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Recenzja
Wojciech Gonet, Spó³ki komunalne, LexisNexis,
Warszawa 2007, s. 188
Spó³ki komunalne s¹ uwa¿ane za spó³ki pogranicza prawa, ulokowane
w ramach gospodarki komunalnej. Stanowi¹ one obiekt zainteresowania
wielu aktów prawnych. Widoczne wobec nich staje siê zw³aszcza wzajemne
przenikanie siê prawa gospodarczego publicznego i prywatnego, prawa
administracyjnego i cywilnego, prawa samorz¹dowego i prawa spó³ek
handlowych. Ta mozaika regulacyjna odnosz¹ca siê do spó³ek komunalnych nie sprzyja czytelnoci, st¹d te¿ poruszanie siê po materii prawnej
jest niekiedy trudne, ¿mudne i wymaga sporego wysi³ku normatywnego
i intelektualnego. Zwraca³em tak¿e na to uwagê na ³amach Rejenta (zob.
Spó³ka komunalna, Rejent 2007, nr 10, s. 26-56.).
Dobrze wiêc siê sta³o, ¿e pojawi³a siê przedstawiaj¹ca spó³ki komunalne ksi¹¿ka W. Goneta  adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego
SGH w Warszawie, autora publikacji z zakresu prawa bankowego,
partnerstwa publiczno-prywatnego i samorz¹du terytorialnego.
Opracowanie to jest zbudowane klasycznie, wed³ug okrelonej konstrukcji merytorycznej. Odpowiada standardom prac naukowych, choæ
podporz¹dkowanych wymogom komercyjnym. Po wykazie skrótów, poprzez wprowadzenie Autor informuje Czytelników, jakie mia³ intencje,
pisz¹c tê ksi¹¿kê. Ju¿ na wstêpie sygnalizuje, ¿e mamy do czynienia ze
z³o¿onoci¹ normatywn¹, wiele aktów prawnych interesuje siê zagadnie-
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niem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez jednostki samorz¹du
terytorialnego. Zmusza to do pilnego ledzenia ustawodawcy, który doæ
swobodnie operuje normami prawnymi w tym zakresie.
Podstawowym aktem prawnym w zakresie tworzenia spó³ek komunalnych jest ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.). To ona wskaza³a na mo¿liwoæ
tworzenia spó³ek prawa handlowego w zakresie gospodarki komunalnej.
Art. 9 tej ustawy stanowi, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹
tworzyæ spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ lub spó³ki akcyjne, a tak¿e
przystêpowaæ do takich spó³ek.
Ju¿ we wprowadzeniu Autor sugeruje, ¿e bardziej zasadne i celowe
by³oby pos³ugiwanie siê pojêciem spó³ka samorz¹du terytorialnego ni¿
spó³ka komunalna, której nazwê wykszta³ci³a praktyka gospodarcza,
a nie ustawodawca. Ten bowiem w ustawie o gospodarce komunalnej
pos³uguje siê jedynie nazw¹ spó³ka z udzia³em jednostek samorz¹du
terytorialnego, nie dostrzegaj¹c potrzeby tworzenia odrêbnego pojêcia
normatywnego.
Zasadnym zatem wydaje siê pytanie, czy spó³ki komunalne to rodzaj
(odmiana) typ specyficznej spó³ki handlowej, czy te¿ zupe³nie inna forma
organizacyjno-prawna, która tylko nazwana zosta³a spó³k¹, a ni¹ w zasadzie nie jest  w pe³nym (i prawnym) tego s³owa znaczeniu. Zreszt¹
w praktyce i doktrynie dostrzegane s¹ coraz to nowe ró¿ne dziwne lub
szczególne spó³ki (zob. np. ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej  Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.), która wprowadza
sportow¹ spó³kê akcyjn¹ czy te¿ spó³ki gie³dowe, spó³ki publiczne radiofonii i telewizji, spó³ki uregulowane w innych ustawach (art. 611 k.s.h.).
Dobitnym tego przyk³adem jest m.in. ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r.
o drogowych spó³kach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. Nr 23, poz.
136) czy te¿ europejska spó³ka akcyjna oraz europejskie zgrupowanie
interesów gospodarczych, nie wspominaj¹c ju¿ o najnowszej regulacji
spó³ek celowych zwi¹zanych z organizacj¹ Euro 2012. Wymienione spó³ki
stworzone jako spó³ki zadaniowe stanowi¹ doskona³y przyk³ad mutacji,
wariantów i kategorii odchodz¹cych od modelu typowych spó³ek handlowych, do których tak¿e nie nale¿¹ spó³ki komunalne.
W rozdziale pierwszym Autor zajmuje siê formami organizacyjnoprawnymi prowadzenia dzia³alnoci komunalnej przez jednostki samorz¹-
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du terytorialnego. Przypomina, czym jest jednostka samorz¹du terytorialnego prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ w naszym systemie samorz¹dowym, ale te¿ zaznacza, ¿e jej status pod tym wzglêdem na ca³ym
wiecie wywo³uje wiele sporów, zastrze¿eñ i kontrowersji. Nic w tym
dziwnego, skoro jednostkom samorz¹du terytorialnego stawia siê zupe³nie
inne cele i zadania spo³eczne ni¿ te, które wi¹¿¹ siê z podejmowaniem
i prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej w ogólnoci, chyba ¿e idzie
o sferê u¿ytecznoci publicznej, w której upatruje siê odpowiednie pole
do dzia³ania dla jednostek samorz¹du terytorialnego zorganizowanych jako
spó³ki handlowe. Spojrzenie na te dylematy jest zawsze interesuj¹ce zarówno
dla teoretyków, jak i praktyków; dobrze wiêc siê sta³o, ¿e Autor w formie
skrótowej do tego siê te¿ odnosi w swoim opracowaniu.
Podobne uwagi mo¿na sformu³owaæ wobec czêci powiêconej
formom prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Jest to swoisty przegl¹d tych form organizacyjnoprawnych z jednoczesnym przypomnieniem podstaw prawnych, na których
siê one opieraj¹. Wsparciem w tym zakresie s¹ pogl¹dy doktryny, na które
powo³uje siê w przypisach Autor. Jego zdaniem województwa samorz¹dowe i powiaty mog¹ jedynie tworzyæ spó³ki z o.o. i spó³ki akcyjne. To
samo dotyczy gmin w sferze u¿ytecznoci publicznej. Poza t¹ sfer¹ jedynie
gminy mog¹ tworzyæ spó³ki jawne, komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz wystêpowaæ odpowiednio jako: komplementariusz, komandytariusz i akcjonariusz. Ponadto gminy i województwa samorz¹dowe poza
obszarem u¿ytecznoci publicznej mog¹ tworzyæ spó³ki kapita³owe, gdy¿
odpowiednie przepisy samorz¹dowe daj¹ im takie mo¿liwoci organizacyjno-prawne.
W rozdziale drugim niniejszego opracowania znajduje siê omówienie
gminnych spó³ek osobowych jako form organizacyjno-prawnych, za
pomoc¹ których te jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ prowadziæ
dzia³alnoæ gospodarcz¹. Autor szczegó³owo na bazie przepisów kodeksu
spó³ek handlowych przedstawia procedurê tworzenia tych spó³ek handlowych. Jest to swego rodzaju instrukta¿ formalnoprawny, pokazuj¹cy
krok po kroku proces zak³adania osobowej spó³ki handlowej.
Osobicie nie jestem zwolennikiem tworzenia takich spó³ek handlowych, gdy¿ mam pe³n¹ wiadomoæ zadañ, jakie spadaj¹ na gminê jako
wspólnika. Nie wchodz¹c w szczegó³y, wydaje siê, ¿e pogl¹d Autora (jak
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i czêci doktryny) w kwestii tworzenia osobowych spó³ek handlowych
przez gminy jest wysoce polemiczny. Trudno bowiem sobie wyobraziæ,
jak taka spó³ka w praktyce by funkcjonowa³a, skoro sama gmina by³aby
w niej jednoczenie wspólnikiem, zajmowa³a siê prowadzeniem i reprezentowaniem tej spó³ki, nie maj¹c do tego wydzielonego organu w postaci
zarz¹du, jaki wystêpuje w spó³kach kapita³owych. Zgodnie bowiem z art.
39 § 1 k.s.h. ka¿dy ze wspólników ma prawo i obowi¹zek prowadzenia
spraw spó³ki. Taka konstrukcja nasuwa wiele pytañ, co zrobiæ w razie
og³oszenia upad³oci osobowej spó³ki handlowej, w której gmina wystêpuje jako wspólnik, jak ma siê kszta³towaæ jej pe³na odpowiedzialnoæ za
zobowi¹zania spó³ki. Zwraca na to uwagê sam Autor (s. 37), stwierdzaj¹c,
¿e nieograniczona, solidarna i subsydiarna odpowiedzialnoæ wspólnika
spó³ki jawnej za zobowi¹zania zmusza w praktyce ka¿dego wspólnika do
codziennego anga¿owania siê w prowadzenie spraw spó³ki. Warto postawiæ pytanie: czy taki osobisty udzia³ wójta, burmistrza, prezydenta
w funkcjonowaniu spó³ki jawnej nie bêdzie kolidowaæ z codziennymi powinnociami w urzêdzie? Odpowied wydaje siê oczywista.
W moim przekonaniu ³¹czenie dwóch ró¿nych ról wp³ynie na wykonywanie publicznych funkcji, dla których te osoby zosta³y wybrane,
a przecie¿ nie o to chodzi, by wchodziæ personalnie w spó³ki, lecz
raczej, by korzystaæ z ich mo¿liwoci organizacyjno-prawnych.
S¹ legalne sposoby na obejcie tej sytuacji, o czym pisze Autor, w postaci
pe³nomocnictw osób upowa¿nionych przez gminê, ale to k³óci siê, moim
zdaniem, z istot¹ osobowej spó³ki handlowej. Ponadto jest to wdziêczne
pole do nadu¿yæ i patologii, których mo¿na unikn¹æ. Co do tego nie trzeba
nikogo  jak s¹dzê  przekonywaæ. To ju¿ krok do tego, by stwierdziæ,
¿e gmina jako wspólnik ma zdolnoæ upad³ociow¹, bo przecie¿ nie mo¿na
jej inaczej traktowaæ jak ka¿dego innego wspólnika w osobowej spó³ce
handlowej. Jak do tej pory ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo
upad³ociowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.) w art.
6 pkt 2 stwierdza, ¿e nie mo¿na og³osiæ upad³oci jednostek samorz¹du
terytorialnego (zob. Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz, red.
A. Witosz, wydanie 1, stan prawny na 9 lipca 2007 r. Warszawa 2007,
s. 25). Nasuwa siê w tej sytuacji pytanie, có¿ to za wspólnik, skoro nie
mo¿na go traktowaæ równorzêdnie jak ka¿dego wspólnika, a tym samym
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wierzyciel nie mo¿e wobec takiej spó³ki skorzystaæ z wszystkich przys³uguj¹cym mu praw, które daje prawo upad³ociowe i naprawcze.
Du¿o mniejsze w¹tpliwoci rodzi udzia³ gminy jako wspólnika (komandytariusza) w spó³ce komandytowej czy te¿ komandytowo-akcyjnej.
Tu podzia³y miêdzy wspólnikami s¹ wyraniejsze, ich status mo¿e byæ
zró¿nicowany, a udzia³ osób prawnych w postaci gminy daje siê wydzieliæ
i zracjonalizowaæ prawnie i gospodarczo.
Rozdzia³ trzeci dotyczy kapita³owych spó³ek komunalnych. Stanowi
wiêc centralny obszar tej ksi¹¿ki. Autor przedstawia dok³adnie na podstawie przepisów kodeksu spó³ek handlowych proces zak³adania tych
spó³ek handlowych. Nawi¹zuje przy tym do lex specialis, czyli takich
norm prawnych, jakie znajduj¹ siê w odrêbnych aktach prawnych samorz¹dowych i komunalnych. Skupia siê na zarz¹dzie i radzie nadzorczej
spó³ki komunalnej, podkrelaj¹c ich specyfikê i odrêbnoci przy tworzeniu
spó³ek komunalnych. W tym obszarze spraw praktyka stawia ciekawe
pytania: czy reprezentacja gminnej osoby prawnej zale¿y od formy prawnej, czy wójt ma prawo do reprezentacji spó³ki komunalnej w s¹dzie?
Gdy idzie o reprezentacjê tych spó³ek, to organem realizuj¹cym tê
zdolnoæ do czynnoci prawnych spó³ki jest jej zarz¹d. Jak wynika
z odpowiednich przepisów kodeksu spó³ek handlowych, ka¿dy cz³onek
zarz¹du ma prawo reprezentowaæ spó³kê we wszystkich czynnociach
s¹dowych. Sposób reprezentacji w przypadku zarz¹du wieloosobowego
mo¿e zostaæ ustalony przez wspólników w umowie spó³ki b¹d w statucie, bêd¹cym podstaw¹ funkcjonowania spó³ek kapita³owych. W razie
braku takich postanowieñ obowi¹zuje zasada automatyzmu, czyli maj¹ tu
zastosowanie art. 205 k.s.h. lub 371 k.s.h.
Organem gminy s¹: rada gminy oraz wójt ( burmistrz, prezydent miasta).
Wójt jako organ wykonawczy gminy oraz realizuj¹cy obowi¹zek gospodarowania mieniem komunalnym, a tak¿e reprezentowania gminy na
zewn¹trz nie jest legitymowany do reprezentowania spó³ki komunalnej
w s¹dzie. Z ustawowego upowa¿nienia do gospodarowania mieniem komunalnym nie wynika prawo wkraczania wójta na teren reprezentacji
spó³ki komunalnej, która jako odrêbna osoba prawna ma okrelon¹ pozycjê
prawn¹, a tym samym jej w³asn¹ reprezentacjê. Oznacza to, ¿e wójt mo¿e
realizowaæ uprawnienia w³acicielskie w imieniu gminy, lecz z tytu³u
zajmowanego urzêdu nie mo¿e ingerowaæ w prowadzenie spraw oraz
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reprezentacjê spó³ki komunalnej. Jest to bowiem domena zarz¹du tej spó³ki.
Oczywicie nie oznacza to, ¿e wójt jest pozbawiony okrelonego wp³ywu
na organizacjê i funkcjonowanie spó³ki komunalnej. Jest to zw³aszcza
widoczne w procesie tworzenia (powstawania) tej spó³ki. To nie kto inny
jak wójt (jako organ gminy) powo³uje radê nadzorcz¹ (art. 10a u.g.k.),
a ta z kolei powo³uje (i odwo³uje) cz³onków zarz¹du spó³ki (art. 10a ust. 6
u.g.k.).
Zatem wp³yw wójta na sk³ad organów spó³ki komunalnej jest zasadniczy, a ich predyspozycje i kompetencje podlegaj¹ jego ocenie. Dobrze,
gdy dobór cz³onków w³adz spó³ki komunalnej odbywa siê wed³ug kryteriów profesjonalnych i zaufania, a tak¿e przy uwzglêdnieniu dobra ca³ej
spó³ki, której celem jest realizacja zadañ gospodarki komunalnej. Gorzej,
gdy bior¹ przewagê partykularne interesy i powi¹zania personalne.
Omawiaj¹c te problemy, Autor jednak nie obudowuje ich g³êbiej pogl¹dami doktryny prawa, orzecznictwem s¹dowym, przyk³adami z praktyki komunalnej. A szkoda, gdy¿ by³yby one ciekawe i pouczaj¹ce dla
notariuszy.
W rozdziale czwartym Autor zajmuje siê obrotem udzia³ami i akcjami
spó³ek komunalnych. Przedstawia specyfikê tych operacji, omawia ich
charakter prawny. W du¿ej mierze podstaw¹ normatywn¹ s¹ tu tak¿e,
obok innych aktów prawnych, przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych
(Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). W rozdziale tym s¹ tak¿e zawarte
uwagi odnosz¹ce siê do podwy¿szenia i obni¿enia kapita³u zak³adowego
w komunalnej spó³ce z o.o. oraz spó³ce akcyjnej. Interesuj¹cym uzupe³nieniem jest krótka charakterystyka umów sprzeda¿y udzia³ów i akcji
w spó³kach komunalnych (jest to system buy- sell- back  BSB).
Rozdzia³ pi¹ty powiêcony jest problematyce ³¹czenia, podzia³u i przekszta³cenia spó³ek komunalnych. Pod³o¿em transformacji tych spó³ek s¹
odpowiednie przepisy kodeksu spó³ek handlowych.
Rozdzia³ szósty z kolei podaje instytucje kontrolne, jakie s¹ stworzone
nad jednostkami samorz¹du terytorialnego w ramach naszego systemu
samorz¹dowego. Nie maj¹ one jednak kompetencji kontrolnych nad spó³kami komunalnymi, nad którymi czuwa ustawodawca, a przede wszyst-
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kim organy tych¿e spó³ek, ale te¿  w pewnym zakresie  instytucje
pañstwowe.
Ksi¹¿ka jest wyposa¿ona w zestaw wzorów pism, uchwa³ i umów,
które stanowi¹ wa¿ny, bo praktyczny, komplet dokumentów prawnych,
s¹ wród nich uchwa³y rady gminy (gminy) o utworzeniu osobowych
spó³ek handlowych, umowy spó³ki jawnej, komandytowej i statut komandytowo-akcyjnej z udzia³em gminy (miasta), umowa spó³ki z o.o. oraz
statut spó³ki akcyjnej z udzia³em gminy (miasta), umowa sprzeda¿y akcji
(udzia³ów) na czas okrelony, ustanowienie pe³nomocnictwa gminy (miasta)
w spó³ce osobowej, pe³nomocnictwo szczególne gminy (miasta) spó³ce
osobowej.
Dla zainteresowanych dr¹¿eniem tematu spó³ek komunalnych za³¹czona jest bibliografia podstawowa, która s³u¿y pomoc¹ w dotarciu do innych
pozycji ksi¹¿kowych i prasy fachowej.
Ksi¹¿ka napisana jest w sposób komunikatywny dla ka¿dego Czytelnika. Jest wiêc bardzo praktyczna i zrozumia³a, co jest du¿¹ zas³ug¹
Autora, gdy¿ problematyka spó³ek komunalnych wcale nie jest tak prosto
uregulowana w obowi¹zuj¹cym prawie.
Opracowanie to mo¿e okazaæ siê niezwykle przydatne dla obs³ugi
prawnej, cz³onków zarz¹dów, rad nadzorczych, pracowników spó³ek
komunalnych, jednostek samorz¹du terytorialnego. Mo¿e te¿ stanowiæ
doskona³y materia³ szkoleniowy, ale tak¿e s³u¿yæ pomoc¹ do prac naukowych i zajêæ dydaktycznych. Jest tak¿e godna polecenia notariuszom,
którzy spotykaj¹ siê w swojej praktyce z organizacj¹ i funkcjonowaniem
spó³ek komunalnych.
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