. Pojęcie korporatyzacji

W tytule artykułu występuje pojęcie „korporatyzacja”, które zostało już także użyte w tek-
ście. W polskiej nauce – nie tylko nauce prawa – istnieje rozbieżność terminologiczna 
z nim związana. Otóż w Polsce jeszcze w czasach przedwojennych wszelkie próby wy-
korzystywania form znanych prawu prywatnemu przez sektor publiczny były określane 
mianem „komercjalizacji”11. Nauka światowa posługuje się zasadniczo pojęciem „korpo-
ratyzacja”, zamiennie stosuje się również „komercjalizację”. Ze względu na to, że za sprawą 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracow-
ników12, znanej wszystkim pod pierwotnym tytułem „o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych”, „komercjalizacja” uzyskała swą definicję legalną wyra-
żoną w art. 1 tej ustawy i funkcjonującą w obrocie w niezmienionym kształcie do dnia 
dzisiejszego (pomimo wielu zawirowań – np. zmian tytułu ustawy), autor dla zachowania 
spójności wywodu zdecydował się na wybranie „korporatyzacji”. Prócz przedstawionego 

6  H. Izdebski, Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie 
samorządu terytorialnego – klauzule generalne dotyczące zadań samorządu, Samorząd Terytorialny 
1–2/2015, s. 69–76.

7  C. Hood, A public management for all seasons, Public Administration 1991, vol. 69, p. 3–19; D. Osborne, 
T. Gaebler, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika administrację publiczną, Poznań 2005.

8  D. Sześciło, Rynek – prywatyzacja – interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, War-
szawa 2014, s. 47–48.

9  Dla przykładu: I. Herbst, A. Jadach-Sepioło, Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów 
w formule PPP, Warszawa 2012.

10  Warto wyróżnić np. E. Feret, Formy organizacyjno-prawne finansowania samorządowych zadań pu-
blicznych w Polsce, Rzeszów 2003.

11  M. Bałtowski, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Warszawa 2002, 
s. 67.

12  T.j. Dz.U. z 2017, poz. 1055.
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powyżej powodu, „korporatyzacja” kładzie zdecydowanie większy nacisk na nomen omen 
korporacyjną strukturę podmiotu, który został poddany temu procesowi.

Na potrzeby artykułu „korporatyzacja” rozumiana będzie jako naśladowanie sektora 
prywatnego przez sektor publiczny, które to naśladowanie jest co do zasady osadzone 
w myśleniu o sferze publicznej w duchu nowego zarządzania publicznego. Na zjawisko 
korporatyzacji składają się dwa komponenty. Po pierwsze, jest to przejmowanie poszcze-
gólnych elementów pochodzących z przedsiębiorstw działających na zasadach w pełni 
rynkowych – takich jak forma prawna czy sposób zarządzania; ten komponent stanowi 
kluczowy element dla dalszej części artykułu. Po drugie, jest to postulat stworzenia warun-
ków dla równej konkurencji, a więc propozycja wyeliminowania z rynku publicznych pod-
miotów chronionych, które nie prowadzą działalności ściśle według reguł gry rynkowej13.

W Polsce początku obecnie znanej korporatyzacji należy upatrywać w przełomie 
1989 roku i transformacji ustrojowej. Wtedy to nastała w Polsce – pośrednio za spra-
wą zaleceń Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego – moda 
na nowe zarządzanie publiczne14, a co za tym idzie, na komercjalizację. Przywołana 
wcześniej ustawa o gospodarce komunalnej nie została uchwalona w pierwszych latach 
po dokonaniu transformacji – przyjęto ją dopiero 20 grudnia 1996 roku. Jednak skala 
jej oddziaływania jest ogromna aż po dzień dzisiejszy.

4. Formy klasyczne i korporacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego

Na wstępie warto zwrócić uwagę na to, że ustawa o gospodarce komunalnej ewoluowała. 
Wszak w momencie jej wejścia w życie nie istniały w Polsce samorządy na poziomie 
województw, a powiaty nie funkcjonowały nawet w ramach zasadniczego podziału 
terytorialnego kraju. Tym samym ewoluowała zarówno poprzez zmiany w jej treści, jak 
i pośrednie modyfikacje wypływające z ustrojowych ustaw samorządowych. Ze wzglę-
du na chęć zachowania przejrzystości wywodu pominięte zostaną podmioty, które 
działają w oparciu o przedmiotową ustawę na podstawie jej art. 5 – chodzi tu głównie 
o związki międzygminne.

Zanim jednak do form o charakterze „korporacyjnym”, warto krótko przedstawić 
klasyczne formy organizacyjnoprawne, z których mogą korzystać samorządy. Są nimi 
aktualnie jednostka budżetowa oraz samorządowy zakład budżetowy. Ta pierwsza jest 
regulowana głównie przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych15, natomiast samorządowy zakład budżetowy właściwe uregulowania posiada 
zarówno w ustawie o finansach publicznych, jak i w ustawie o gospodarce komunalnej. 

Jednostka budżetowa to forma zdecydowanie podstawowa. Jak stanowi art. 11 
ust. 1 ustawy o finansach publicznych: „Jednostkami budżetowymi są jednostki organiza-
cyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają 

13  Ciekawie na temat drugiego komponentu: D. McDonald, To corporatize or not corporatize (and if so, 
how?), Utilities Policy 2016, vol. 40, p. 107–114.

14  D. Sześciło, Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publicz-
ne?, Warszawa 2015, s. 21–48.

15  T.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077.
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swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek 
odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego”. Organem tworzącym, nadającym statut i likwidującym jest dla jednostki budże-
towej wyodrębnionej w ramach jednostki samorządu jej organ stanowiący.

Samorządowy zakład budżetowy jest formą o większych obwarowaniach prawnych. 
Art. 14 ustawy o finansach publicznych zawiera zamknięty katalog zadań własnych, 
które może wykonywać samorządowy zakład, co stanowi przedmiotowe ograniczenie 
jego działalności. Są to między innymi zadania związane z lokalnym transportem zbio-
rowym i gospodarką mieszkaniową. Co do uregulowań budżetowych, to samorządowy 
zakład odpłatnie wykonuje zadania, tym samym pokrywając ich koszty z przychodów 
własnych. Nadwyżką budżetową rozlicza się z budżetem danej jednostki samorządu, 
chyba że organ stanowiący j.s.t. postanowi inaczej. Należy pamiętać również o tym, 
że wsparcie ze strony jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowego 
zakładu – o ile nie jest przekazywane w formie dotacji celowej na zadania bieżące 
realizowane z udziałem funduszy unijnych lub na zadania inwestycyjne – nie może 
przekroczyć 50% kosztów jego działalności.

W ramach obecnie obowiązujących przepisów można wyróżnić kilka korpora-
cyjnych form organizacyjnoprawnych, w jakich jednostki samorządu terytorialnego 
mogą prowadzić gospodarkę komunalną w momencie, gdy nie korzystają z form kla-
sycznych. Są to przede wszystkim: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka 
akcyjna – czyli podmioty znane jako spółki kapitałowe. Ponadto j.s.t. mogą skorzystać 
ze spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, o których mowa w art. 14 
ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym16; warto 
jednak zaznaczyć, że w Polsce dominuje model, w którym podmiot publiczny nie jest 
związany z partnerem prywatnym poprzez „wspólną” spółkę17. Tym samym kluczową 
rolę odgrywają spółki kapitałowe.

Spółki te działają zasadniczo w reżimie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych18, z kilkoma wyjątkami wynikającymi z ustawy o gospodarce ko-
munalnej i innych aktów normatywnych. W świetle art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce 
komunalnej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wy-
sokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charak-
terze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Warto pamiętać o tym, że kompetencja 
ta może zostać przeniesiona na organ wykonawczy. Ponadto na wyróżnienie – z punktu 
widzenia charakteru artykułu – zasługuje art. 13 ust. 1 omawianej ustawy. Stanowi on, 
że „Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych 
przez spółkę, a także obowiązki spółki wobec odbiorców usług”. Takowy regulamin pod-
lega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy j.s.t. W tym momencie należy zwrócić uwagę 
na art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, który traktuje o możliwości tworzenia spółek 

16  T.j. Dz.U. z 2017, poz. 1834.
17  B. Drzymała, Zawiązanie spółki o kapitale mieszanym w celu realizacji przedsięwzięcia partnerstwa 
publiczno-prywatnego, Samorząd Terytorialny 10/2017, s. 47–57.

18  T.j. Dz.U. z 2017, poz. 1577.
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lub przystępowania do nich przez jednostki samorządu w momencie, gdy ich działalność 
wykracza poza sferę użyteczności publicznej. Na ten temat autor przygotowuje osobny 
tekst, gdyż jest to zagadnienie nad wyraz ciekawe. Sygnalizacyjnie: samorząd gminy tako-
we działania może podejmować po spełnieniu pewnych warunków, samorząd powiatowy 
takiej możliwości nie ma, natomiast samorząd województwa – podobnie jak samorząd 
gminny – zobowiązany jest do wypełnienia pewnych przesłanek. Ostatnim elementem, 
istotnym w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest przepis art. 10a 
ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej. Z jego treści wynika, że w spółkach z udziałem 
jednostek samorządu działa rada nadzorcza – przepis ten stanowi tym samym istotną 
modyfikację regulacji Kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, stąd też warto o nim pamiętać.

W odniesieniu do drugiej części składowej korporatyzacji, czyli stworzenia warunków 
dla równej konkurencji, kolosalną rolę odgrywają regulacje silnie powiązane z prawem 
unijnym. W polskim prawie są nimi między innymi: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej19 wraz z rozporządzeniami 
unijnymi oraz mniej popularna ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości sto-
sunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi 
oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców20. Jednak jak już parokrot-
nie zaznaczono, niniejszy artykuł koncentruje się na kwestiach związanych z formą or-
ganizacyjnoprawną, zarządzaniem danym typem podmiotu, stąd też te jakże ciekawe 
zagadnienia zostaną w ogromnej mierze ze względów pragmatycznych – nie bez żalu – 
pominięte. Natomiast nie sposób całkowicie przemilczeć kwestii pomocy publicznej, 
w związku z czym w następnym rozdziale nastąpi krótkie odwołanie do tej problematyki.

5. Zalety płynące z korzystania z form korporacyjnych

Korzyści wynikające z korporatyzacji można podzielić na te o charakterze prawnym 
oraz organizacyjnym. Należy równocześnie poczynić zastrzeżenie: zarówno korzyści, 
jak i opisane w dalszej części bolączki niekoniecznie są wywodzone na podstawie po-
równania z formami podstawowymi, tj. jednostką budżetową i samorządowym zakła-
dem budżetowym.

Niewątpliwą korzyścią o charakterze stricte prawnym – i to przy skrajnie pozyty-
wistycznym rozumieniu prawa – jest to, że jakiekolwiek zadłużenie samorządowej 
spółki kapitałowej nie rzutuje na poziom zadłużenia danej jednostki samorządu. Jest 
to szczególnie ważne z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych, czyli 
tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, który 
to determinuje wysokość środków, jakie samorządy mogą przeznaczać na wydatki 
inwestycyjne. Tylko ze względu na aktualną konstrukcję indywidualnego wskaźnika 
możliwość wyprowadzenia zadłużenia została uznana za coś pozytywnego. Jest to sytu-
acja dostrzegana w doktrynie. Jak pisze E. Kornberger-Sokołowska: „Należy zauważyć, 
iż restrykcyjnie limitowany poziom zadłużenia każdej j.s.t. skutkuje przerzuceniem 
19  T.j. Dz.U. z 2016, poz. 1808.
20  Dz.U. z 2006, Nr 191, poz. 1411 ze zm.
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części zadłużenia na spółki komunalne”21. Reasumując: z perspektywy samorządowców 
powołanie spółki kapitałowej może być sposobem na wygospodarowanie większych 
środków w ramach budżetu jednostki samorządu na podjęcie działań inwestycyjnych.

Kolejna kluczowa korzyść to poruszona już powyżej tematyka „wykraczania poza sferę 
użyteczności publicznej”. Samorząd powiatowy nie może takowego wykraczania dokony-
wać, natomiast zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa – po spełnieniu 
pewnych, odmiennych warunków – może taką działalność podejmować, lecz musi dziać 
się to w formie spółek kapitałowych. Wskazać wypada, że warunki stawiane samorządowi 
gminnemu są dużo łagodniejsze; można wręcz zaryzykować stwierdzenie, iż ich ogólność 
prowadzi do praktycznie nieograniczonej swobody wykraczania poza sferę użyteczności 
publicznej. A zatem, jeżeli dana jednostka samorządu zidentyfikuje przestrzeń, w ramach 
której mógłby działać podmiot z nią związany, to może w takową przestrzeń wejść – wła-
śnie poprzez skorzystanie z formy korporacyjnej.

Wracając do kwestii finansowych, odwołać trzeba się do opisanej wcześniej proble-
matyki swobody „dosypywania” środków do danego podmiotu przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego. W przypadku jednostek budżetowych problem ten nie występuje, 
przy samorządowych zakładach budżetowych zasadniczo obowiązuje limit wynoszący 
do 50% kosztów jego bieżącej działalności. Jeśli idzie o spółki, to zastosować musimy 
standardowe zasady dotyczące wnoszenia wkładów. Z jednej strony jest to formuła 
najbardziej skomplikowana proceduralnie, z drugiej zaś nie jest na pierwszy rzut oka 
obwarowana ustawowym limitem – jak w przypadku samorządowego zakładu, co moż-
na by zaliczyć in plus. Jest tak jednak tylko w sytuacji, gdy mówimy o wspieraniu spółki, 
której działalność nie wykracza poza sferę użyteczności publicznej, o czym poniżej. 

Albowiem jeśli mówimy o spółce wykraczającej swą działalnością poza takową sferę, 
to dotykamy kwestii znacznego zaburzenia reguł gry rynkowej przy dokonaniu zastrzy-
ku finansowego ze środków publicznych, a co za tym idzie, problematyki pomocy pu-
blicznej. Nie wchodząc w skomplikowane szczegóły dotyczące tej materii: zasadniczo – 
po spełnieniu kryteriów ukształtowanych w samym Traktacie lub (w głównej mierze) 
w orzecznictwie unijnym – dotowanie działalności związanej z użytecznością publiczną 
nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej22. A contrario: nie ulega wątpliwości, że kierowanie dodatkowych środków 
na finansowanie podmiotów działających poza tą sferą może być zakwalifikowane jako 
pomoc publiczna. Tym samym podmioty funkcjonujące w formach korporacyjnych 
i działające poza sferą użyteczności publicznej powinny bilansować się same, co nale-
ży zaliczyć in plus. Równocześnie plusem formy korporacyjnej jest to, że kiedy pod-
miot funkcjonujący w takich ramach działa jedynie w sferze użyteczności publicznej, 
to ograniczenia o charakterze materialnoprawnym związane z finansowaniem jego 
działalności przez jednostkę samorządu praktycznie nie obowiązują.

Płynnie trzeba przejść w tym miejscu do okołoprawnej korzyści wynikającej z ko-
rzystania z form korporacyjnych, a mianowicie swoistej „klarowności obrotu”. Szeroko 
21  E. Kornberger-Sokołowska [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, C.H. Beck, 
art. 243, nb. 6.

22  Dz.Urz. UE, C 326/47.
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pojętemu biznesowi23 funkcjonującemu w ramach wolnego rynku łatwiej jest „zro-
zumieć” podmiot działający w oparciu o znaną powszechnie formę jednej ze spół-
ek kapitałowych aniżeli jednostkę budżetową czy też samorządowy zakład budżeto-
wy – choćby ze względu na możliwość czerpania podstawowych informacji o spółce 
z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nie dziwi równocześnie, 
że wykraczanie poza sferę użyteczności publicznej może mieć miejsce jedynie w formie 
spółki – gdyż takowy podmiot bierze pełny udział w gospodarce rynkowej.

Z organizacyjnego punktu widzenia największą korzyścią, jaką niosą za sobą sa-
morządowe spółki kapitałowe, jest funkcjonowanie organu nadzorczego oraz organu 
zarządzającego. Jakkolwiek różny charakter – m.in. ze względu na kompetencje całe-
go organu, jak i uprawnienia jego członków – będzie mieć organ nadzorczy w spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością, a inny w spółce akcyjnej, to jednak jest to bez wąt-
pienia sytuacja pozytywna. Oczywiście przy założeniu, że członkami obu organów 
są osoby o odpowiednich kwalifikacjach24.

W dużych samorządach – czyli na potrzeby niniejszego tekstu w gminach powyżej 
50 tysięcy mieszkańców – spółki komunalne mogą stanowić narzędzie służące do wpro-
wadzenia dobrze pojętej menedżeryzacji. W takich jednostkach burmistrz czy prezydent 
nie jest w stanie czuwać nad wszelkimi działaniami, które są podejmowane w ramach 
wykonywania zadań publicznych. Większa niezależność organizacyjna – choć oczywiście 
wciąż mocno ograniczona m.in. ze względu na wpływ jednostki samorządu na skład 
organu nadzorczego – pozwala na autentyczny, a nie tylko pozorny podział obowiązków 
i pozostawienie możliwie dużego pola do działania dla zarządu danej spółki.

6. Wady związane z posługiwaniem się formami korporacyjnymi

Bolączki związane z korporatyzacją – jak można się domyślić – również należy podzie-
lić na te o charakterze prawnym oraz organizacyjnym.

Podstawowym mankamentem prawnym jest ustalanie wysokości cen i opłat. Jak 
stanowi cytowany już wcześniej art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej: „organy 
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat 
albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek 
samorządu terytorialnego”. Wydaje się, że wystarczającym środkiem nacisku na zarząd 
danej spółki powinny być działania podejmowane przez organ nadzorczy lub – w za-
leżności od właściwego modelu – przez jego poszczególnych członków. Przywołana 
regulacja stanowi spory wyłom we wprowadzaniu zasady menedżeryzacji.

Poza tym, za wadę można uznać to, co wcześniej zostało uznane za zaletę – a miano-
wicie „wyprowadzenie” zadłużenia. W momencie gdy jest to robione z umiarem, stanowi 

23  Słowo zostało użyte świadomie – w celu uniknięcia zdefiniowanego na gruncie wielu aktów praw-
nych „przedsiębiorcy”.

24  A. Widera, Kontrakty uzdrowią spółki komunalne? Dr Płażek ostro: „To przechowalnie dla szwagrów 
i nieudanych polityków”, http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/kontrakty-uzdrowia-spolki-komu 
nalne-dr-plazek-ostro-quot-to-przechowalnie-dla-szwagrow-i-nieudanych-politykow-quot,91431.html, 
01.02.2018.
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zaletę, szczególnie przy aktualnym brzmieniu art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
Jeśli jednak dochodzi do wypaczeń, to instrument ten może stanowić poważne zagrożenie 
dla wykonywania zadań publicznych – vide problemy skomercjalizowanych szpitali25.

Kolejna kwestia to podejmowanie przez samorządowe spółki kapitałowe działalności 
o charakterze ponadlokalnym czy ponadregionalnym. Ponownie dotykamy kwestii wy-
kraczania poza sferę użyteczności publicznej – i ponownie możemy stwierdzić, że może 
być to zarówno korzyść, jak i poważna wada. Jak pokazuje przypadek spółki Energe-
tyka Cieplna Opolszczyzny SA, prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej 
może prowadzić do przestawienia działalności gminnego podmiotu na tory trudne 
do zdefiniowania. Większościowym akcjonariuszem w tej spółce jest Miasto Opole, 
mniejszościowym E.ON. edis – jest to tym samym spółka częściowo sprywatyzowana. 
ECO tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą podmioty prowadzące działal-
ność w różnych częściach kraju. Summa summarum Energetyka Cieplna Opolszczyzny 
w 2013 roku była obecna w 9 województwach i dostarczała ciepło do ok. 500 tysięcy 
mieszkańców26 (dla przypomnienia: Opole to miasto liczące ok. 120 tysięcy mieszkań-
ców). Z jednej strony działanie spółki przynosi korzyść Miastu Opole, gdyż dywidenda 
wypłacona Miastu Opole za rok 2016 wyniosła ponad 17 mln zł27; skądinąd kwestia 
przeznaczenia dywidendy co roku rozpala opolskich radnych i lokalną opinię publiczną. 
Jednak z drugiej strony taka działalność prowadzi do przyjęcia mocno biznesowego 
modelu realizacji danego typu zadań publicznych, w oderwaniu od jakiegokolwiek 
wpływu władz lokalnych. Taki stan rzeczy należy ocenić negatywnie.

W opinii autora bolączką organizacyjną samorządowych spółek kapitałowych jest rów-
nież brak elementu obywatelskiego w ich funkcjonowaniu. Można wyobrazić sobie ciało 
o charakterze doradczym, np. „radę społeczną”, która zwracałaby uwagę nie tyle na wynik 
finansowy spółki, co chociażby na jakość wykonywanych przez nią zadań publicznych28.

7. Podsumowanie

Często w praktyce np. doradcy samorządowego można spotkać się z pytaniem zadawanym 
przez samorządowców: „I co mamy wybrać?”. Pożądana odpowiedź to rozstrzygnięcie 
wraz z krótkim uzasadnieniem. Prawnicy zwykli mawiać, że sprawa jest wielowątkowa 
i wielopłaszczyznowa – co ogranicza możliwość udzielenia odpowiedzi w oczekiwanym 
kształcie na postawione powyżej pytanie. W przypadku korporatyzacji jest ona jednak 

25  Dla przykładu: kazus radomskiego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego: IAR, Radom: zwolnie-
nia i obniżenie wynagrodzeń receptą na kłopoty szpitala, https://warszawa.onet.pl/radom-zwolnienia-i-
-obnizenie-wynagrodzen-recepta-na-klopoty-szpitala/c8w438, 01.02.2018.

26  PAP, SLD chce referendum ws. sprzedaży ECO, http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komu 
nalna/sld-chce-referendum-ws-sprzedazy-eco,46196.html, 01.02.2018.

27  A. Janowski, Energetyka Cieplna Opolszczyzny kolejny rok zakończyła z rekordowym zyskiem, http://
www.nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/energetyka-cieplna-opolszczyzny-kolejny-rok- 
zakonczyla-z-rekordowym-zyskiem,12221727/, 01.02.2018.

28  Takowy organ jest elementem obligatoryjnej struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego nie-
będącego przedsiębiorcą, czyli w ogromnej większości SP ZOZ-ów – zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 160 ze zm.).
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jedyną możliwą do udzielenia na cito. Po pierwsze, sytuacje czarno-białe, wręcz kliniczne, 
zdarzają się niezwykle rzadko. Po drugie, jak można zobaczyć po tym dość krótkim prze-
cież wywodzie, zasadność wyboru takiej a nie innej formy organizacyjnoprawnej musi 
wiązać się nie tylko z analizami prawnymi, lecz przede wszystkim z tymi o charakterze 
finansowym – i to wykonanymi w odniesieniu zarówno do sytuacji danej jednostki bu-
dżetowej, samorządowego zakładu czy spółki, jak i danej jednostki samorządu.

Skomplikowana sytuacja nie oznacza jednak, że pewnych generalnych tez nie moż-
na postawić. W pierwszej kolejności trzeba podkreślić pewną niepisaną hierarchię: 
najpierw formy klasyczne, następnie formy korporacyjne – dopiero po odpowiedzeniu 
sobie na kluczowe pytania można dokonać zmiany formy. Po drugie, aby powołanie 
spółki kapitałowej miało przynieść wymierne korzyści, należy jej organy obsadzić spe-
cjalistami. Po trzecie, wykorzystywanie spółki kapitałowej jako narzędzia do poprawy 
stanu indywidualnego wskaźnika zadłużenia musi być poparte ważnym interesem 
publicznym. Albowiem dług – nawet „pozawskaźnikowy” – nadal długiem pozostanie 
i będzie wymagał spłaty; ten na pierwszy rzut oka truizm należy uparcie powtarzać. 
Po czwarte, należy wyraźnie odróżnić spółkę działającą w sferze użyteczności publicz-
nej od tej, której działalność poza takową wykracza. I wreszcie po piąte: zdecydowanie 
należy opowiedzieć się za używaniem określenia „korporatyzacja” zamiast „komercja-
lizacja”. Chyba że zmieni się stan prawny, na co dziś nic nie wskazuje.

W związku z powyższym kwestia czy: „Korporatyzować albo nie korporatyzować?” 
pozostanie nadal nierozstrzygnięta, bo też i generalnego rozstrzygnięcia nie sposób 
obecnie dokonać. Pozostaje przytoczyć znane od wieków stwierdzenie: a casu ad casum.

*  *  *

Corporatization of the Communal Economy – an Argument for Discussion

Corporatization is a process of taking private forms or private ways of doing something 
by the public sector. In the global science a conflict between „corporatization” and „commer-
cialization” terms doesn’t exist. However, Polish scientists prefer „commercialization”, but they 
forget that this term is a legal term, so it has very a precise meaning. In Poland corporatiza-
tion is linked with local and regional self-government: communes, districts and regions. These 
entities often have a dilemma: what kind of organizational form should we choose? Classical 
forms or corporations? Due to impressive role of subject are needed: presentation of defini-
tion of corporatization and its specificity in local and regional self-government, information 
about classic forms and corporations, and – last but not least – short grading of corporatiza-
tion. Grading is made from subjective point of view, because one of the targets of this article 
is to make an incentive to discuss about corporatization, especially local corporatization. Prob-
lem of corporatization turns out from the discuss and it is a negative situation.

Key words: corporatization, comercialization, local government, public tasks, local 
economy, public management


