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Przedsi¦biorstwa � trybiki w machinie gospodarki
narodowej

Szeroko rozumiane przedsi¦biorstwa s¡ podstawow¡ form¡ organizacyjn¡
w ka»dej gospodarce narodowej. W nich ludzie urzeczywistniaj¡ swoj¡
przedsi¦biorczo±¢, czyli swoj¡ inicjatyw¦ i wol¦ aktywnego i
innowacyjnego dziaªania, i tam otrzymuj¡ dochody, które s¡ ich gªównym
¹ródªem utrzymania.
Przedsi¦biorstwo jest podmiotem dziaªania zbiorowego w tym sensie, »e
osoby zajmuj¡ce si¦ przedsi¦biorczo±ci¡ zmuszone s¡ wchodzi¢ w
ekonomiczne kontakty z innymi uczestnikami procesu produkcji, podziaªu
i wymiany.



Struktura przedsi¦biorstw w Polsce (1999)

W ka»ym kraju struktura przedsi¦biorstw pod wzgl¦dem form
organizacyjnych i form wªasno±ci jest bardzo zró»nicowana i podlega
zmianom w zale»no±ci od sytuacji gospodarczej.

1999

Spóªki osobowe..............................291701

Spóªki kapitaªowe

z ograniczon¡ odpowiedzialno±ci¡ (z o.o.)...138109

Spóªki akcyjne (SA)..........................77666

Razem spóªki................................437376

Przedsi¦biorstwa pa«stwowe....................2600

Przedsi¦biorstwa spóªdzielcze................19328

Przedsi¦biorstwa jednoosobowe..............2417737

Razem przedsi¦iorstw.......................2439665

Razem......................................2877041



Struktura przedsi¦biorstw w Polsce (2016)

praca domowa



Spóªka

Spóªka � rodzaj dziaªalno±ci osób �zycznych lub prawnych oparty na
umowie albo statucie, a maj¡cy zazwyczaj na celu prowadzenie
dziaªalno±ci gospodarczej.



Spóªka osobowa

Spóªka osobowa oparta jest na wi¦zi zachodz¡cej mi¦dzy jej wspólnikami
i ich osobistemu zaanga»owaniu w dziaªalno±¢ spóªki. Jest przy tym
struktur¡ odr¦bn¡ od wspólników, zarówno pod wzgl¦dem
organizacyjnym, jak i maj¡tkowym. Spóªki osobowe s¡ bowiem
jednostkami organizacyjnymi maj¡cymi zdolno±¢ prawn¡, co oznacza, »e
mog¡ we wªasnym imieniu nabywa¢ prawa, w tym wªasno±¢
nieruchomo±ci i inne prawa rzeczowe oraz zaci¡ga¢ zobowi¡zania � a wi¦c
samodzielnie uczestniczy¢ w obrocie gospodarczym. Spóªki osobowe
posiadaj¡ tak»e zdolno±¢ s¡dow¡ i zdolno±¢ procesow¡, tj. mog¡
samodzielnie wyst¦powa¢ w procesie s¡dowym jako strona, pozywa¢ oraz
by¢ pozywane. Do spóªek osobowych zalicza si¦ spóªk¦ jawn¡, spóªk¦
partnersk¡, spóªk¦ komandytow¡ i spóªk¦ komandytowo-akcyjn¡.
Zgodnie z kodeksem spóªek handlowych, spóªki osobowe nie s¡ uznawane
za osoby prawne. Oznacza to w praktyce, »e opodatkowaniu podatkiem
dochodowym podlegaj¡ tylko wspólnicy, a nie caªa �rma. Poza tym spóªki
osobowe s¡ zarz¡dzane przez samych wspólników, podczas gdy osoba
prawna musi powoªa¢ zarz¡d i rad¦ nadzorcz¡. Rang¦ osoby prawnej maj¡
spóªki kapitaªowe.



Spóªka osobowa
Spóªka jawna

W spóªce jawnej (skrót: sp.j.) ka»y wspólnik odpowiada za zobowi¡zania
spóªki bez ogranicze« caªym swoim maj¡tkiem solidarnie z pozostaªymi
wspólnikami. Umowa spóªki powinna by¢ zawarta na pi±mie pod rygorem
niewa»o±ci. Powinna ona zawiera¢:

nazw¦ �rmy i siedzib¦ spóªki,

okre±lenie wkªadów wnoszonych przez ka»ego wspólnika i ich warto±¢
oraz

przedmiot dziaªalno±ci spóªki.

Maj¡tek spóªki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkªad lub nabyte
przez spóªk¦ w czasie jej istnienia. Ka»dy wspólnik ma prawo do równego
udziaªu w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez
wzgl¦du na rodzaj i warto±¢ wkªadu. Rozwi¡zanie spóªki nast¦puje z
chwil¡ wykre±lenia jej z rejestru na wniosek wszystkich wspólników.



Spóªka osobowa
Spóªka partnerska

Spóªka partnerska (skrót: sp.p.) utworzona jest przez wspólników
(partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu, np. adwokata,
aptekarza, architekta, biegªego rewidenta, doradcy podatkowego,
ksi¦gowego, lekarza, piel¦gniarki, notariusza, radcy prawnego itp. Umowa
spóªki zgªoszona do s¡du rejestrowego powinna zawiera¢:

okre±lenie wolnego zawodu,

przedmiot dziaªalno±ci spóªki,

nazwiska i imiona partnerów, którzy ponosz¡ nieograniczon¡
odpowiedzialno±¢ za zobowi¡zania spóªki,

�rm¦ i siedzib¦ spóªki,

okre±lenie wkªadów wnoszonych przez ka»ego partnera i ich warto±¢,

uprawnienia ka»ego partnera do wykonywania zawodu.

Rozwi¡zanie spóªki mo»e nast¡pi¢ w wyniku jednomy±lnej uchwaªy
wszystkich patrnerów na skutek upadªo±ci spóªki, utraty prawa do
wykonywania wolnego zawodu lub prawomocnego orzeczenia s¡du.



Spóªka osobowa
Spóªka komandytowa

Spóªka komandytowa (skrót: sp.k.) jest spóªk¡ osobow¡ maj¡c¡ na celu
prowadzenie przedsi¦biorstwa pod wªasn¡ �rm¡, w której wobec
wierzycieli za zobowi¡zania spóªki odpowiada bez ograniczenia co
najmniej jeden wspólnik zwany komplementariuszem. Pozostali wspólnicy
nazywani s¡ komandatariuszami. Ich odpowiedzialno±¢ jest ograniczona
do wysoko±ci wniesionego wkªadu. Umowa spóªki powinna by¢ zawarta w
formie aktu notarialnego i zawiera¢:

�rm¦ i siedzib¦ spóªki,

przedmiot dziaªalno±ci spóªki,

okre±lenie wkªadów wnoszonych przez ka»ego wspólnika i ich
warto±¢,

oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialno±ci ka»ego
komandatariusza wobec wierzycieli do wysoko±ci tzw. sumy
komandytowej,

nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spóªki.

Komandatariusz uczestniczy w zysku spóªki proporcjonalnie do jego
wkªadu rzeczywi±cie wniesionego do spóªki.



Spóªka kapitaªowa

Spóªka kapitaªowa � forma prawna organizacji podmiotów
gospodarczych, najcz¦±ciej wykorzystywana w prowadzeniu du»ych
przedsi¦biorstw, a tak»e w wewn¦trznej organizacji grup kapitaªowych.
Cechami spóªki kapitaªowej s¡ m.in.:

posiadanie kapitaªu zakªadowego
posiadanie osobowo±ci prawnej
posiadanie zgromadzonego maj¡tku odr¦bnego od maj¡tków
osobistych wspólników lub akcjonariuszy
ponoszenie przez spóªk¦ odpowiedzialno±ci za zobowi¡zania caªym
swym maj¡tkiem
wyª¡czenie, z pewnymi wyj¡tkami, odpowiedzialno±ci
wspólników/akcjonariuszy za zobowi¡zania spóªki (niekiedy bª¦dnie
mówi si¦ o ograniczeniu ich odpowiedzialno±ci do wysoko±ci
wniesionych wkªadów)
wyª¡czenie, co do zasady, wspólników lub akcjonariuszy z
bezpo±redniego prowadzenia spraw spóªki (tzw. rozdziaª sfery
wªa±cicielskiej od sfery zarz¡dzania) poprzez utworzenie organów
spóªki
prawa i obowi¡zki udziaªowców/akcjonariuszy reguluje, z
zastrze»eniem bezwzgl¦dnie obowi¡zuj¡cych norm prawa, umowa
spóªki
statut, zwane �konstytucj¡ spóªki�.



Spóªka kapitaªowa
Spóªka z ograniczon¡ odpowiedzialno±ci¡

Spóªka z ograniczon¡ odpowiedzialno±ci¡ (sp. z o.o.) � forma prawna
przedsi¦biorstwa utworzonego przez jedn¡ lub wi¦cej osób, zwanych
wspólnikami. Wspólnicy nie odpowiadaj¡ za zobowi¡zania spóªki wobec
wierzycieli; odpowiada za nie sama spóªka swoim maj¡tkiem utworzonym
z wkªadów wspólników. Ponadto, za zobowi¡zania spóªki mog¡
odpowiada¢ tak»e czªonkowie jej zarz¡du subsydiarnie, tj. w przypadku
bezskuteczno±ci egzekucji z maj¡tku spóªki, je±li nie zgªosili w por¦
wniosku o upadªo±¢ spóªki. Osi¡gni¦ty zysk spóªki jest dzielony
proporcjonalnie do wniesionych udziaªów. Udziaªy nie s¡ przedmiotem
swobodnego obrotu. Mog¡ one by¢ odst¡pione innym osobom tylko za
zgod¡ wszystkich pozostaªych wspólników.
Spóªk¦ z o.o. mo»e zaªo»y¢ jedna lub wi¦cej osób �zycznych lub
prawnych b¡d¹ jednostek organizacyjnych bez osobowo±ci prawnej (np.
spóªka jawna), z tym zastrze»eniem tylko, »e zaªo»ycielem jednoosobowej
spóªki z o.o. nie mo»e by¢ inna jednoosobowa spóªka z o.o. Wymagany
kapitaª zakªadowy to minimum 5000 zª.



Spóªka kapitaªowa
Spóªka akcyjna (1/2)

Spóªka akcyjna to rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej
spóªki kapitaªowej, której forma opiera si¦ na obiegu akcji b¦d¡cych w
posiadaniu akcjonariuszy. Kapitaª zakªadowy skªada si¦ z wkªadów
zaªo»ycieli, którzy staj¡ si¦ wspóªwªa±cicielami spóªki. Akcjonariusze nie
odpowiadaj¡ za zobowi¡zania spóªki, ryzyko ponosz¡ jedynie do wysoko±ci
wniesionego kapitaªu oraz czerpi¡ zyski (np. w postaci dywidendy).
Warunkiem powstania spóªki akcyjnej jest posiadanie okre±lonego
statutem kapitaªu zaªo»ycielskiego, który umo»liwia wypuszczenie
okre±lonej liczby akcji o ustalonych statutowo warto±ciach nominalnych.
Minimalny kapitaª zakªadowy wynosi 100 000 zª, a minimalna warto±¢
nominalna akcji to 1 grosz.
Sprzeda» akcji na rynku kapitaªowym prowadzi do znacznego
powi¦kszenia sumy kapitaªu zaªo»cielskiego. Stwarza to mo»liwo±¢
prowadzenia dziaªalno±ci inwestycyjnej i eksploatacyjnej na znacznie
szersz¡ skal¦w porównaniu z mo»liwo±ciami �nansowymi jakiejkolwiek
innej formy spóªek.



Spóªka kapitaªowa
Spóªka akcyjna (2/2)

Chocia» liczba spóªek akcyjnych jest wielokrotnie mniejsza w porówaniu z
ró»ymi spóªkami osobowymi i spóªkami kapitaªowymi z o.o., ich udziaª w
wytwarzaniu produkcji i osi¡ganych dochodach jest znacznie wi¦kszy. Na
przykªad w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat osiemdziesi¡tych
funkcjonowaªo okoªo 15 mln ró»nego typu przedsi¦biorstw. Prawie 11,5
mln to drobne �rmy indywidualnych wªa±cicieli, okoªo 1,2 mln to
kilkuosobowe spóªki, natomiast okoªo 2,2 mln stanowiªy wielkie
korporacje zorganizowane na zasadach spóªki akcyjnej. Mimo ogromnej
przewagi ilo±ciowej �rm drobnych i ±rednich, osi¡gaªy one zaledwie 15%
dochodów, za± prawie 85% przypadaªo na wielkie korporacje.



Rodzaje akcji w spóªce akcyjnej

W spóªce akcyjnej wyst¦puj¡ dwie kategorie akcji:

uprzywilejowane (imienne),

zwykªe.

Przywileje wynikaj¡ce z posiadania akcji imiennych s¡ wyra¹nie
sformuªowane w statucie spóªki akcyjnej. Statut mo»e gwarantowa¢ staªy
udziaª w zyskach niezale»nie od sytuacji �nansowej �rmy. Posiadacz akcji
uprzywilejowanej mo»e dysponowa¢ dwoma gªosami, co zapewnia mu
wi¦kszy wpªyw na decyzje podejmowane na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy. Uzyskuje on tak»e pierwsze«stwo w podziale maj¡tku w
przypadku likwidacji spóªki.
Akcje zwykªe uprawniaj¡ posiadacza do udziaªu w zyskach, jakie
pozostaj¡ po uregulowaniu wszystkich zobowi¡za« spóªki, tzn. po
opªaceniu podatków, procentów od emitowanych obligacji, dywidend od
akcji uprzywilejowanych oraz potr¡ceniu zysków nierozdzielonych,
przeznaczonych na dalszy rozwój spóªki.
Spóªka akcyjna jest spóªk¡ kapitaªow¡, co oznacza, »e akcjonariusze
odpowiadaj¡ za zobowi¡zania �rmy do wysoko±ci swoich akcji, a nie
caªym maj¡tkiem, jak w przypadku spóªki partnerskiej, jawnej lub
komandytowej.



Spóªka akcyjna: wªasno±¢ a zarz¡dzanie

W spóªkach akcyjnych nast¦puje oddzielenie zarz¡dzania od wªasno±ci.
Wspóªwªa±ciciele spóªki (akcjonariusze) na ogóª nie zarz¡dzaj¡
przedsi¦biorstwem, lecz zatrudniaj¡ na kierowniczych stanowiskach
specjalistów, zwanych mened»erami. Akcjonariusze na walnym
zgromadzeniu wybieraj¡ spo±ród siebie rad¦ nadzorcz¡, która z kolei
powoªuje i kontroluje dziaªalno±¢ zarz¡du odpowiedzialnego za
operatywne kierowanie spóªk¡.



Wielko±¢ przedsi¦biorstwa

Za maªego przedsi¦biorc¦ uwa»a si¦ przedsi¦biorc¦, który zatrudniaª
±rednio rocznie mniej ni» 50 pracowników oraz osi¡gn¡ª przychód
netto ze sprzeda»y towarów i usªug nie przekraczaj¡cy równowarto±ci
7 mln euro przeliczonych na walut¦ krajow¡.

Za ±redniego przedsi¦biorc¦ uwa»a si¦ przedsi¦biorc¦ nie b¦d¡cego
maªym przedsi¦biorc¡ i który zatrudniaª ±rednio rocznie mniej ni»
250 pracowników oraz osi¡gaª przychód netto ze sprzeda»y towarów i
usªug nieprzekraczaj¡cy 40 mln euro przeliczonych na walut krajow¡.

Przedsi¦biorca zatrudniaj¡cy ponad 250 pracowników i osi¡gaj¡cy
przychód netto ze sprzeda»y towarów i usªug ponad 40 mln euro,
jest zaliczany do przedsi¦biorstw wielkich.



Korporacje transnarodowe (wielonarodowe)

O skali dziaªalno±ci gospodarczej ±wiadczy wymownie fakt, »e 300
najwi¦kszych korporacji transnarodowych kontroluje okoªo 25% maj¡tku
produkcyjnego ±wiata. Wytwarzaj¡ one okoªo 25% ±wiatowej produkcji i
uczestnicz¡ w okoªo 30-40% warto±ci handlu ±wiatowego. Roczna warto±¢
produkcji lub handlu przekracza cz¦sto warto±¢ rocznej produkcji lub
obrotu ±redniej wielko±ci kraju.



Przedsi¦biorstwa pa«stwowe

Przedsi¦iorstwa pa«stwowe w Polsce s¡ samodzielnymi, samorz¡dnymi i
samo�nansuj¡cymi si¦ podmiotami gospodarczymi.



Przedsi¦biorstwa pa«stwowe
Samodzielno±¢ i samorz¡dno±¢

Samodzielnie podejmuj¡ one decyzje: co, kiedy, ile i jak produkowa¢, i
»den organ pa«stwowy nie mo»e si¦ bezpo±rednio wtr¡ca¢ w ich decyzje
ekonomiczne.



Przedsi¦biorstwa pa«stwowe
Samo�nansowanie

Samo�nansowanie powinno oznacza¢, »e przedsi¦biorstwo pokrywa
wszystkie swoje wydatki z przychodów pochodz¡cych ze sprzedanej
produkcji dóbr lub usªug. Znaczna jednak cz¦±¢ przedsi¦biorstw
pa«stwowych w Polsce nie osi¡ga wystarczaj¡cych dochodów ze
sprzeda»y produkcji i dlatego bud»et pa«stwa musi udziela¢ dotacji
przedsi¦biorstwom de�cytowym, aby nie dopu±ci¢ do ich upadku i
powi¦kszenia w ten sposób istniej¡cego bezrobocia. Jest to sytuacja
przej±ciowa i w przyszªo±ci wszystkie przedsi¦biorstwa pa«stwowe
powinny uzyska¢ zdolno±¢ do samo�nansowania.
Chocia» liczba przedsi¦iorstw pa«stwowych w porównaniu z
przedsi¦biorstwami prywatnymi, a tak»e spóªdzielniami i
przedsi¦biorstwami komunalnymi jest stosunkowo najmniejsza, to ich
udziaª w wytwarzanej produkcji w kraju, jak równie» w ogólnym
zatrudnieniu jest bardzo du»y. W 2000 r. w pa«stwowych
przedsi¦biorstwach zatrudnionych byªo jeszcze okoªo 40% wszystkich
pracowników.



Przedsi¦biorstwa � ró»nic ci¡g dalszy
Przedsi¦biorstwa komunalne

Przedsi¦biorstwa komunalne s¡ wªasno±ci¡ samorz¡du terytorialnego. Ich
zadaniem jest realizacja lokalnych potrzeb spoªeczno±ci w dziedzinie
utrzymania dróg, zaopatrzenia w energi¦ i wod¦, oczyszczania ±cieków
komunalnych, lokalnego transportu zbiorowego itp. Organem
zaªo»ycielskim przedsi¦biorstw komunalnych s¡ gminy.



Przedsi¦biorstwa � ró»nic ci¡g dalszy
Spóªdzielnie

Spóªdzielnie s¡ dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o
zmiennym skªadzie osobowym oraz zmiennym funduszu udziaªowym. W
interesie swoich czªonków spóªdzielnie prowadz¡ wspóln¡ dziaªalno±¢
gospodarcz¡. Mo»e to by¢ tak»e dziaªalno±¢ spoªeczna lub
o±wiatowo-kulturalna nie tylko na rzecz swoich czªonków, ale tak»e
±rodowiska. Maj¡tek spóªdzielni jest prywatn¡ wªasno±ci¡ jej czªonków i w
razie jej rozwi¡zania pozostaªy maj¡tek jest dzielony pomi¦dzy czªonków.
W odró»nieniu od spóªek kapitaªowych (spóªek akcyjnych i z ograniczon¡
odpowiedzialno±ci¡) ka»dy czªonek przy podejmowaniu uchwaªy lub
wyborze zarz¡du i rady nadzorczej dysponuje tylko jednym gªosem.
Przedsi¦biorstwa spóªdzielcze mog¡ by¢ zorganizowane w formie
spóªdzielni u»ytkowników (np. spóªdzielnie mieszkaniowe, spóªdzielnie
kredytowe) lub spóªdzielni pracowników (np. spóªdzielnie pracy,
spóªdzielnie produkcyjne, spóªdzielnie handlowe).



Mrówka w mrowisku
Czyli �rmy jednoosobowa a gospodarka narodowa

W segmencie �rm jednoosobowych obserwujemy najwi¦ksz¡ dynamik¦
zmian. Na przykªad w 1999 r. w Polsce zlikwidowano z ró»nych przyczyn
okoªo 1750 maªych i ±rednich �rm, ale równocze±nie zarejestrowano
ponad 2500 nowych jednostek organizacyjnych.
W ka»dym kraju, nawet najbardziej rozwini¦tym gospodarczo, liczba tych
maªych, jednoosobowych �rm cz¦sto wielokrotnie przewy»sza liczb¦ �rm
±rednich i wielkich, chocia» ich udziaª w produkcji, obrotach handlowych i
zyskach wygospodarowanych w kraju jest stosunkowo niewielki.



Czym jest dziaªalno±¢ innowacyjna
przedsi¦biorstwa

Dziaªalno±¢ innowacyjna obejmuje dziaªania o charakterze technicznym,
organizacyjnym, �nansowym i handlowym, których celem jest
opracowywanie i wdra»anie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i
procesów. Wedªug kryteriów przyj¦tych przez Gªówny Urz¡d Statystyczny
(GUS) przedsi¦biorstwo innowacyjne to takie przedsi¦biorstwo, które w
trzyletnim okresie wprowadziªo przynajmniej jedn¡ innowacj¦
technologiczn¡, nowy lub ulepszony produkt b¡d± ulepszony proces.



Przedsi¦biorczo±¢ wirtualna



Fundacje i stowarzyszenia pozarz¡dowe

Fundacje, jak i stowarzyszenia odgrywaj¡ niezwykle wa»n¡ i spoªecznie
u»yteczn¡ rol¦ w sferze nieskomercjalizowanych usªug, które nie
podlegaj¡ konkurencyjnym prawom rynku. Tworz¡ one szeroki zakres
aktywno±ci sªu»¡cej potrzebom innych ludzi. Dowodz¡ w ten sposób, »e
mo»na i trzeba w wielu »yciowych sytuacjach pracowa¢ bezinteresownie
dla wspólnego dobra.



Fundacje (1/2)

Oprócz du»ej liczby przedsi¦biorstw wyst¦puj¡cych w ró»nych formach
organizacyjnych i ró»nych formach wªasno±ci, w 2000 r. w Polsce byªo
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S¡dowym okoªo 50 tys. ró»nych
fundacji i stowarzysze« pozarz¡dowych.
Jak wiadomo, celem ka»dego przedsi¦biorstwa jest zysk, natomiast
zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia nie kieruj¡ si¦ w swojej
dziaªalno±ci motywem zysku. Fundacja jest organizacj¡ tworzon¡ do
realizacji spoªecznie lub gospodarczo u»ytecznych celów, takich jak
ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, o±wiata i wychowanie,
kultura i sztuka, opieka i pomoc spoªeczna, ochrona ±rodowiska i
zabytków.



Fundacje (2/2)

Funkcjonowanie fundacji opiera si¦ na maj¡tku przekazanym przez
fundatora, którym mo»e by¢ osoba �zyczna lub prawna niezale»nie od
obywatelstwa, miejsca zamieszkania b¡d¹ siedziby w Polsce lub zagranic¡.
Fundator ustala statut fundacji (nazw¦, siedzib¦ i maj¡tek, cele, zasady i
formy dziaªalno±ci) oraz skªad i organizacj¦ zarz¡du.
Fundacja uzyskuje osobowo±¢ prawn¡ z chwil¡ wpisania jej do s¡dowego
rejestru fundacji. Mo»e prowadzi¢ dziaªalno±¢ gospodarcz¡ w celu
realizowania zaªo»e« statutowych. Nad zgodno±ci¡ dziaªania fundacji z
przepisami prawa i statutem czuwa minister wªa±ciwy ze wzgl¦du na
zakres jego dziaªania oraz cele fundacji. Fundacja podlega likwidacji po
osi¡gni¦ciu celu, dla którego zostaªa utworzona, lub w razie wyczerpania
±rodków �nansowych i maj¡tku.



Stowarzyszenie pozarz¡dowe

Stowarzyszenie pozarz¡dowe jest dobrowolnym, samorz¡dnym i trwaªym
zwi¡zkiem osób powstaªym z oddolnej inicjatywy jego przyszªych
czªonków w celach niezarobkowych. Samodzielnie okre±la ono swoje
statutowe cele, formuªuje program dziaªania i tworzy okre±lone struktury
organizacyjne. Stowarzyszenie uzyskuje osobowo±¢ prawn¡ i mo»e
rozpocz¡¢ dziaªalno±¢ z chwil¡ wpisania do Krajowego Rejestru
S¡dowego. Stowarzyszenie jest zobowi¡zane do posiadania zarz¡du i
organu kontroli wewn¦trznej. Stowarzyszenie podlega nadzorowi ze strony
starosty lub wojewody, którzy sprawdzaj¡ jedynie, czy jego dziaªalno±¢
jest zgodna z obowi¡zuj¡cym prawem i ogólnymi zasadami uczciwo±ci.
Zasadniczym warunkiem zarejestrowania fundacji jest wyposa»enie jej w
mas¦ maj¡tkow¡ przez fundatora. Dla stowarzyszenia natomiast
najwa»niejszym problemem jest poszukiwanie ±ródeª �nansowania swojej
dziaªalno±ci. Skªadki czªonkowskie stanowi¡ tylko niewielk¡ cz¦±¢ jego
funduszy. Wi¦kszo±¢ pochodzi z ró»nych ¹ródeª.



Samorz¡dy terytorialne

Ka»dy szczebel samorz¡du terytorialnego czerpie ±rodki �nansowe
gªównie z podatków lokalnych.



Zadania samorz¡dów gminnych

Do zada« samorz¡dów gminnych nale»y

przestrzenne zagospodarowanie i ochrona ±rodowiska naturalnego
gminy,

ochrona zdrowia,

pomoc spoªeczn¡ dla ubo»szej ludno±ci gminy,

budownictwo komunalne i mieszkaniowe,

prowadzenie placówek o±wiatowo-wychowawczych (szkoªy
podstawowe, przedszkola itp.),

wspieranie placówek upowszechniania kultury (biblioteki, ±wietlice
itp.),

krzewienie kultury �zycznej i rozbudowa lokalnych urz¡dze«
sportowych.



Zadania samorz¡dów powiatowych

Do zada« samorz¡dów powiatowych nale»y

edukacja publiczna o charakterze gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym,

promocja i ochrona zdrowia (przychodnie lekarskie, szpitale itp.),

pomoc spoªeczna i polityka prorodzinna,

kultura i ochrona dóbr kultury,

kultura �zyczna i turystyka,

ochrona ±rodowiska naturalnego powiatu,

porz¡dek publiczny i bezpiecze«stwo obywateli,

przeciwdziaªanie bezrobociu,

ochrona praw konsumenta,

wspóªpraca z organizacjami pozarz¡dowymi.



Do zada« samorz¡dów wojewódzkich nale»y

tworzenia warunków rozwoju gospodarczego,

utrzymania i rozbudowy infrastruktury technicznej i spoªecznej
(dróg, mostów, linii przesyªowych, szpitali, szkóª itp.),

pozyskiwania ±rodków �nansowych ze ±ródeª publicznych i
prywatnych,

ochrony ±rodowiska naturalnego i utrzymania zrównowa»onego
rozwoju w województwie,

wspierania wspóªpracy mi¦dzy sfer¡ nauki i gospodarki w celu
zapewnienia post¦pu technologicznego i innowacji,

wspierania rozwoju kultury (teatrów, muzeów, wystaw, biliotek itp.).


	Przedsiebiorstwa – trybiki w machinie gospodarki narodowej
	Spółki
	Fundacje i stowarzyszenia pozarzadowe
	Samorzady terytorialne

