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Wstęp

Podstawowym obszarem badawczym finansów samorządu terytorialnego, 
będących integralną częścią systemu finansów publicznych, jest poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania związane ze skutecznością i z efektywnością pobierania  
i gromadzenia dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zasad-
nością i racjonalnością wydatków ponoszonych przez organy tych jednostek oraz 
pytania dotyczące poziomu i struktury długu jednostki samorządu terytorialnego. 
Przejmowanie przez samorząd terytorialny zadań publicznych uznanych dotych-
czas za należące do państwa i poszerzanie uprawnień organów samorządu teryto-
rialnego w zakresie oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny powodują, że 
gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego staje się przedmiotem 
zwiększającego się zainteresowania.

Przedstawiana publikacja dotyczy najważniejszych i aktualnych problemów 
finansów samorządu terytorialnego, w tym szczególnie wieloletniego planowa-
nia finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego, deficytu budżetowego 
i długu samorządowego, finansowania zadań jednostek samorządu terytorialne-
go z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz dochodów 
podatkowych budżetów samorządowych. Zbiór zawiera artykuły napisane przez 
przedstawicieli różnych czołowych ośrodków naukowych w Polsce podejmują-
cych badania poświęcone funkcjonowaniu w Polsce i krajach Unii Europejskiej 
sektora samorządowego w systemie finansów publicznych.

W imieniu zespołu redakcyjnego serdecznie dziękuję Autorom za przygoto-
wanie artykułów do niniejszych „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Banko-
wej we Wrocławiu”. Gorące podziękowania składam pod adresem Recenzentki, 
Pani Profesor Emilii Denek, za sprawną i konstruktywną ocenę artykułów.

prof. dr hab. Leszek Patrzałek
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Problemy definiowania zadań  
w budżecie zadaniowym  

a praktyka jednostek samorządu terytorialnego 
 na przykładzie oświaty

Uniwersytet Szczeciński

Marcin Będzieszak

Streszczenie. W artykule przedstawiono założenia metodyczne związane z definio-
waniem zadań na potrzeby budżetu zadaniowego. Przeprowadzona analiza wskazuje, 
że zasadniczymi cechami powinna być ich jednorodność oraz możliwość rzetelnego 
określenia wydatków budżetowych. Praktyka jednostek samorządu terytorialnego [JST] 
w zakresie budżetu zadaniowego dla oświaty wskazuje, że różnie definiowane są zada-
nia – od bardzo ogólnych do bardzo szczegółowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła 
określić standardową strukturę zadań oświaty na potrzeby budżetu zadaniowego.

Słowa kluczowe: budżet zadaniowy, oświata, zadanie publiczne

Wprowadzenie

Budżet zadaniowy wdrażany jest w JST w Polsce od połowy lat 90. XX wie-
ku. W przypadku sektora rządowego prace takie realizowane są od roku 2006. 
Obecnie w zakresie budżetu państwa istnieje stosunkowo sztywny katalog funk-
cji, zadań i podzadań. 

Z reformą polegająca na wdrożeniu budżetu zadaniowego zwykle wiążą się 
określone oczekiwania, takie jak poprawa struktury wydatków budżetowych, 
zwiększenie przejrzystości, ukierunkowanie wydatków na określone priorytety 
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Marcin Będzieszak8

władzy publicznej. Badania wykazały, że jako największe zalety budżetu zada-
niowego w polskich samorządów wymieniano1:

• zaangażowanie średniego szczebla zarządzania w planowanie;
• lepszą prezentację wykonywanych zadań;
• usprawnienie procedur planowania;
• lepsze monitorowanie zadań.
Z tego punktu widzenia, na podstawie doświadczeń krajów członkowskich 

OECD, organizacja ta wyodrębniła trzy możliwe modele funkcjonowania bu-
dżetu zadaniowego2:

1. Budżet zadaniowy prezentacyjny (Presentational Budget) – w tym sta-
dium informacje uzyskane na podstawie wykonania budżetu w układzie zada-
niowym nie przekładają się na rozstrzygnięcia dotyczące alokacji środków pu-
blicznych na rok następny. 

2. Budżet zadaniowy informujący o efektywności (Performance-informed 
Budgeting) – ten sposób/poziom implementacji budżetu zadaniowego charakte-
ryzuje się tym, że oprócz prezentowania wydatków publicznych w podziale na 
zadania wraz z opisem celów i wymiernych efektów odnosi się również do wyni-
ków i rezultatów zakładanych do osiągnięcia w przyszłości.

3. Budżet zadaniowy/efektywnościowy (Performance Budgeting) – to do-
celowe, najwyższe stadium rozwoju modelu budżetu zadaniowego.

Podział ten jest istotny ze względu na cel, jaki stawia się dla wdrożenia bud- 
żetu zadaniowego. W pierwszym przypadku celem zasadniczym jest realizacja 
zasady przejrzystości budżetu władz publicznych. W pozostałych przypadkach 
budżet stosowany jest jako narzędzie zarządzania. Aby budżet zadaniowy mógł 
pełnić funkcję narzędzia zarządzania, zadania jako podstawowy element po-
działu powinny być zdefiniowane w sposób adekwatny do potrzeb. Zasadni-
czym problemem jest zatem definiowanie zadań. 

W celu określenia czym charakteryzować się powinny zadania, należy okre-
ślić, czym są zadania publiczne. 

1. Definiowanie zadań na potrzeby budżetu zadaniowego

E. Malinowska-Misiąg i W. Misiąg stwierdzają, że zadaniami publicznymi 
są „zadania (obowiązki) prawnie nałożone na organy władzy publicznej. Wykaz 
zadań publicznych stanowi więc swoiste zobowiązanie organów władzy wobec 
społeczeństwa, uzasadniające z jednej strony przyznanie władzom publicznym 

1 Budżet władz lokalnych, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2002, s. 141.
2 Performance Budgeting in OECD Countries, OECD 2007, s. 21. 
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Problemy definiowania zadań w budżecie zadaniowym a praktyka JST 9

kompetencji niezbędnych do wykonania tych zadań, a z drugiej – ponoszenie 
przez obywateli obciążeń umożliwiających sfinansowanie działalności władz 
publicznych”3. Z definicji tej wynika, że władze publiczne będą wykonywały 
(także w rozumieniu ograniczenia roli państwa do finansowania zadania i prze-
kazanie jego rzeczowej realizacji podmiotom prywatnym) wszystkie zadania, 
jakie zostaną im przypisane w odpowiednim akcie prawnym. Z takim ujęciem 
problemu trudno się nie zgodzić, lecz z punktu widzenia zarządczego określenie 
takie jest zbyt ogólne. Zadaniem bowiem w tym przypadku byłaby każda szcze-
gółowa czynność wynikająca z aktu prawnego. 

B. Filipiak4 podaje, że zadania wykonywane przez poszczególne jednost-
ki sektora publicznego to ściśle określone przez prawo cele ich działań, które 
mogą osiągnąć posiadając odpowiednie kompetencje i uprawnienia, wskazując 
jednocześnie, że zadania te zgrupowane mogą być w trzy grupy:

• zadania o charakterze ogólnopaństwowym, tj. zadania z zakresu funkcjo-
nowania administracji publicznej oraz bezpieczeństwo publiczne;

• usługi i dobra świadczone przez jednostki sektora publicznego – jak 
ochrona zdrowia, szkolnictwo, opieka społeczna;

• regulacje makroekonomiczne.
B. Woźniak dodaje, że zadania publiczne mogą mieć dwojakiego rodzaju 

charakter5:
• dotyczą kwestii norm prawnych – ich tworzenia;
• dotyczą sfery realnej, a zatem dostarczania określonych dóbr lub usług.
Na podstawie powyższych definicji można określić grupy zadań, które powin-

ny być ujęte w budżecie zadaniowym. Z jednej strony będą to zadania w zakresie 
wykonywania działania stricte administracyjnego – tworzenie prawa oraz wyda-
wanie określonych decyzji administracyjnych, z drugiej, to szeroko rozumiane 
usługi publiczne (w rozumieniu dostarczania dóbr publicznych – świadczone na 
rzecz całego społeczeństwa) oraz usługi społeczne świadczone na rzecz upraw-
nionych podmiotów. Dla tak zdefiniowanych grup możliwe jest zastosowanie po-
dejścia prezentowanego przez S. Owsiaka i K. Stabryłę-Chudzio. Stwierdzają oni, 
że „najważniejszą cechą zadania jest to, że obejmuje ono działalność jednorodną. 
Ta cecha pozwala określić w sposób jasny cel realizacji zadania, stopień jego wy-
konania (efekt), ponoszone koszty. Jednorodność działalności ujętej w zadaniu 
pozwala na kategoryzację zadań według różnych kryteriów, przy czym najważ-

3 E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis ‒ Wyższa 
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa 2006, s. 14.

4 B. Filipiak, Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008, 
s. 10-11.

5 System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 427.
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Marcin Będzieszak10

niejsze z nich to kryterium przedmiotowe”6. Innych efektów oczekiwać należy 
dla obu z wcześniej wspomnianych grup. Istotne jest jednak także, że zadanie 
zdefiniowane na potrzeby budżetu zadaniowego musi mieć wymiar finansowy. 
Podkreśla to T. Lubińska7 wskazując, że „zadanie pełni rolę kategorii zarządczo-
-budżetowo-księgowej”. Identyfikacja zadań musi zatem integrować trzy aspekty:

• zarządzania – powiązanie z celami i miernikami; 
• budżetowy – wydatki i ich realizacja;
• księgowy – koszty.
Podobnie zadanie rozumie K. Pakoński. Według niego jest to najmniejsza 

jednostka rozliczeniowa, dla której planowane wydatki odpowiadają wykona-
niu określonego ilościowo zakresu rzeczowego, prowadzącego do osiągnięcia 
oczekiwanego rezultatu8. Wskazuje on jednocześnie, że dla każdego zadania 
należy określić9:

• „produkt”, czyli wynik bezpośredni określony ilościowo;
• zasoby, jakie przewiduje się wydatkować (środki finansowe oraz czas pra-

cy własnych pracowników);
• wskaźniki efektywności do zmierzenia skuteczności i wydajności;
• harmonogram działań i wydatków z uwzględnieniem klasyfikacji budżeto-

wej.
Przyjmując założenie o wymiarze budżetowym, jako jedno z istotniejszych 

dla budżetu zadaniowego, należy wskazać, że inaczej będzie się przedstawiać  
w przypadku zadań administracyjnych (grupa pierwsza), a inaczej w przypadku 
pozostałych. W pierwszym przypadku wydatki będą miały przede wszystkim 
wymiar osobowy10. W przypadku drugiej grupy będą to także świadczenia na 
rzecz osób fizycznych, dotacje i subwencje, wydatki majątkowe. 

Przykładem zadania budżetowego realizowanego przez JST będzie zatem: 
„Wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych” – zadanie typu admini-
stracyjnego oraz „Edukacja podstawowa” – usługa społeczna. 

6 S. Owsiak, K. Stabryła-Chudzio, Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków 
publicznych, w: Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, 
Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, s. 45.

7 Nowe Zarządzanie Publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red.  
T. Lubińska, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 53.

8 Budżet jako narzędzie zarządzania w administracji samorządowej, czyli jak osiągać cele przy 
ekonomicznym wykorzystaniu zasobów, red. K. Pakoński, Wyd. Municipium, Warszawa 2000, s. 72.

9 Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele, red. K. Pakoński, Wyd. 
Municipium, Warszawa 2000, s. 47.

10 Takie rozwiązanie zastosowano m.in. w przypadku zadań i podzadań zdefiniowanych dla 
potrzeb układu zadaniowego na poziomie budżetu państwa. Minister Finansów określił, że jeśli 
jest to ekonomicznie uzasadnione do podzadań, dysponenci budżetowi przypisują wydatki działu 
750 – praktyka wskazuje, że są to głównie wydatki osobowe. Por. Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 12 marca 2010 r. (Dz.U. 2010 r. nr 40, poz. 226) w sprawie szczegółowego 
sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011. 
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Problemy definiowania zadań w budżecie zadaniowym a praktyka JST 11

2. Zadania w zakresie oświaty  
w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego 

Praktyka pokazuje jednak, że zadania same w sobie, przykładowo wspo-
mniane zadanie „Edukacja podstawowa” są wewnętrznie skomplikowane, stąd 
określenie zawartości należy do JST. W przypadku edukacji można wyróżnić 
działalność związaną z:

• prowadzeniem publicznych placówek (przedszkoli, szkół podstawowych  
i gimnazjalnych); 

• dofinansowaniem szkół niepublicznych;
• obsługą administracyjną oświaty;
• dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli;
• dowozem uczniów do szkół;
• realizacją programów edukacyjnych;
• prowadzeniem świetlic szkolnych;
• prowadzeniem stołówek szkolnych;
• obsługą techniczną placówek.
Na rysunku 1 przedstawiono porównanie szczegółowości definiowania 

elementów (sfer, zadań, podzadań) w budżetach zadaniowych gminy Cedynia, 
m.st. Warszawy i miasta Goleniów w zakresie edukacji (na poziomie gminnym). 
Poziomymi liniami zaznaczono wspólne obszary różnie zdefiniowanych zadań 
i podzadań. We wszystkich przypadkach występują różnice terminologiczne. 
Najwyższym poziomem w budżecie m.st. Warszawy jest zadanie „Edukacja”,  
w Goleniowe jest to zadanie „Kształtowanie i rozwój systemu gminnej eduka-
cji”, a w Cedyni formalnie poziom ten nie istnieje – jest to określenie podziałek 
klasyfikacji budżetowej, w której znajdują się wydatki przeznaczane na oświatę 
– Dział 801: „Oświata i wychowanie” i Dział 854: „Edukacyjna opieka wycho-
wawcza”. Drugi poziom budżetu zadaniowego w Warszawie nie ma określonej 
nazwy, stąd założyć można, że ‒ podobnie jak w Goleniowe – jest to podzada-
nie, w Cedyni – rozdział klasyfikacji budżetowej. W Warszawie i Cedyni istnie-
je trzeci poziom podziału budżetu zadaniowego. W pierwszym przypadku jest 
on nienazwany, stąd używane będzie pojęcie działania. W drugim przypadku 
– gminy Cedynia ‒ trzeci poziom to zadanie. By uniknąć problemów defini-
cyjnych, autor będzie używał pojęcia sfera dla poziomu najwyższego budżetu 
zadaniowego, zadanie dla pośredniego, a podzadanie dla najniższego. 

Już wstępna analiza zaprezentowanych układów zadaniowych wskazu-
je na różne potrzeby informacyjne trzech JST. Przede wszystkim istotna jest 
zastosowana szczegółowość definiowania podzadań. W przypadku gminy 
Cedynia jedynym poziomem jest najbardziej szczegółowy i wyróżnia on pla-
cówki oświatowe przy uwzględnieniu podziału na edukację przedszkolną,
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podstawową i gimnazjalną. Ponadto wyszczególnione zostały inne podzada-
nia, jak „Kształcenie w zakresie dodatkowym w SP w Cedyni”. Także dzia-
łalność dotycząca remontów placówek odnosi się do konkretnych podmiotów. 
Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest podzadanie „Dowożenie uczniów do 
szkół”, ponieważ podzadanie „Obsługa finansowo-księgowa szkół” także od-
nosi się do działalności podmiotu, tj. Zespołu Ekonomiczno-Administracyj-
nego Szkół. Podzadanie „Dowożenie uczniów do szkół” nie jest wydzielone 
podmiotowo, dlatego że realizowane jest na poziomie gminy, a nie placówek. 
Podzadania dla określonych placówek zdefiniowane zostały osobno dla proce-
su dydaktycznego, utrzymania obiektu oraz obsługi związanej z utrzymaniem 
obiektów. Podział wydatków nie uwzględnia jednak realizacji różnych podza-
dań merytorycznych na przykład „Kształcenie w zakresie podstawowym w SP 
w Cedyni” i „Prowadzenie przedszkola przy SP w Cedyni” z wykorzystaniem 
jednej infrastruktury – podzadania: „Utrzymanie obiektu SP w Cedyni” i „Ob-
sługa związana z utrzymaniem obiektu SP w Cedyni” nie zostały podzielone, 
tylko związane w całości z podzadaniem „Kształcenie w zakresie podstawo-
wym”. 

Najprostsze z możliwych rozwiązań zastosowało miasto Goleniów. Zada-
nie „Finansowanie i prowadzenie szkół, przedszkoli i oświatowych placówek 
publicznych, w tym bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury oświatowej” 
obejmuje zarówno edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, jak  
i ewentualnie stołówki i świetlice szkolne oraz utrzymanie infrastruktury. 
Zastosowane rozwiązanie charakteryzuje się w tym zakresie mniejszą szcze-
gółowością niż klasyfikacja działowo-rozdziałowa. Wyszczególniono jednak 
z ogółu zadań edukacyjnych „Dotowanie szkół i przedszkoli niepublicznych 
oraz publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż jst”, a zatem do-
tacje przekazywane zgodnie z ustawą o oświacie szkołom niepublicznym.  
W szczegółowym ujęciu zadaniowym odmienne są także cele i mierniki dla 
tego podzadania. Wyszczególniono także „Realizację edukacyjnych projek-
tów własnych i finansowanych ze źródeł zewnętrznych”. 

W m.st. Warszawa zastosowano rozwiązanie pośrednie pomiędzy bardzo 
dużą szczegółowością układu zadaniowego dla oświaty w Cedyni i dużym 
stopniem ogólności w Goleniowie. Wyszczególniono trzy poziomy układu 
zadaniowego, przy uwzględnieniu pewnych specyficznych rozwiązań. W od-
rębne podzadania ujęte zostały poszczególne rodzaje placówek oświatowych,  
a także działalność świetlic i stołówek szkolnych. Co jednak charakterystyczne, 
pod względem wydatków w podzadaniu „Prowadzenie szkół podstawowych”, 
odpowiednio w przypadku innych placówek, ujęto zarówno wydatki związane  
z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych, jak i dotacje przekazywa-
ne dla szkół niepublicznych. Zdefiniowana nazwa podzadania obejmuje oczy-
wiście wspomniane dotacje, lecz z punktu widzenia organu założycielskiego 
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dla szkół publicznych istotne jest określenie, jakie wydatki są związane z ich 
utrzymaniem, a jakie są jedynie na podstawie przepisów ustawy o oświacie 
przekazywane uprawnionym podmiotom. Podobnie jak w Goleniowie zdefi-
niowano podzadanie „Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym 
UE)”, przy czym jest charakterystyczne, że wchodzi ono w skład tego samego 
zadania co „Zarządzanie finansami oświaty”, czyli w skład zadania „Pozostałe 
zadania z zakresu oświaty i wychowania”. Z drugiej strony – podobnie jak  
w gminie Cedynia – wyszczególniono podzadanie związane z remontami pla-
cówek oświatowych, a nie ma podzadania związanego z utrzymaniem infra-
struktury, co sugeruje, że wydatki przeznaczone na ten cel wchodzą w skład 
podzadań merytorycznych. 

Wnioski

Nowoczesne narzędzie zarządzania finansami publicznymi, jakim jest bu-
dżet zadaniowy, w związku z brakiem uregulowań prawnych, które ujedno-
licałyby układ zadaniowy budżetów samorządowych tego samego typu, jest 
pochodną potrzeb informacyjnych JST. Jak stwierdzono na podstawie analizy 
literatury przedmiotu, zadanie w budżecie zadaniowym, jako podstawowa, cza-
sami określana jako elementarna, jednostka w budżecie zadaniowym musi cha-
rakteryzować się następującymi cechami:

• musi mieć wymiar finansowy – możliwe jest rzetelne określenie wydat-
ków związanych z jego realizacją;

• jest na tyle jednorodne, że możliwe jest jednoznaczne określenie celu reali-
zacji zadania, a także mierników służących do monitoringu realizacji tego celu;

• możliwe jest określenie odpowiedzialności za realizację zadania.
Przegląd doświadczeń trzech JST w zakresie zadań oświatowych realizo-

wanych na poziomie gminnym pozwala na określenie modelowego podziału 
tego obszaru na zadania. Z punktu widzenia możliwości rzetelnego określenia 
wydatków na zadanie, a zatem także z punktu widzenia informacji dostarczanej 
przez wydatek (koszt) jednostkowy oraz ze względu na jednorodność zadań 
(określenie celów i mierników jest materią na tyle skomplikowaną, że tutaj zo-
stanie pominięte) należy określić następujące zadania (zgodnie z przyjętą dla 
potrzeb artykułu nomenklaturą mogą to być podzadania, jeśli wprowadzony zo-
stanie wyższy poziom agregacji)11:

11 Por. M. Będzieszak, Koncepcja wykorzystania ewaluacji w planowaniu wydatków oświa-
towych w Polsce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania, Szczecin 2010, s. 159-160.
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• Edukacja przedszkolna – obejmująca działalność merytoryczną przed-
szkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

• Kształcenie podstawowe – obejmujące realizację programu nauczania 
wraz z ewentualnymi dodatkowymi zajęciami dla wszystkich uczniów.

• Kształcenie gimnazjalne – obejmujące realizację programu nauczania 
wraz z ewentualnymi dodatkowymi zajęciami dla wszystkich uczniów.

• Prowadzenie stołówek szkolnych. 
• Dowożenie uczniów do szkół. 
• Prowadzenie świetlic szkolnych.
• Dofinansowanie edukacji niepublicznej – wyodrębnione ze względu na 

inny charakter niż w przypadku placówek publicznych. Wyodrębnienie finan-
sowe pozwala jednocześnie w przypadku zadań związanych z placówkami pu-
blicznymi jednoznacznie określić na przykład wydatki na jednego ucznia.

• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
• Programy edukacyjne.
• Infrastruktura oświaty – określenie wydatków na utrzymanie placówek 

eliminuje problem rzetelności przypisania wydatków w przypadku, gdy różne 
typy placówek, na przykład szkoła podstawowa i gimnazjum, wykorzystują tę 
samą infrastrukturę. 

• Zarządzanie placówką oświatową.
Tak określona struktura zadań spełnia zasadnicze warunki dla struktury za-

dań w budżecie zadaniowym. W przedstawionych w artykule przykładach za-
stosowano elementy powyższego podziału. 
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Streszczenie. W pierwszej części przedstawione zostały poglądy różnych autorów 
na temat konieczności i możliwości odróżnienia miernika od wskaźnika, wskazano licz-
ne kryteria wyboru zmiennych do analizy wielokryterialnej zjawisk bezpośrednio ob-
serwowalnych i obserwowalnych jedynie pośrednio (cech latentnych). W drugiej części 
autor proponuje kilkanaście prostych wskaźników, które można z łatwością zastosować 
do porównania poziomu skłonności do inwestowania w gminach, gdy w badaniu ogra-
niczamy się jedynie do danych ze zbiorczej sprawozdawczości dla gmin, prowadzonej 
przez Regionalne Izby Obrachunkowe oraz wojewódzkie oddziały Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Słowa kluczowe: mierniki rozwoju lokalnego, skłonność do inwestowania

Wprowadzenie

Sytuację dochodowo-wydatkową gmin można określić za pomocą wielu 
wskaźników ekonomicznych o różnej treści i o różnym znaczeniu informacyj-
no-analitycznym. Ich dobór zdeterminowany jest wielorakością celów badania. 
O wartości analizy decydują przede wszystkim wskaźniki o dużej pojemno-
ści informacyjnej. Pełnią one najczęściej rolę informacyjną – są narzędziem 
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diagnozy, a nie narzędziem bezpośredniego działania. Jedno z podejść przy 
ich wyborze to oparcie się na przesłankach logicznych oraz merytorycznym 
znaczeniu zmiennych służących do ich zbudowania, przy uwzględnieniu do-
stępności informacji statystycznych; zbyt wąska baza informacyjna oraz mała 
reprezentatywność uwzględnionych zmiennych to czynniki, które mogą istotnie 
ograniczyć cele badawcze. 

W pierwszej części artykułu przedstawione zostały poglądy różnych auto-
rów  na temat konieczności i możliwości odróżnienia miernika od wskaźnika, 
wskazano liczne kryteria wyboru zmiennych do analizy zjawisk bezpośrednio 
obserwowalnych lub obserwowalnych jedynie pośrednio (cech latentnych).  
W drugiej części opracowania autor proponuje kilkanaście prostych wskaźni-
ków, które można z łatwością zastosować do porównania poziomu skłonności 
do inwestowania w gminach, gdy w badaniu ograniczamy się jedynie do danych 
ze zbiorczej sprawozdawczości dla gmin, prowadzonej przez Regionalne Izby 
Obrachunkowe oraz wojewódzkie oddziały Głównego Urzędu Statystycznego1. 
Gdy zgromadzone dane mają charakter danych przekrojowoczasowych, to dają 
one możliwość porównań międzygminnych oraz ocenę dynamiki analizowa-
nych wielkości. 

1. Wskaźniki cząstkowe i syntetyczne – uwagi ogólne

Dobry wskaźnik oceny powinien mieć charakter syntetyczny i być łatwy do 
możliwie precyzyjnego określenia. Znalezienie takiego miernika jest nadzwy-
czaj trudne. Skoro wybór jednego parametru nie jest możliwy, trzeba stosować 
odpowiednio dobrane zbiory mierników głównych, czyli takich, które najpeł-
niej odzwierciedlają dany problem i spełniają przyjęte cele badania2. Nie jest 
jednak słuszne uwzględnianie zbyt wielu mierników, gdyż nadmierna ich liczba 
może zaciemniać pole percepcji parametrów rzeczywiście ważnych z punktu 
widzenia podejmowanych decyzji i sterowania działalnością gminy. Należy tak-
że pamiętać o istnieniu zależności: im więcej mierników trzeba śledzić, tym 
mniejsza jest sprawność systemu zarządzania. 

A. Zalewski na przykład twierdzi, że przy ocenie szeroko rozumianej sytu-
acji gospodarki lokalnej i możliwości jej rozwoju powinno się, w miarę moż-
liwości, stosować te same mierniki, jakimi posługują się podmioty gospodar-

1 Por. M. Jastrzębska, Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego przed akcesją 
i po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, „Finanse Komunalne” 2009, nr 12.

2 Autorzy pracy Statystyczne metody analizy danych (red. W. Ostasiewicz, Wyd. Akademii Eko-
nomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 24) przestrzegają przed popełnieniem 
błędu polegającego na przyjmowaniu proponowanego wskaźnika jako definicji zjawiska. 
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cze do oceny ich sytuacji finansowej, pozycji konkurencyjnej i efektywności 
rozwoju. Dzięki temu uzyskuje się zgodność zagregowanych ocen gospodarki 
lokalnej z ocenami jednostek gospodarczych wchodzących w jej skład3.

Dla oceny kondycji finansowej gminy istotne znaczenie ma również fakt, 
że gmina jest lokalnym systemem społeczno-gospodarczym, będącym elemen-
tem systemów wyższego rzędu, tj. województwa, regionu, kraju, z którymi ma 
ona różnorodne i liczne powiązania i wzajemne uwarunkowania4. Dlatego też 
wszelkie oceny powinny być wykonywane przy uwzględnieniu tła, jakim są 
wymienione systemy wyższego rzędu. W związku z tym większość mierników 
powinna mieć postać wskaźników: dynamiki, struktury i natężenia oraz badane 
powinno być ich natężenie na tle województwa lub kraju. Dopiero na tej pod-
stawie można właściwie ocenić stany i procesy dokonujące się w skali lokalnej.

Ocena sytuacji finansowej gmin jest przedsięwzięciem składającym się  
z szeregu zadań, o różnym stopniu trudności. W opinii T. Kudłacza do zadań 
tych należą5:

• opracowanie koncepcji systemu mierników – cech szczegółowych;
• rozstrzygnięcie kwestii ich rangowania;
• określenie poziomów ich agregacji;
• wybór techniki tworzenia mierników syntetycznych;
• opracowanie zasad weryfikacji otrzymywanych ocen syntetycznych.
Pomimo że poziom kondycji finansowej gmin i możliwości inwestowania 

jest od dłuższego czasu przedmiotem licznych badań i dyskusji naukowych, nie 
wykształciły się dotychczas jednolite podstawy terminologiczne i metodyczne6. 
Kondycja finansowa jest kategorią heterogeniczną, wielowymiarową, integrują-
cą elementy społeczne z ekonomicznymi. Jako złożone pojęcie teoretyczne nie 
poddaje się ona bezpośredniej obserwacji. Jej kwantyfikacja wymaga zastoso-
wania metod pomiaru pośredniego. Dążąc do zobiektywizowania tego pomiaru 
należy poddać go rygorom analizy ilościowej przy wykorzystaniu metod staty-
styczno-matematycznych. Względna obiektywność zastosowanych metod wy-

3 A. Zalewski, Mierniki rozwoju lokalnego. Materiały z konferencji „Mierniki rozwoju lokal-
nego w zarządzaniu gminą”, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, Krynica 1995 (ma-
szynopis powielony), s. 6 i n.

4 Wiele interesujących wskaźników oceny kondycji finansowej gmin przedstawiła M. Ja-
strzębska w opracowaniu Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej jednostek samorządu teryto-
rialnego w latach 1999-2006, „Finanse Komunalne” 2007, nr 12, s. 23-37 oraz w monografii Po-
lityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2005, s. 56-57.

5 Por. T. Kudłacz, Ocena jakości przestrzeni miejskiej, „Wiadomości Statystyczne” 1995,  
nr 3, s. 4-9

6 Wskaźniki, które można stosować do  oceny kondycji ekonomicznej miast przedstawili  
M. Jefremienko oraz H. Wolska w artykule Kondycja ekonomiczna miasta, „Wspólnota” 2000,  
nr 16.
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maga jednak przyjęcia jasnych kryteriów i jednoznacznych pojęć. W powszech-
nym użyciu znajdują się takie terminy, jak sytuacja dochodowa gmin, kondycja 
finansowa, standing itp. – w literaturze przedmiotu trudno jednak znaleźć ich 
jednoznaczne definicje. Wielu autorów większość z tych pojęć traktuje jak sy-
nonimy, koncentrując uwagę na doborze szczegółowych mierników i metod 
charakteryzujących wielostronnie różne aspekty dotyczące badanego zjawiska. 

Pojęcia kondycja finansowa gminy oraz skłonność do inwestowania są 
typowymi pojęciami konceptualnymi. W odróżnieniu od kategorii ewidencyj-
nych, które mają swoje fizyczne odniesienia, a przez to są łatwo mierzalne, ta-
kie kategorie zwykle nie mają jednoznacznie określonego pola znaczeniowego.  
W zależności od potrzeb budowane są i wprowadzane operacyjne definicje ułat- 
wiające ich kwantyfikację, podporządkowane najczęściej celowi badania7. 

2. Wskaźnik czy miernik – kwestie terminologiczne

Odrębny problem pojawia się przy wyborze określeń: miernik czy wskaź-
nik. Jednoznaczna ocena, co jest miernikiem, a jaka informacja jest wskaźni-
kiem należy do trudniejszych problemów metodologicznych. Nie ma zgody 
między autorami wypowiadającymi się na temat tych dwóch pojęć. Zgodnie  
z powszechnie akceptowaną definicją R. Stone’a, przez pojęcie wskaźnik rozu-
mie się dowolną informację liczbową o pewnym aspekcie życia lub działalności 
ludzi8. 

Według T. Słaby do pomiaru zjawiska używane są miary natężenia zwane 
miernikami, natomiast gdy miernik chcemy zinterpretować, mamy podstawę 
nazywać tę miarę wskaźnikiem. O ile miernik może przekształcić się we wskaź-
nik, o tyle wskaźnik nie jest miernikiem9. 

Próby rozróżnienia tych terminów podjęli się również J. Rutkowski oraz  
Cz. Bywalec10. Szczególnie godny uwagi jest pogląd Rutkowskiego: „Gdy 
określamy jakąś wielkość mianem wskaźnika, to nadajemy jej funkcję po-
średnią – wskazuje ona na coś, ponad to, co bezpośrednio wyraża. Ta sama 
wielkość traktowana jest jako miernik wówczas, gdy rozpatrujemy ją w funk-

7 M. Czerwiński, Ekonometria i jej sąsiedzi, w: Ekonometria – nadzieje, osiągnięcia, niedo-
statki, PWN, Warszawa 1987, s. 43. 

8 Pomiar statystyczny, red. W. Ostasiewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we 
Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 23.

9 T. Słaby, Przyszłość wskaźników społecznych, „Wiadomości Statystyczne” 1999, nr 1,  
s. 23-36; idem, Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne” 1990, nr 6.

10 J. Rutkowski, Rozwój gospodarczy i poziom życia, GUS, Warszawa 1984, s. 86; Cz. Bywalec, 
Zasady i kryteria doboru wskaźników w badaniach społecznych, „Zeszyty Naukowe Akademii 
Ekonomicznej w  Krakowie” nr 359, Kraków 1991, s. 12.
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cji bezpośredniej, tj. gdy czerpiemy z niej informację tylko o tym, do czego 
się bezpośrednio odnosi”. Cz. Bywalec proponuje modyfikację terminologicz-
ną: „przez wskaźnik należy rozumieć jakieś zjawisko (własność) A, którego 
wystąpienie oznacza zaistnienie zjawiska B (indicatum). Jeżeli jednak doko-
namy bliższej, empirycznej identyfikacji tegoż zjawiska A, czyli najczęściej 
skwantyfikujemy je i przyjmie ono postać liczby lub konkretnej cechy, to taki 
wskaźnik staje się równocześnie miernikiem lub jednym z mierników bada-
nego zjawiska”. 

Posługiwanie się terminem wskaźnik jest z reguły bardziej adekwatne  
w rozważaniach teoretycznych i metodycznych, a miernikiem – w badaniach 
empirycznych, kiedy operujemy już konkretnymi wielkościami wskaźnika, wy-
rażającymi – z reguły – natężenie lub strukturę badanych zjawisk. Wskaźnik 
który mierzy staje się miernikiem. 

Wskaźniki mogą mieć charakter obiektywny (mierzalny – poprzez wyra-
żenie w jednostkach wartościowych lub fizycznych) bądź subiektywny. Przez 
wskaźniki obiektywne rozumieć należy wskaźniki wyrażające zjawiska lub 
procesy zachodzące poza człowiekiem, obserwowalne i rejestrowalne z ze-
wnątrz przez osoby lub instytucje trzecie. Wskaźniki subiektywne to wskaź-
niki, które wyrażają odczucie lub stany ludzi, którzy występują z reguły jako 
podmioty konkretnych zjawisk czy procesów11. Mierniki obiektywne rejestrują 
istniejący rzeczywisty stan rzeczy, tymczasem subiektywne informują o tym, 
jak ten stan jest postrzegany i oceniany przez poszczególne osoby lub grupy 
społeczne12.

W praktyce, ocenę poziomu dochodów lub wydatków jednostek samorzą-
du terytorialnego [JST] dokonuje się przede wszystkim na podstawie mierni-
ków obiektywnych, czyli uzyskanych informacji statystycznych, pochodzących  
z oficjalnej, zinstytucjonalizowanej sprawozdawczości gospodarczej oraz spo-
łecznej13. Liczba i rodzaj mierników uzależnione są jednakże od subiektywnego 
doboru, celu i zakresu badań oraz możliwości uzyskania odpowiednich danych 
statystycznych w analizowanych układach przestrzennych14.

Według T. Kudłacza w systemie mierników oceny obowiązuje pewna hie-
rarchia, co wynika z konieczności agregowania nieporównywalnych wprost 
wielkości charakteryzujących różne aspekty rozważanego zjawiska. Mierni-
kami szczegółowymi są charakterystyki liczbowo wymierne, które, opisując 

11 Cz. Bywalec, Zasady i kryteria doboru, s. 15.
12 T. Słaby, Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne” 1990, nr 6.
13 J. Narkiewicz, Regionalne zróżnicowanie poziomu życia ludności, „Wiadomości Statystycz-

ne” 1996, nr 7, s. 75-84.
14 S. Kurowski odróżnia wskaźniki natężenia odniesione do powierzchni, czyli wskaźniki gę-

stości, od tych, które odnoszone są do ludności – wskaźników nasycenia (intensywności); por.  
S. Kurowski, Zróżnicowanie przestrzenne gospodarki polskiej w 1974 i 1989 roku, Towarzystwo 
Naukowe KUL, Lublin 1997, s. 10.
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wybrany aspekt rzeczywistości, nie podlegały uprzednio operacjom agregacji, 
polegającej na odpowiednim łączeniu wielkości rodzajowo odmiennych (posia-
dających różne miana)15. 

Autor w swoich badaniach postępuje podobnie jak większość analityków ‒ nie 
czyni rozróżnienia między tymi dwoma pojęciami i traktuje je jako synonimy16.

3. Zmienne diagnostyczne ‒ kryteria doboru

Wybór zmiennych, które w zadowalający sposób charakteryzowałyby ba-
dane zjawisko jest zawsze oparty na dużym ładunku subiektywizmu. Zdaniem 
autora o wyborze zmiennych opisujących badane zjawiska przede wszystkim 
powinny decydować kryteria merytoryczne, jako efekt dobrej znajomości spe-
cyfiki zachowań i powiązań badanego zjawiska z innymi. Nie zawsze formalne 
procedury doboru cech diagnostycznych dają zadowalające wyniki, choć wśród 
części statystyków zajmujących się wielowymiarową analizą porównawczą tyl-
ko takie procedury uznawane są za godne polecenia17. 

Taki merytoryczny dobór wyklucza jednak eliminowanie z listy zmiennych, 
opisujących zjawisko złożone, zmiennych mocno ze sobą skorelowanych18. Ich 
skorelowanie jest bowiem w sprzeczności z podstawowym postulatem uwzględ-
nianym w zagadnieniach klasyfikacji i porządkowania liniowego zbioru obiek-
tów ‒ wyboru zestawu zmiennych wzajemnie niezależnych, a zależnych jedynie 
od zmiennych niewchodzących do wybranego zestawu (wysoki poziom korela-
cji z innymi wskaźnikami świadczy, że dany miernik, oprócz wartości własnej 
informacji, niesie zasoby informacji zawarte w cechach nieuwzględnianych). 

15 T. Kudłacz, Ocena jakości.
16 Według autorów Słownika języka polskiego (red. nauk. M. Szymczak, wyd. IX, Wyd. Na-

ukowe PWN, Warszawa 1994) wskaźnik to „liczba wyrażająca ujęty procentowo stosunek wiel-
kości rozpatrywanych do przyjętej podstawy; procentowe określenie jednej wartości w stosunku 
do innej” oraz „to, co ukazuje, ujawnia coś; oznaka, wskazówka, znak orientacyjny” (t. 3, s. 765), 
natomiast miernik to „miara, wskaźnik określający wielkość, wartość jakiegoś przedmiotu lub 
zjawiska fizycznego”, a w przenośni: „wartość, wielkość służąca za podstawę oceny jakiegoś zja-
wiska; kryterium, sprawdzian, probierz” (t. 2, s. 159). Według Wikipedii, w analizach wskaźnik 
to „liczbowe przedstawienie rozpatrywanej wielkości, na przyjętej umownie skali, procentowo 
do przyjętej wartości odniesienia lub w inny sposób pozwalający na interpretację stanu lub ten-
dencji”.

17 Por. M. Walesiak, Metody analizy danych marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warsza-
wa 1996, s. 23.

18 K. Kukuła określa zjawisko złożone jako abstrakcyjny twór obrazujący stan jakościowo nie-
mierzalny rzeczywistych obiektów opisywany przez pewną liczbę (większą od jeden) zmiennych 
diagnostycznych (K. Kukuła,  Metody unitaryzacji zerowanej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2000.
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W opinii autora, przy doborze mierników należy uwzględnić następują-
ce podstawowe postulaty formułowane pod adresem wyjściowego zestawu 
zmiennych19:

• wymóg normatywności, co oznacza przyjęcie mierników jednoznacznie 
określających dodatni lub ujemny charakter reprezentowanych zjawisk;

• wymóg istotności, polegający na uwzględnieniu zmiennych reprezentują-
cych najważniejsze źródła dochodów lub skłonności do inwestowania;

• wymóg jednoznaczności, polegający na przyjęciu zmiennych pozwalają-
cych precyzyjnie określić ich zakres znaczeniowy;

• wymóg rozłączności, oznaczający, że zakresy informacji przenoszonej 
przez poszczególne mierniki są w dużym stopniu względem siebie rozłączne.

Zdaniem T. Kudłacza, pożądanymi własnościami wybranych mierników 
powinny być20:

• wysoki poziom reprezentatywności w świetle celu przeprowadzanej oce-
ny; reprezentatywność ta zależna jest od dwóch czynników: zasobu informacji 
własnej w relacji do celu, jakiemu miernik ma służyć oraz poziomu skorelo-
wania z innymi miernikami szczegółowymi, pomijanymi w zbiorze mierników 
sygnalnych;

• możliwie mała ich liczba, wystarczająca do zadowalającej dokładności 
oceny (właściwość ta, aczkolwiek pochodna poprzedniej, uwzględnia kwestię 
sumowania się zasobów informacji);

• stosunkowo łatwa dostępność mierzona nakładem sił i środków na ich 
pozyskanie (właściwość ta bezpośrednio decyduje o stopniu użyteczności oma-
wianego typu mierników).

Według J. Rutkowskiego, spośród kryteriów merytorycznych najważniej-
szymi warunkami i cechami, jakimi powinien się legitymować dobry zbiór 
wskaźników, są21:

• merytoryczna istotność (adekwatność) danego wskaźnika z punktu widze-
nia celu i przedmiotu badania;

• jednoznaczność interpretacyjna wskaźnika;
• wyczerpanie przez wskaźnik zakresu badanego zjawiska;
• proporcjonalna reprezentacja zjawisk cząstkowych (segmentów).
W opinii A. Zeliasia, dokonując oceny merytoryczno-formalnych własności 

zmiennych diagnostycznych należy przede wszystkim uwzględnić następujące 
kwestie22: 

19 G. Gorzelak, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności, w: Problemy gospodarki 
przestrzennej, red. A. Kukliński, KiW, Warszawa 1980, s. 227.

20 Por. m.in. T. Kudłacz, Ocena jakości, s. 57.
21 J. Rutkowski, Rozwój gospodarczy, s. 91 i n.
22 A. Zeliaś, Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych, „Zeszyty Naukowe 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 440, Kraków 1994, s. 6 i n.
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• mierzalność;
• dostępność wiarygodnych danych liczbowych;
• ekonomiczność (należy zwracać uwagę na koszt zebrania informacji);
• interpretowalność (zmienne powinny mieć wysoką wartość merytorycz-

ną, tzn. posiadać tradycje badawcze i ustaloną jednoznaczną interpretację).
Zastosowanie w praktyce badań empirycznych powyższych kryteriów 

znacznie zmniejsza arbitralność procedur doboru mierników cząstkowych23.  
Cz. Bywalec wskazuje, że właściwy dobór tych wskaźników jest niezwykle 
ważny dla dalszych faz badania i interpretacji uzyskanych wyników. Poprawny 
dobór wskaźników cząstkowych ma z reguły większy wpływ na ostateczne re-
zultaty badań niż formalne techniki przetwarzania i analizy wartości empirycz-
nych tych wskaźników24. 

Przy rozważaniach dotyczących wartości zmiennych warto dodać, że biorąc 
pod uwagę zasób zawartych w nich informacji, cechy będące podstawą oceny 
badanego zjawiska można podzielić na:

• cechy podstawowe o dużym zasobie informacji (tzw. mierniki sygnalne);
• szeroki, aktualnie dostępny zbiór cech o zróżnicowanych zasobach infor-

macji;
• szeroki, potencjalnie dostępny zbiór cech o zróżnicowanych zasobach in-

formacji.
Podstawą wyboru mierników sygnalnych powinna być analiza empiryczna, 

ujawniająca stopień spełniania scharakteryzowanych powyżej wymogów. Nie 
należy jednak tracić z pola widzenia faktu, że wiele mierników tylko częściowo 
spełnia swoje zadanie – są one albo bardzo skomplikowane i bazują na trudnym 
do pozyskania materiale statystycznym, albo są znacznie uproszczone i w ma-
łym stopniu objaśniają rzeczywistość. 

4. Skłonność do inwestowania – istota zjawiska  
i mierniki oceny

W sytuacji gdy wybór jednego parametru oceniającego poziom zmiennej 
nie jest możliwy, niezbędne jest stosowanie odpowiednio dobranych zbiorów 
mierników kluczowych, czyli takich, które najpełniej odzwierciedlałyby dany 
problem i spełniałyby przyjęte cele badania25. Pojawia się jednakże trudność,  

23 M. Goliński, Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru, 
Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1997, s. 168.

24 Cz. Bywalec, Zasady i kryteria doboru, s. 12.
25 Autorzy pracy Statystyczne metody analizy danych (s. 24) przestrzegają przed popełnieniem 

błędu polegającego na przyjmowaniu proponowanego wskaźnika jako definicji zjawiska.
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o której autorzy pracy Statystyczne metody analizy danych piszą: „Koniecz-
ność prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej wymaga syntetycznego 
ujmowania różnych zjawisk w postaci liczb. Dopóki nie opracuje się «dobrych» 
mierników, należy stosować takie, jakie są powszechnie akceptowane, lub takie, 
jakie uda się narzucić. Istnieje np. wiele wskaźników jakości życia, dobrobytu 
czy rozwoju, ale dopóki nie potrafimy w sposób jednoznaczny zdefiniować ta-
kich zjawisk jak «jakość życia», «rozwój» czy «dobrobyt», to nie potrafimy też 
ich mierzyć”26. 

Niewątpliwie uwaga ta dotyczy skłonności do inwestowania. Pomimo 
że poziom inwestycji w gminach jest od dłuższego czasu przedmiotem licznych 
badań i dyskusji naukowych, nie wykształciły się dotychczas jednolite podsta-
wy terminologiczne i metodyczne. Skłonność do inwestowania jest bowiem 
kategorią heterogeniczną, wielowymiarową, integrującą elementy społeczne 
z ekonomicznymi. Sama skłonność do inwestowania jest zarazem taką cechą 
zbiorowości, która nie jest bezpośrednio obserwowalna – jest to typowa cecha 
ukryta (latentna, abstrakcyjna, teoretyczna, niewidoczna). Pomiar takich cech 
jest dużo trudniejszy, aniżeli cech fizycznych. Kwantyfikacja cech bezpośrednio 
nieobserwowalnych dokonuje się za pośrednictwem innych cech, które są ob-
serwowalne. Cechy obserwowalne muszą jednak być powiązane z cechami nie-
obserwowalnymi w taki sposób, aby cecha ukryta miała swe odbicie, czyli aby 
się odzwierciedlała w jednej lub kilku cechach obserwowalnych27. To znaczy, 
że cechy bezpośrednio obserwowalne stanowią jakby lustro, w którym widzimy 
obraz cech ukrytych – cecha obserwowalna informuje nas lub wskazuje na cechę 
ukrytą, tzn. jest naszym informatorem lub wskaźnikiem (indykatorem). Cechy 
obserwowalne są taką namiastką, pochodną, platońskim „cieniem”, oznaką, ze-
wnętrzną reprezentacją, modelem cech nieobserwowalnych, a nie ich idealnym 
odbiciem. W jednych sytuacjach to odbicie stanu faktycznego będzie lustrzane, 
czyli niemal idealne, ale już w innych tylko podobne to tego, jakie pojawia się 
na tafli wody, czyli odzwierciedleniem materialnej rzeczywistości, już jednak 
odległym od idealnego. W takich przypadkach wskaźniki stanowią empiryczną 
reprezentację nieobserwowalnych zmiennych ukrytych. 

Sama skłonność to – jak piszą J. Hozer i M. Doszyń ‒ „nachylenie postawy 
czegoś lub kogoś w kierunku kogoś lub czegoś, sprawiające, że rośnie praw-
dopodobieństwo określonych zdarzeń”28. Skłonność, czyli to „nachylenie do 
czegoś lub kogoś”, rozstrzyga o wyborach, a te z kolei o efektach działań; roz-
strzyga więc ona o efektach gospodarowania. Świadomość uzyskania korzyści 

26 Ibidem.
27 Pomiar statystyczny, s. 19; E. Gatnar, Statystyczne model struktury przyczynowej zjawisk 

ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003, s. 79.
28 J. Hozer, M. Doszyń, Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa 2004, s. 7; M. Doszyń, Za-

stosowanie metod bayesowskich do badania skłonności, „Przegląd Statystyczny” 2007,  nr 2, s. 79.
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wpływa na postawę podmiotów gospodarujących, powoduje pojawienie się na-
chylenia, a zatem skłonności. Skłonność może być zatem kształtowana przez 
system oferowanych lub możliwych do uzyskania korzyści. Mogą się one stać 
motorem działania ukierunkowanego na ich osiąganie.

Skłonności mogą mieć charakter naturalny lub wymuszony. O naturalnym 
ich charakterze mówimy wówczas, gdy wynikają z przyczyn endogenicznych 
tkwiących w człowieku lub zbiorowości. W przypadku gdy skłonności wynika-
ją z uwarunkowań zewnętrznych (egzogenicznych), uznajemy je za wymuszone 
– powstają pod wpływem celowych zachęt29. Istnienie skłonności przyczynia 
się do tego, że układy gospodarcze stają się w większym stopniu zdeterminowa-
ne, czyli mają mniejszą entropię30.

Zdaniem autora przez skłonność gmin do inwestowania rozumieć należy 
zjawisko polegające na rezygnacji z bieżącej konsumpcji, w tym zbiorowej,  
w celu powiększenia zasobów gminy ‒ najczęściej materialnych ‒ w przyszło-
ści. Powiększenie przyszłych zasobów będzie zatem korzyścią uzyskaną przez 
wspólnotę lokalną. Skłonność do inwestowania będzie tym większa, im więk-
sza będzie oczekiwana korzyść wspólnoty z odłożenia lub zaniechania bieżącej 
konsumpcji31.  

Skłonność do inwestowania może być efektywna, czyli zrealizowana, albo 
też jedynie postulatywna, czyli ograniczona do oczekiwań i propozycji radnych 
lub lokalnej społeczności bez nadania jej konkretnego wymiaru finansowego 
lub decyzyjnego32. Dodajmy w tym miejscu, że odrębnym zagadnieniem wy-
magającym badania mogłoby się stać rozpoznanie przyczyn wpływających na 
samą gotowość gmin do inwestowania.

Badanie skłonności gmin do inwestowania może dotyczyć zarówno tempa 
inwestowania i struktury inwestycji, jak też źródeł ich finansowania, efektyw-

29 J. Hozer, M. Doszyń, Ekonometria skłonności, s. 13.
30 Ibidem, s. 56. Por. także J. Hozer, Tempus locus, homo casus et fortuna regit fatum. Zbiór 

esejów ekonomicznych, Szczecin 2003, s. 80-89.
31  Por. A. Drobniak, Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicz-

nych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 65; M. Foltyn-Zarychta, 
Metodyczne aspekty wykorzystania kategorii skłonności do zapłaty oraz skłonności do przyjęcia 
rekompensaty w wycenie dóbr publicznych, w: Finanse – kierunki badań. II Forum Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 66.

32 Zasadność takiego rozróżnienia dostrzegł autor podczas lektury poniższego fragmentu Czło-
wieka z cienia Eustachego Rylskiego (Świat Książki, Warszawa 2007, s. 13): „Po czym dodał, że 
miał na myśli również gotowość do okrucieństwa. Nie skłonność do okrucieństwa, bo tę od czasu 
do czasu nosi w sobie każdy, ale nieustępującą gotowość”. Parafrazując i odwracając te zdania 
na użytek tytułowego badania skłonności do inwestowania można stwierdzić, że „skłonność” ma 
każdy podmiot samorządowy, lecz „gotowe” do ponoszenia w danym okresie realnych wydatków 
są tylko niektóre gminy, te, w których występuje nadwyżka bieżąca, te, które mają przygotowane 
projekty, te, gdzie radni w głosowaniach nad budżetem uznali za celowe realizację konkretnych 
przedsięwzięć itp.
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ności i sprawności. Skłonność ta jest z jednej strony wypadkową lokalnych po-
trzeb w zakresie elementarnych składników infrastruktury, a z drugiej ‒ różnicy 
między dochodami ogółem a niezbędnymi wydatkami bieżącymi gminy, czyli 
nadwyżki bieżącej (nadwyżki operacyjnej). 

Jako złożone pojęcie teoretyczne skłonność do inwestowania nie poddaje 
się bezpośredniej obserwacji. Jej kwantyfikacja wymaga zastosowania metod 
pomiaru pośredniego. Dążąc do zobiektywizowania tego pomiaru należy 
poddać go rygorom analizy ilościowej przy wykorzystaniu metod statystyczno-
-matematycznych. Względna obiektywność zastosowanych metod wymaga 
jednak przyjęcia jasnych kryteriów i jednoznacznych pojęć.  

Jak już napisano, wskaźniki oceny mogą mieć charakter obiektywny (mie-
rzalny ‒ poprzez wyrażenie w jednostkach wartościowych lub fizycznych) bądź 
subiektywny. W praktyce ocenę skłonności dokonuje się przede wszystkim na 
podstawie mierników obiektywnych, czyli uzyskanych informacji statystycz-
nych, pochodzących z oficjalnej, zinstytucjonalizowanej sprawozdawczości33. 
Liczba i rodzaj mierników uzależnione są jednak od subiektywnego doboru, 
postawionego celu i zakresu badań oraz możliwości uzyskania odpowiednich 
danych statystycznych w analizowanych układach przestrzennych. Zdaniem 
autora ważna jest nie tylko prostota ich konstrukcji, zagwarantowanie łatwości 
dokonywania porównań międzygminnych i historycznych, ich dostatecznie wy-
soka zmienność przestrzenna, ale także jednoznaczny merytorycznie charakter 
uwzględnianych cech. 

5. Zestaw cech wyjściowych do oceny skłonności  
do inwestowania

Główny zestaw wskaźników powinien być przede wszystkim oparty na wydat-
kach (lub dochodach), które można przedstawić w kilku podstawowych formach:

• wielkościach ogółem;
• wielkościach przeliczonych na głowę mieszkańca gminy; 
• w procencie średniej obliczonej dla całej zbiorowości;
• w formie udziału wyróżnionej kategorii rodzajowej wydatków w docho-

dach lub wydatkach ogółem.
Wartość poznawcza tych miar jest zróżnicowana. Wielkości ogółem mierzą 

skalę zaangażowania inwestycyjnego, jednakże są one nadzwyczaj silnie sko-

33 Wykaz sprawozdań do sporządzania których zobowiązane są jednostki samorządu teryto-
rialnego przedstawiają M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj w pracy Finanse 
samorządowe. Narzędzia, decyzje, prognozy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 134 i n.
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relowane z liczbą ludności danej gminy, jej powierzchnią, poziomem rozwoju 
gospodarczego itp. Dlatego według autora nie nadają się one do porównań mię-
dzygminnych34. Mankamentu tego nie mają wielkości zrelatywizowane, czyli 
przeliczone na głowę ludności – mierzą one względną intensywność inwesto-
wania przez badane gminy35. Ponadto, wzrost globalnych, bezwzględnych wiel-
kości wydatków majątkowych nie może być traktowany jako dowód na wzrost 
roli danej kategorii wydatków. Rolę tę w pełniejszy sposób określają dopie-
ro ich udziały procentowe w wielkościach globalnych – łącznych wydatkach 
lub łącznych dochodach. Zaletą wskaźników-udziałów jest również to, że są 
one niezależne od zmian inflacyjnych ‒ oczywiście przy założeniu, że zmiany 
cen wpływają w identycznym stopniu na wszystkie wyróżnione kategorie 
zmiennych, a taka sytuacja jest najczęstsza.

Zdaniem autora podstawową wielkością determinującą poziom skłonności 
do inwestowania są dochody własne. Taka bazowa zmienna diagnostyczna jak 
dochody własne jest znacznie lepsza od opisu interesującego nas zjawiska niż 
dochody ogółem, które, jak wiadomo, są ściśle powiązane z zakresem zadań 
realizowanych przez gminy – nie tylko zadań własnych, ale także zleconych  
i powierzonych, na których realizację gmina uzyskuje środki w formie subwen-
cji lub dotacji z budżetu państwa bądź też z funduszy celowych. Przy znacznym 
zróżnicowaniu zakresu zadań realizowanych przez gminy ‒ a tak jest na przy-
kład między gminami typowo wiejskimi i gminami wielkomiejskimi realizują-
cymi również zadania ponadlokalne czy nawet metropolitalne ‒ porównywal-
ność wielkości przypadających na głowę mieszkańca w tych dwóch kategoriach 
gmin jest mocno ograniczona. 

Podkreślmy też w tym miejscu, że inwestowanie jest możliwe dopiero 
wtedy, gdy zostały w budżecie wolne środki i zaspokojono podstawowe po-
trzeby mieszkańców, a te znajdują swoje odzwierciedlenie w ustawowo 
określonym zakresie zadań realizowanych przez gminy, a materialnie w wy- 
datkach bieżących. W uproszczeniu można przyjąć, że łączna kwota wydatków 
bieżących ma obligatoryjny charakter, a wysokość dużej części wydat-
ków w tej grupie jest regulowana przepisami prawa36. To dochody własne   
w znacznej mierze odzwierciedlają prorozwojową wartość lokalnych zasobów 
i politykę władz gminy, ponieważ „to [władze] – jak pisze W. Roszkowski –  
z rozmysłem stosując ulgi, umorzenia, zwolnienia, zaniechania oraz obniżenia 

34 Dopuszczalne jest jednak porównanie międzyokresowe dla każdej gminy z osobna.
35 B. Bal-Domańska, Wpływ czynników lokalnych na wydatki budżetów powiatów na pomoc 

społeczną – analiza ekonometryczna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu  
nr 1151, Ekonometria 18, Wrocław 2007.

36 Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004, Krajo-
wa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2005, s. 5.
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górnych stawek podatków, a także poprzez sprzedaż majątku decydują o pozio-
mie wpływów budżetowych”37. 

Z wielu badań przeprowadzonych przez autora wynika, że dochody własne 
odzwierciedlają nie tylko stopień samowystarczalności, potencjał gospodarczy, 
lokalne źródła zamożności, lecz również stopień skłonności do inwestowania38. 
Dochody własne są też najbardziej stabilnym elementem budżetu, pozwalają-
cym gminie uniezależnić się finansowo od środków pozabudżetowych lub od 
takich czynników zewnętrznych, jak choćby ogólnokrajowa koniunktura go-
spodarcza czy polityczna. Należy również zauważyć, że dochody własne są tym 
rodzajem zasileń budżetów gmin, który, oprócz względnej odporności na nie-
stabilność systemu finansowania gmin, jest również dość odporny na zmiany 
metodologiczno-organizacyjne, zmiany sprawozdawczości i stale poszerzany 
zakres zadań realizowanych przez gminy. 

Wielkość dochodów własnych wraz z dochodami udziałowymi, czyli tzw. 
dochody generowane lokalnie, można uznać za dobry miernik siły dochodowej 
poszczególnych gmin, a tym samym dobrą bazę do tworzenia mierników okre-
ślających poziom skłonności do inwestowania. Obydwie te kategorie zasileń bud- 
żetu są bowiem ściśle powiązane z miejscem ich powstania – obszarem gminy39. 

Innym wskaźnikiem, którego poziom świadczy o potencjalnej gotowości fi-
nansowej do inwestowania, jest udział wolnych środków w dochodach ogółem. 

37 W. Roszkowski, Najlepsze gminy, „Wspólnota” 1998, nr 47(454).
38 J. Czempas, Sytuacja dochodowa gmin województwa warszawskiego. Próba oceny w opar-

ciu o miernik rozwoju, „Wiadomości Statystyczne” 1998, nr 10; idem, Przestrzenne zróżnico-
wanie budżetów gmin według województw w latach 1992-1996, „Finanse Komunalne” 1998,  
nr 4; idem, Czynniki różnicujące inwestycje w gminach województwa katowickiego, „Wiadomo-
ści Statystyczne” 1998, nr 11; idem, Ranking gmin według syntetycznych mierników rozwoju, 
„Finanse Komunalne” 1996, nr 3; idem, Skłonność do inwestowania w gminach województwa 
katowickiego w latach 1992-1996, „Studia Ekonomiczne” 1999, nr 6; idem, Przestrzenne zróż-
nicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin woj. katowickiego  
w latach 1992-1997, w: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, Wyd. Śląsk, Ka-
towice 1999; idem, Zmiany intensywności inwestowania w gminach byłego województwa katowic-
kiego w latach 1992-1998, „Finanse Komunalne” 1999, nr 6; idem, Zmiany sytuacji dochodowej 
gmin-powiatów grodzkich woj. śląskiego w latach 1999-2002, w: Konsument, przedsiębiorstwo, 
przestrzeń, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2004; 
idem, Analiza zmian sytuacji dochodowej wybranych gmin woj. śląskiego w latach 1999-2004 na 
podstawie ilorazu potencjału, w: Działalność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane za-
gadnienia prawne i ekonomiczne, red. J. Czempas, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Katowice 2006; idem, Zróżnicowanie pozycji rankingowych gmin ze względu na ich sytuację fi-
nansową (na przykładzie wybranych gmin woj. śląskiego), w: Podsektor samorządowy w sektorze 
finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. L. Patrzałek, Prace 
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2006.

39 Por. S. Owsiak, P. Kurowski, K. Stepaniuk, Alokacyjna funkcja systemu finansów publicz-
nych. Układ przestrzenny, w: Finanse i bankowość – przekształcenia systemowe, cz. I: Finanse 
publiczne. System bankowy, red. K. Piotrowska-Marczak, Absolwent, Łódź 1997.
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Wolne środki, czyli kwoty, którymi gmina może swobodnie dysponować i które 
w pełni kontroluje, obliczane są jako dochody ogółem, pomniejszone o wydatki 
bieżące i obsługę długów. W opinii wielu autorów wysokość wolnych środków 
oraz ich udział w dochodach ogółem stanowi o kondycji finansowej samorządu 
– im wielkość ta jest większa, tym kondycja jest lepsza40. Spadek wskaźnika, któ-
rym jest iloraz wolnych środków i dochodów ogółem, dowodzi zwiększającego 
się zadłużenia gminy, a jego wzrost jest dowodem niechęci do inwestowania. 
Należy zatem porównać wysokość wolnych środków, które można by przezna-
czyć na inwestycje z faktycznym programem inwestycyjnym gminy. Uzyskana 
w wyniku takiego odejmowania kwota wskazuje na ewentualną potrzebę finan-
sowania zewnętrznego, koniecznego do przeprowadzenia inwestycji41. 

Trafne rozpoznanie kondycji finansowej gminy w danym roku budżetowym 
i w latach przyszłych jest dla władz gminy niezbędnym warunkiem zapewnienia 
mieszkańcom potrzebnych dóbr i usług oraz efektywnego realizowania prio-
rytetowych zadań wspólnoty lokalnej. Dobra kondycja finansowa gminy jest 
też korzystna przy poszukiwaniu form długoterminowego finansowania zadań 
inwestycyjnych: pożyczek, kredytów czy obligacji. Na pewno niższy będzie też 
wtedy koszt pozyskania kredytu.

6. Proponowane mierniki oceny poziomu inwestowania 

Opierając się wyłącznie na standardowych danych pochodzących z syste-
matycznie prowadzonej w gminach sprawozdawczości, a gromadzonych przez 
Regionalne Izby Obrachunkowe oraz GUS, możemy zbudować kilkanaście 
prostych wskaźników świadczących o stopniu faktycznej skłonności gmin do 
ponoszenia nakładów inwestycyjnych42. 

Dodajmy również w tym miejscu, że od roku 1996, oprócz wydatków na in-
westycje rzeczowe, pojawiła się kategoria wydatków na inwestycje kapitałowe. 

40 M. Czechowicz, Strategie podmiotów komunalnych w warunkach gospodarki rynkowej, In-
stytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2004, s. 30; Wieloletnie planowanie 
finansowe. Ocena zdolności kredytowej w gminie. Najtańszy pieniądz we właściwym czasie, red.  
K.S. Cichocki, Wyd. Municipium, Warszawa 2001, s. 30-34; Z. Mykowska, Czynniki kształtujące 
działalność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2005, nr 1-2, 
s. 39.

41 R. Stanek, B. Sypień, Infrastruktura a pieniądze. Jak dobrze przygotować strategiczne in-
westycje infrastrukturalne. Zintegrowane zarządzanie finansami. Poradnik dla gmin ‒ cz. 5, Wyd. 
Municipium, Warszawa 2001, s. 34-38.

42 Źródłem informacji mogą być sprawozdania z wykonania budżetu, opracowywane na potrze-
by Ministerstwa Finansów czy GUS. Szczegółowo kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2001 r., nr 24,  
poz. 279.
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Kategoria ewidencyjna wydatki majątkowe obejmuje zatem łącznie wydatki na 
inwestycje rzeczowe oraz kapitałowe. Ze względu na ciągle niewielkie znacze-
nie inwestycji kapitałowych, w budżetach zdecydowanej większości gmin zwy-
kle te dwa określenia – wydatki majątkowe i wydatki inwestycyjne ‒ używane 
są zamiennie. 

Oprócz łącznych wydatków majątkowych o poziomie skłonności do inwe-
stowania w gminach mogą świadczyć następujące wskaźniki43:

 1) wydatki majątkowe per capita,
 2) zaktualizowane wydatki majątkowe per capita (wydatki majątkowe 

wyrażone w cenach stałych z najpóźniejszego/„najświeższego” okresu),
 3) udział wydatków majątkowych w dochodach ogółem,
 4) udział wydatków majątkowych w dochodach własnych,
 5) udział wydatków majątkowych w dochodach generowanych lokalnie,
 6) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem,
 7) udział wolnych środków w dochodach ogółem,
 8) iloraz dochodów własnych i wydatków majątkowych (mierzy stopień 

pokrycia wydatków majątkowych dochodami własnymi),
 9) iloraz dochodów generowanych lokalnie i wydatków majątkowych 

(analogicznie jak wyżej),
10) tempo zmiany wydatków majątkowych,
11) tempo zmiany zaktualizowanych wydatków majątkowych,
12) iloraz tempa zmiany wydatków majątkowych i tempa zmiany docho-

dów własnych,
13) iloraz tempa zmiany wydatków majątkowych i tempa zmiany docho-

dów generowanych lokalnie,
14) iloraz tempa zmiany wydatków majątkowych i tempa zmiany wydat-

ków bieżących,
15) iloraz tempa zmiany wydatków majątkowych i tempa zmiany wydat-

ków ogółem.
Mówienie o wielkościach realnych lub zaktualizowanych44, czyli w cenach 

porównywalnych z cenami z ostatniego roku badanego okresu, ma sens tylko 
wówczas, gdy analiza skłonności do inwestowania ma na celu ocenę dynamiki. 
Nietrudno zauważyć, że wskaźniki 10-15 można obliczyć jedynie wtedy, gdy 
dysponujemy szeregami czasowymi obrazującymi poziomy wielkości z liczni-
ka i mianownika. 

43 Wiele uwagi problemowi doboru wskaźników świadczących o jakości gospodarowania 
wszystkimi środkami gminy poświęcili autorzy pracy Wieloletnie planowanie finansowe, s. 33-42.

44 Procedura aktualizacji, czyli urealniania poprzez korygowanie wielkości źródłowych 
wskaźnikami inflacji została opisana w artykule autora, zob. J. Czempas, Uwagi o ograniczonej 
porównywalności przestrzennej i czasowej budżetów gmin, w: Finanse publiczne w skali lokalnej 
i regionalnej, red. nauk. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2002.
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Tempo zmiany liczymy zgodnie ze wzorem45:
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gdzie yt oznacza poziom zjawiska (dochodów lub wydatków) w okresie t.
Współczynniki 1 i 2 wyrażone są w złotówkach, wskaźniki udziałowe 3-7 

w procentach, ilorazy 8 i 9 w złotówkach dochodów niezbędnych do pokrycia 
jednej złotówki wydatków majątkowych, tempa zmiany (10 i 11) wyrażone są 
w procentach, a ilorazy temp zmian (12-15) są wielkościami niemianowanymi. 

Ostatnie cztery wielkości pozwalają nam ocenić stopień ewentualnej dys-
proporcji zmian w czasie między wydatkami majątkowymi oraz dochodami 
lub wydatkami ogółem. Z tego względu wymagają one poświęcenia im nieco 
więcej uwagi i omówienia ich własności algebraicznych w kilku szczególnych 
sytuacjach. Sensowne z punktu widzenia interpretacji ekonomicznej liczby 
otrzymamy jednak tylko wtedy, gdy licznik i mianownik mają jednakowy 
znak, czyli przy dodatniej wielkości ułamka.

Współczynnik W, odzwierciedlając wzajemne relacje różnych typów dyna-
miki badanych zjawisk, będzie miał znak zdeterminowany charakterem zmiany 
wyrażenia z licznika lub mianownika (wzrost lub spadek). Wielkość współ-
czynnika W świadczy o stopniu dysproporcji zmian wielkości z licznika i mia-
nownika i jego poziom zależny jest od tempa zmian obydwu wielkości. By nie 
wchodzić zbytnio w szczegóły przy omawianiu mianownika ułamków-ilorazów 
temp zmiany, mówić będziemy o dochodach, chociaż w przypadku wzorów 14  
i 15 zamiast dochodów chodzi o wydatki bieżące oraz wydatki ogółem.  

Każdy ze wskaźników 12-15 jest szczególnym przypadkiem ilorazu, który 
ma postać:

W L
M

= ,

gdzie L to licznik omawianych wskaźników ilorazowych, a M ich mianownik.

Sytuacja 1
W > 0 zachodzi, gdy: 1a. L > 0 oraz M > 0; 1b. L < 0 oraz M < 0.

Przypadek 1a. 
Współczynnik W może przyjmować następujące wartości:

W≈1 ‒ tempo wzrostu wydatków majątkowych jest niemal identyczne jak 
odpowiedniej kategorii dochodów – można mówić o harmonijnym przyroście 
wydatków majątkowych oraz dochodów.

45 Autor konsekwentnie używa nazwy tempo zmiany, a nie tempo wzrostu, które jest rozpo-
wszechnione w literaturze. Wzrost, podobnie jak spadek, traktować należy jako jeden z możli-
wych wariantów zmiany  zjawiska.
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W >1 – tempo wzrostu wydatków majątkowych jest wyższe od tempa 
wzrostu dochodów.

W>>1 – tempo wzrostu wydatków majątkowych jest zdecydowanie silniej-
sze od tempa wzrostu dochodów.

0 < W < 1 – tempo wzrostu wydatków majątkowych jest niższe od tempa 
wzrostu dochodów.

Przypadek 1b.
W≈1 ‒ tempo spadku wydatków majątkowych jest niemal identyczne jak 

tempo spadku dochodów; harmonijny spadek dochodów i wydatków.
W >1 – tempo spadku wydatków majątkowych jest większe niż tempo 

spadku dochodów (L < M).
W >> 1 – tempo spadku wydatków majątkowych jest znacząco silniejsze niż 

tempo spadku dochodów.
0 < W < 1 – tempo spadku wydatków majątkowych jest niższe od tempa 

spadku dochodów.

Sytuacja 2
W < 0 zachodzi, gdy: 2a. L > 0 oraz M < 0; 2b. L < 0 oraz M > 0.

Przypadek 2a. 
Wydatki majątkowe wzrosły, natomiast dochody spadły.

Przypadek 2b.
Wydatki majątkowe spadły, a wzrosły dochody.

W obydwu ostatnich przypadkach, ze względu na różnokierunkowy cha-
rakter zmian wydatków majątkowych oraz dochodów, trudno ustalić granice 
zmienności współczynnika W oraz zinterpretować otrzymany wskaźnik.

Sytuacja 3 
W≈0 ‒ tempo zmiany wydatków majątkowych jest znacząco niższe od tem-

pa zmiany dochodów.
Odmienne kierunki zmian wydatków majątkowych oraz dochodów wymu-

szają na przeprowadzającym badanie uwzględnianie faktu, czy dodatnia war-
tość wskaźnika W jest efektem podzielenia dwóch wielkości dodatnich, czy też 
ujemnych. Podobnie jest też z koniecznością uwzględniania znaków licznika 
przy ujemnej wartości wskaźnika W. 

Obserwacja dłuższych ciągów współczynników mierzących poziom skłon-
ności do inwestowania, podobnie jak tempa zmiany wielkości wydatków ma-
jątkowych oraz dochodów, może stanowić punkt wyjścia do analizy trendów  
 

ZN nr 21.indb   35 2011-10-25   08:53:40



Jan Czempas36

zachowań tych wielkości i oceny, czy zmiany są trwałe, regularne, czy też incy-
dentalne, nieregularne (chwiejne, niestabilne w czasie)46. 

Równoczesna analiza wartości przyjętych przez wszystkie piętnaście zapro-
ponowanych wskaźników może posłużyć do wielostronnej oceny rzeczywistej 
skłonności do inwestowania w gminach, zarówno w układzie przestrzennym, 
jak i czasowym, może bowiem dotyczyć jednej lub wielu gmin bądź ich grupy, 
na przykład wyłącznie miast na prawach powiatu oraz jednego okresu lub kilku.

Kilka innych interesujących wskaźników proponują również M. Dylewski,  
B. Filipiak i M. Gorzałczyńska-Koczkodaj47 oraz M. Jastrzębska. Jednakże za-
stosowanie tych miar wymaga znacznie większego i bardziej szczegółowego 
zasobu informacji. Sprawozdania zbiorcze z realizacji budżetów przez JST udo-
stępniane przez Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Ministerstwo Finansów 
umożliwiają jedynie obliczenie mierników przedstawionych przez autora. 
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Summary. In the article, the basic problems of financing innovation development 
in the Ukrainian regions were highlighted, and types of financial resources that can pro-
mote innovations were discussed. The reasons for low financial activity and insufficient 
budget funding for innovation were found. Due to a limited budget for innovation devel-
opment at the local level, the functions of local authorities were reviewed and their role 
in the financing of innovations and their subsequent implementation were determined. 
Indirect methods of influencing the process of financing innovation were proposed.  

Keywords: funding, innovations, innovative development, local authorities  

Introduction

One of the main conditions for activation of innovative development at lo-
cal level is its proper financial support. Today’s situation in Ukraine’s financial 
sector is characterized by lack of long-term strategy of innovative development, 
lack of financial resources, backwardness of the capital market and, consequent-
ly, reduced ability to use a larger number of possible sources of financing in-
novation. All these negative effects reduce the potential of regions to implement 
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innovative projects and impede the further innovative development not only in 
regions, but in the whole country.  

Therefore the special actuality the questions of financing of innovative de-
velopment are acquired due to various outsourcings with an increase in this 
process of role of local authorities. Financial issues of innovative development 
are found by reflections in researches of domestic and foreign scholars, promi-
nent of which are researches of forms and methods of financing of innovations, 
defined intercommunications between innovative activity and regional devel-
opment. However, there are many issues that require further and further study. 
Among them is uncertain role of local authorities and not sufficient develop-
ment of organizationally economic mechanisms of financing of innovations pro-
cess at local level with participation of organs of power. 

The purpose of the article was the definition of the main sources of  innova-
tions financing, their prospects of use in innovative development at local level 
with regard to the role of local authorities.  

I. Innovative development of the region leads to the growth of local economy 
and also achieves the goals of regional development through strategic change. It 
is possible to mark the following patterns of innovations at the local level:  

• innovations increase potential of region;  
• innovations carry purposeful character, providing the economy growing;  
• practical implementation of innovative policy in the region is reflected in 

the socio-economic and investment policies;  
• innovation policy implies continuity of development and constant im-

provement.  
Innovation process at the local level is characterized by the proper use of the 

region’s potential and its development to achieve socio-economic impact.  
In the formation of regional innovative policy are the conditions without lo-

cal innovative development can not be  formed. These include:  
• clear separation of functions between central authorities and regional bodies;  
• relative autonomy of the regions in financial, economic and social areas as 

well as to use their own potential;  
• availability of the economic base of regions to produce in sufficient vol-

umes of products and services;  
• the availability of legal terms;  
• implementation of the regional socio-economic policy that promotes en-

trepreneurial activity, market infrastructure and social protection.  
Local authorities are designed to provide special support for innova-

tions that enable social and economic stability of region, but further innova-
tive development without serious financial investment, which, as the experi-
ence of many countries shows, is the most profitable type of investment.   
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The main sources of financing of innovation processes, in accordance with in-
ternational practice, called to consider:  

4. Own funds (profit and depreciation) ‒ to increase profits by raising the 
exercise price for their products, but increasing the prices, enterprises are faced 
with limited demand, leading to problems with the implementation of produc-
tion and, consequently, to a decline in production, so the authorities take appro-
priate measures to facilitate the formation of the necessary financial resources 
for innovative development by establishing incentives for taxation of business 
profits, which are driving innovation. Inflation in the country, causing impair-
ment of own funds, accumulated depreciation and amortization expense, so you 
need to reassess the value of fixed assets and depreciation charges in proportion 
to their rate of inflation that would increase their sources of funding for innova-
tion.  

5. Bank resources ‒ the most widespread source of financing of innovations 
in most countries. The basic use of resources of Ukrainian banks ‒ lending that 
is not always an effective form of innovation financing, but with proper costing 
of the loan may be justified. In addition, commercial banks prefer not to give 
loans to investment risk, innovative projects with long payback periods and im-
plementation.

6. Individual investors, often they do not possess enough financial resources 
that can only finance small innovative projects.  

7. Foreign investors can play a significant role in the innovative develop-
ment of the regions in the form of direct investment in priority areas of regional 
economy.

8. Investment funds required, usually over a long time to consider inno-
vative projects and set strict rules and restrictions on the forms and amounts  
of funding.

9. Budgetary funding ‒ funding sources are state and local budgets, which 
unfortunately do not have enough resources to finance. The sharp increase in 
budget deficits at all levels cannot rely on innovative solutions for the expense 
of centralized funding. Therefore, in this case is an irreversible transition from 
budget financing to the budget lending with strict control over the use of conces-
sional loans by the Treasury budget execution on the one hand, and budgeting 
of the other. Budgetary investments directed to implement a limited number  
of regional innovation programs, facilities and support effective innovation in-
frastructure.  

10. Venture capital ‒ a long-term, risk capital that is embedded in new 
and rapidly growing company in order to obtain higher profits. Venture capi-
tal is usually appreciates its funding, wanting to get maximum profits with 
minimum costs, so use it, in that risk projects where no other investments  
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available. In respect of the owners of the venture capital there are the following 
demands to the companies:  

• should have a professional management team that implemented innovative 
project;  

• management should provide all, even confidential information about acti-
vities on demand;  

• must have some unique features, such as the use of unique technologies 
or patents;  

• growth potential company should be greater than the risk associated with 
investing in this venture.  

Evaluating the effectiveness of various sources of financing innovations 
must always take into account regional interests, which will fully develop the 
economy, prevent imbalances and inter fully meet the needs of the population.  

In determining the effectiveness of financing innovations is necessary to 
consider not only economic but also social effects. Although the economic fac-
tor (the payback period, ROI) is ultimately the main criterion of efficiency, this 
factor is not sufficient in terms of impact on socio-economic development of the 
region. Therefore, in innovative projects the following key social outcomes are 
reflected:  

• change the number of jobs in the region;  
• improvement of living and cultural conditions of the population;  
• improving the health of the region;  
• increasing incomes.  
Indicators of fiscal performance innovations that primarily affect the level of 

socio-economic development and strengthen the financial base of local budgets, 
show the results of impact of innovations on revenue and expenditure budget-
ing. Therefore, the budgetary financing of innovations is the main indicator to 
justify financial support from the local budget.  

Analysis of statistical data presented in table 1 shows that the structure of 
financing of innovative activity in Ukraine in recent years constitute the largest 
share their own funds, that is oriented to own options. From 2006 to 2008 share 
of financing personal funds reduced the overall level of funding for innovation. 
In recent years, has increased the share of other funding sources. Total funding 
of innovation in industry tend to rise and the last 8 years increased from 11 994 
to 1757.1 million hryvnas, almost 5 times. For budgetary financing, the trend 
increase in funding from the state budget financing and fluctuations in the lo-
cal budgets. But the share of budget funding is very small – from 2.8% of state 
budget and 0.1% of the local in 2008 local.  

The main factors that hinder the development of innovation financing in the 
regions of Ukraine are:  

• high risk of long-term innovation projects; 
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• instability of legislation in entrepreneurial, innovative and tax areas;  
• lack of demand for R- &D;  
• low prestige of engineering and scientific research;  
• lack the necessary innovation infrastructure;  
• lack of long-term funds and their high cost  
• undeveloped stock market; 
• unfavorable investment climate.  
By further strengthening the development of innovative financing can be 

divided into three groups: 
1) to encourage innovation, improvement of investment climate; 
2) intensification of investment activity of the population, banking and non-

banking sector, revitalization of the stock market; 
3) improving of financing innovative activity through the active participa-

tion of governments.  
Thus, the best available sources of funding for innovative development for 

enterprises of regions remain their own funds (profit and depreciation) and debt 
capital (investment financing), financing through borrowings (loans and venture 
capital) and the combined financing are becoming more common.  

According to government funding of innovations complex of problems of 
modern local level should be solved:  

• Economic, associated with the production of highly competitive products;  
• Environmental, guaranteeing clean environment;  
• Technological, associated with the use of high waste-free technologies that 

ensure the production of new generations of high quality and consumer demand;  
• Social, related to creation of new jobs and increasing incomes in the region.  

II.  Applied researches are provided, mainly at the expense of stakeholders 
with the support of local authorities, while more research-oriented market, the 
less should be part of budget financing.  

The factors that have most significant influence on forming finance recours-
es of region to finance innovations are: the level of regional economic devel-
opment and specialization of its economic activities, the activities of financial 
institutions in the region, the level of small business development, formation 
mechanism and implementation of financial policies at the regional level. 

Given the long-term financial support innovative development, a major 
source of funding could be bank loans, venture capital funds and local budgets and 
other significant source of funding may also be income tax and savings deposits. 

Due to the fact that local budgets have lack of funding for innovative pro-
jects, in our opinion, the local authorities to enhance innovative and further
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development of the region need to regulate innovation processes both directly, 
by initiating and addressing attachment member, and indirectly, stimulating in-
direct methods and creating the appropriate economic mechanisms. The value of 
indirect methods of supporting innovations is determined by requiring a much 
smaller budget expenditure in comparison with the direct funding, and they can 
be covered much more innovative range of subjects. Even with minimal budget-
ary resources sustainably regional program to stimulate innovations can greatly 
improve the socio-economic development of the territory.  

Therefore, the following functions of local authorities can be selected for 
the regulation of innovations, which are determined by economic and social role 
of local finance in modern society:  

1. Accumulation of funds for scientific researches and innovations. The nec-
essary concentration of resources can be achieved both by generic mechanisms 
for redistribution through the budget, and due to the formation of special funds. 
You may also like to concentrate financial resources and necessary for innova-
tions intellectual, material and technical resources.  

2. Coordination of innovative activity. Before local authorities a problem of 
definition of overall strategic goals of innovation processes raised.  

3. Promoting innovation. The central place occupied by encouraging com-
petition, and various financial subsidies and incentives, and innovative insur-
ance risks.  

4. Creating a framework of innovative processes, namely the real innova-
tion of the existing mechanisms that provide the general rules.  

5. Building innovative infrastructure, local authorities should facilitate ob-
taining legal, financial, marketing and other services to enterprises, which are 
driving innovation.  

6. The institutional support of innovative processes through creation of mu-
nicipal organizations and units that perform R & D and innovation for imple-
mentation in the public sector and coordinate the process of innovation.  

7.  Regulation of social and environmental focus by providing innovative, 
first of all, support innovations, aimed at improving social and environmental 
sustainability of the territory, preventing negative impacts of scientific and tech-
nological progress.  

8. Promoting scientific and technological achievements and innovations.  
Improved financial mechanism of innovation should provide financial, cred-

it, tax and customs privileges and leasing entities; permit accelerated depre-
ciation of fixed assets; targeted subsidies to consumers of innovative products, 
increase budgetary allocations in the innovation sector, providing guarantees to 
banks that provide loans for innovations, creation of appropriate structures in 
the region, which would sales of obsolete equipment, protection of intellectual 
property, venture capital and development of innovative insurance risks. Insuf-
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ficient investment in fixed assets requires significant attention paid to creating 
an attractive investment climate, both national and regional levels.

In connection with the foregoing, the main directions of policy and imple-
mentation of regional innovation development, in our opinion, should be:  

• Coordination of regional structures to facilitate the development of inno-
vative businesses to integrate financial resources and maximize effectiveness of 
funding and promotion of advanced innovative solutions;  

• Organization of specialized investment funds of support the promotion of 
innovative projects at the local level;  

• Forming information environment based on the exchange database on 
investment proposals and potential markets in need of new technologies and 
related developments;  

• Introduction to the practice of international and regional forums on the 
problems of commercialization of technologies with scientific and educational 
institutions, business and financial structures;  

• Creation of private investment mechanism in the science-using budget al-
locations for the creation of venture funds;  

• Making a network of regional and industrial incubators to media training 
(retraining) professionals to work in a small high-technology business, provid-
ing methodological guidance and training in practice assessment incubators of 
innovation.

Improvement of funding innovative development presupposes that the na-
tional strategy for economic development and state innovation policy to monitor 
the financing of innovative facilities, information management, forecasting and 
planning of the innovation process of financing, operational management, insti-
tutional and economic support. 

Coordination and coherence of local government authorities have to be re-
quired, they regulate the innovative processes in the region. Gains an important 
meaning of the necessary institutional framework to ensure business specially 
created local authorities in the field of innovative activity, namely the imple-
mentation of innovative development of general management and control of 
the region overlapping powers of the institutions, determining priorities for in-
novation in the region, expertise and innovation projects registration, program 
development and innovative financing schemes for projects with budget financ-
ing, budget and financial guarantees to stimulate innovations, monitoring global 
market innovative products and providing centralized storage and providing in-
formation on innovative products.
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Conclusion 

Performance funding innovative development at the local level primarily 
depends on its promotion and support. Among the possible ways of stimulat-
ing and supporting innovative development financing at the local level that will 
expedite the process of innovation in production and efficient use of financial 
resources directed into innovations including foreign and domestic experience 
are: 

1) providing tax incentives to enterprises, institutions and organizations of 
innovative infrastructure; 

2) reducing the tax base, taking into account contributions to the special 
funds (innovation, investment, depreciation, etc.); 

3) creation of conditions encourage financial institutions to finance and cre-
dit innovation entities. 

The complexity and multifaceted problem of financing innovative develop-
ment at the local level made it necessary to further develop the organizational 
and economic mechanisms of the financial component of the innovation infra-
structure of the region and methods of selecting the most efficient sources of 
financing innovation. 
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Elementy krytyczne planowania wieloletniego 
w jednostkach samorządu terytorialnego

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Marek Dylewski

Streszczenie. Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe rozwiązania 
w zakresie zarządzania i planowania w jednostkach samorządu terytorialnego. W artyku-
le poruszono przede wszystkim problemy związane z procesem planowania wieloletnie-
go oraz wskazano na potencjalne problemy i punkty krytyczne z tym związane. Celem 
opracowania jest ukazanie elementów związanych z procesem planowania wieloletnie-
go, które łączą się bezpośrednio z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej 
i mogą być w przyszłości problematyczne z punktu widzenia wykonywania budżetów  
w poszczególnych latach. Prezentacja podobnych rozwiązań stosowanych na świecie 
daje także możliwość porównania rozwiązań stosowanych w Polsce oraz ocenę prak-
tycznej ich przydatności w procesie zarządzania w jednostkach samorządu terytorial-
nego.

Słowa kluczowe: wieloletnia prognoza finansowa, zarządzanie ryzykiem, budżet 
zadaniowy

Wprowadzenie

Wiedza z zakresu zarządzania i finansów daje podstawy do przewidy-
wania przyszłych stanów i sytuacji jednostki samorządu terytorialnego 
[JST], ale przede wszystkim pozwala na podejmowanie decyzji, których 

ZN nr 21.indb   51 2011-10-25   08:53:41



Marek Dylewski52

przyszłe skutki można ocenić przed ich podjęciem. Przewidywanie i pla-
nowanie działalności w okresach przyszłych to tylko jeden z etapów i ele-
mentów, które składają się na złożony proces osiągania zakładanych celów. 
Brak zdecydowanych trendów w zakresie zmian systemowych w sposobie 
funkcjonowania sektora publicznego wskazuje niską skuteczność gospo-
darowania publicznymi zasobami pieniądza. Klasyczne elementy tego pro-
cesu nie są wystarczające. Podejmując decyzje w sektorze publicznym,  
a w szczególności w JST, należy unikać podejmowania bez określenia 
wszystkich przyszłych elementów i skutków związanych z podejmowa-
ną decyzją. Planowanie jako podstawowa funkcja procesu zarządzania jest 
tym elementem, który służy ograniczaniu negatywnych tendencji w zakresie 
podejmowania decyzji w sektorze publicznym. Także problem planowania  
w horyzoncie wieloletnim w JST z wielokrotnych postulatów stał się faktem 
w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku nowej ustawy 
o finansach publicznych. 

Jednostki samorządu terytorialnego, chcąc wzmocnić swój potencjał oraz 
lepiej i bardziej efektywnie gospodarować, muszą oderwać się od planowa-
nia w ujęciu rocznym na rzecz wieloletniego planowania budżetu. Wprowa-
dzone nowe rozwiązania i wymogi w zakresie planowania wieloletniego nie 
są pozbawione wad. Niejednokrotnie mogą to być pułapki i zagrożenia funk-
cjonowania danej JST w przyszłości. 

Wydaje się, że nowe narzędzie zarządcze, jakim jest wieloletnia progno-
za finansowa [WPF], może stać się istotnym elementem zarządzania finansa-
mi samorządowymi, ale równocześnie może być dokumentem, który będzie 
tworzony z mocy obligatoryjnych obowiązków ustawowych i tylko w tym 
celu. Aby WPF JST mogła stać się istotnym instrumentem zarządzania finan-
sami samorządowymi, powinna być przygotowana realistycznie i rzetelnie, 
ale również muszą zaistnieć przesłanki, na podstawie których organy samo-
rządowe będą postrzegały ten instrument jak instrument zarządczy, pozwala-
jący zwiększyć efektywność i skuteczność podejmowanych decyzji.

Celem opracowania jest wskazanie tych elementów związanych z pro-
cesem planowania wieloletniego, które łączą się bezpośrednio z przygoto-
waniem WPF i mogą być problematyczne z punktu widzenia wykonywania 
budżetów w poszczególnych latach w przyszłości. Brak rzetelności i wie-
dzy o punktach krytycznych planowania związanych z nowymi regulacjami 
prawnymi może istotnie wpływać na ogólną sytuację danej JST.
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1. Planowanie wieloletnie jako narzędzie prognozujące 
przyszły stan jednostki samorządu terytorialnego

Funkcjonowanie reaktywowanego sektora samorządowego już blisko 
dwadzieścia lat stwarza podstawy do zadania szeregu pytań dotyczących 
kryteriów, według jakich dokonywana jest alokacja środków publicznych, 
jakimi dysponuje samorząd terytorialny. Wykonywanie zadań publicznych, 
zgodnie z przyjętym porządkiem prawnym, poprzedzony jest procesem plani-
stycznym, który podlega określonym rygorom prawnym, skupiając się raczej 
na kontroli wykorzystania określonych rodzajów środków, niż nad faktycz-
ną oceną korzyści, jakie uzyskuje się z ich wykorzystania. Ponadto formuła 
integrowania wszystkich elementów budżetu w jednym dokumencie nie jest 
zadaniem prostym i wymaga szerokiej wiedzy w zakresie zadań i kompe-
tencji JST. Także rozproszenie zasobów publicznych utrudnia jednorodne 
spojrzenie z punktu widzenia efektywności alokacji środków publicznych. 
Konieczny jest zatem dobór i wykorzystanie tych instrumentów i narzędzi 
planistycznych, które z jednej strony ograniczałyby niepożądane praktyki ze 
strony polityków, a z drugiej pozwalałyby na zwiększenie efektywności alo-
kacji publicznych zasobów pieniądza zgodnie z przyjętymi celami.

Jednostki samorządu terytorialnego, jako autonomiczne i wyodręb-
nione jednostki organizacyjne, mogą w pełni w sposób swobodny kształ-
tować system budżetowy, wykorzystując wszystkie dostępne osiągnięcia 
nauki i praktyki w tej dziedzinie. Szczególnie istotne jest to w sferach za-
rządzania daną jednostką, ponieważ umiejętność przeprowadzania zmian  
i dostosowywania się do warunków otoczenia powoduje, że budżet jako na-
rzędzie staje się motorem postępu i rozwoju JST. Nawet te jednostki, w któ-
rych nie odczuwa się potrzeby zmian pod presją otoczenia i osiągnięć jedno-
stek sąsiadujących także zaczynają wprowadzać zmiany. Planowanie budżetu 
w sektorze publicznym jest procesem złożonym i podporządkowanym przede 
wszystkim wymogom prawnym, ponieważ ostateczny kształt budżetu i zapi-
sy w nim zawarte muszą odpowiadać minimalnym wymogom określonym  
w regulacjach prawnych. J. Kaleta wskazuje, że planowanie budżetowe to 
przygotowywanie i podejmowanie decyzji dotyczących ruchu pieniądza1. 
Całość procesu planowania budżetowego jest częścią składową całego sys-
temu budżetowego państwa, w tym i JST. Całość gospodarki finansowej JST 
obejmuje wszystkie te elementy, które można zaliczyć do systemu budżeto-
wego2.

1 J. Kaleta, Planowanie budżetowe, PWE, Warszawa 1982, s. 12.
2 Por. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, 

s. 404.
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Zgodzić się na pewno trzeba, że w całym procesie planowania budżeto-
wego elementy przygotowywania, czyli analiza i ocena określonych warian-
tów realizacji zadań oraz faktyczne podejmowanie decyzji w tym zakresie, to 
istotne elementy planowania budżetowego. Wynikiem zastosowania procedur 
w całym procesie planowania budżetowego ma być budżet, który będzie swe-
go rodzaju instrukcją dla organów i podmiotów wykonujących budżet, jakie 
zadania i w jakim zakresie mają być realizowane. Modelowo nie zakłada się 
z góry korekty przygotowanego planu budżetu. W związku z tym od jakości  
i metod wykorzystywanych w całym procesie planowania budżetowego zale-
ży przyszły efekt zakładanych do realizacji celów publicznych. Z rozważań 
tych wynika jednoznacznie, że cały proces planowania budżetowego jest pro-
cesem dynamicznym, który na każdym etapie konstruowania budżetu doko-
nuje porównań potrzeb, możliwości finansowych oraz dostępnych sposobów 
realizacji planowanych zadań. Ogólnie można tu wyróżnić trzy fazy: przygo-
towawczą, planistyczną oraz wykonawczą. W zależności od horyzontu proce-
su planowania, to znaczy, jaki okres obejmuje budżet, różny będzie wymiar 
czasowy poszczególnych faz. 

Mnogość zastosowania funkcji planowania wyraża się w różnych jego uję-
ciach i spojrzeniach na tę kategorię w JST:

• jako sposób podejmowania decyzji w JST pozwalający na badanie i prze-
widywanie skutków, jakie mogą przynieść planowane różnorodne alternatywne 
działania dotyczące przyszłości;

• jako narzędzie zarządcze wykorzystywane w procesie zarządzania w JST;
• jako układ czynności i działań wykonywanych w procesie planowania  

i wykonania planów.
W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy WPF, wprowadzona w nowej usta-

wie o finansach publicznych, może stać się sprawnym i efektywnym narzędziem 
planowania wieloletniego i czy pozwoli na prognozowanie stanu finansowego 
JST? Aby odpowiedzieć na pierwszą część pytania, należy określić, czy może 
stać się narzędziem prognostycznym oraz sformułować warunki jej skuteczne-
go wykorzystania.

Aby móc wykorzystywać narzędzie, które zostało wprowadzone z mocy 
prawa, konieczna jest koordynacja działań planowych. Można powiedzieć, że 
skoro ustawodawca nakazuje sporządzenie WPF, to należy rozważyć i przeana-
lizować jak to zrobić, aby zadośćuczynić wymogom formalnoprawnym. Taki 
tok myślenia wydaje się błędny z punktu widzenia procesu zarządzania, gdyż 
nie zakłada koordynacji działań i potencjalnego zastosowania tego narzędzia. 
Wychodząc od koordynacji działań i procesu zarządczego należy wskazać, że 
sam proces planowania wynika z trzech przesłanek3:

3 N. Acocella,  Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 209.
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1. W normalnych warunkach istnieje wiele instrumentów, za pomocą któ-
rych można osiągać możliwe cele postawione przed samorządem. Dopasowanie 
właściwego instrumentu do każdego z przyjętych celów wymaga rozważenia 
względnej skuteczności każdej alternatywy, czasu, jaki jest niezbędny do wy-
wołania skutków przez zastosowany instrument, oraz wszelkich ograniczeń za-
stosowania tych instrumentów. Konieczne jest również zaplanowanie działań 
w taki sposób, aby wykorzystać w sposób optymalny zasoby. W tym pomaga 
właśnie planowanie.

2. Istnienie wielu celów oraz fakt, że jeden instrument może oddziaływać 
na więcej niż jeden cel, oznaczają, że problemy z wykonywaniem zadań pu-
blicznych są z zasady wzajemnie powiązane. Wykorzystując określony instru-
ment do rozwiązania jednego problemu lub osiągnięcia jednego celu, należy 
uwzględnić i to, że może on również wpłynąć na inne elementy lub cele, w tym 
także i w sposób negatywny. Oznacza to koordynowanie poprzez wykorzystanie 
czynności planistycznych i ustalenie hierarchii działań.

3. Często realizacja celu jest rozciągnięta w czasie. Bieżące rozwiązanie 
problemu może wiązać się z koniecznością rozwiązania tego samego problemu 
w kolejnych latach. Szczególnie ważnym aspektem planowania w tym kontek-
ście jest spójność w czasie wyborów  i alokacji zasobów dokonywanych przez 
samorząd.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej przesłanki, plan jest w głównej mie-
rze zbiorem celów, instrumentów i mierników realizacji celu. Skoro WPF ma 
być planem, to również konieczne jest, aby tym wyznacznikom odpowiadał. 
Szczególnego znaczenia nabiera problem poszukiwania instrumentów i mier-
ników realizacji postawionych celów. Oznacza to konieczność przewidywania 
skutków angażowania środków publicznych w określone dziedziny, skutków 
przede wszystkim negatywnych, aby nie dochodziło do sytuacji, w której anga-
żowanie środków publicznych nie przynosi zakładanych efektów lub wręcz jest 
ich marnotrawstwem. 

Tradycyjny, administracyjny i obowiązujący w większości samorzą-
dów model zarządzania nie odpowiada już w zasadzie wyzwaniom i ocze-
kiwaniom społeczeństwa. Nowoczesne zarządzanie sektorem publicznym 
obejmuje planowanie strategiczne, budżetowanie, zarządzanie projektami, 
marketing, zarządzanie personelem, zarządzanie operacyjne, procedury za-
rządzania jakością4. Społeczeństwo oczekuje elastycznego i aktywnego po-
dejścia do zaspokajania potrzeb społeczności, a nie formalizmu i często nie-
dostosowania administracji do zmian w otoczeniu. Ponadto coraz większa jest 
świadomość społeczeństwa, ponieważ płacąc podatki zaczyna się domagać 
określonych świadczeń ze strony sektora publicznego na oczekiwanym pozio-

4 N. Flynn, Public Sector Management, Prentice Hall 1997, s. 2.
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mie. Nowe instrumenty pojawiające się w przepisach prawa nie powinny być 
interpretowane jedynie z punktu widzenia legalizmu i tego, co ustawodawca 
konstruując je miał na myśli. Zmiany w zarządzaniu wymagają także zmian  
w metodach planowania, w tym odejście od metod typowo historycznych do 
metod zaawansowanych.

Wieloletnia prognoza finansowa nie może być potraktowana czysto mecha-
nicznie i opierać się na wypełnieniu tabeli, tak aby wywiązać się z wymogów 
ustawowych oraz wymagań organu nadzoru. Powinna stać się narzędziem pro-
gnozującym przyszły stan finansowy danej JST, wynikający z planowanych do 
realizacji zadań publicznych. 

Z planowaniem, jako procesem polegającym na świadomym ustalaniu kie-
runków działania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach, faktach oraz 
dobrze przemyślanych ocenach, są związane zasady, które wynikają z planowa-
nia jako funkcji zarządzania5:

• zasada celowości, czyli podporządkowania procesu planowania w celu 
zapewnienia realizacji postawionych celów przed JST (to może być znacząco 
ułatwione przy wykorzystaniu budżetu zadaniowego);

• zasada prymatu planowania, gdyż bez planowania nie ma dobrego organi-
zowania, zarządzania zasobami ludzkimi i kontroli (zwłaszcza kontroli zarząd-
czej);

• zasada kompletności, czyli konieczności integrowania i ujmowania w pla-
nie wieloletnim wszystkich elementów;

• zasada skuteczności we wdrożeniu, czyli osiągania zakładanych celów 
przy minimum niepożądanych konsekwencji, zjawisk i przy korzyściach prze-
wyższających nakłady.

Przygotowanie planu wieloletniego jest właściwością myślenia abstrakcyj-
nego, rodzajem działalności w głównej mierze intelektualnej i logicznie zorga-
nizowanej, polegającej na określaniu nie tylko działań bieżących, operacyjnych 
w niedalekiej przyszłości, ale działań strategicznych, które będą podejmowa-
ne w przyszłości. Nie można zatem takiego narzędzia, jakim jest przykładowo 
WPF ujmować w horyzoncie kilku lat (np. 4 lat). Przeczy temu istota plano-
wania, bo czy można ujmować jedynie działania, zadania, programy, których 
perspektywa kończy się na kilku latach? Co z tymi działaniami, których skutki 
finansowe będą dłuższe, a jak widać z zawartych przepisów prawa właśnie o to 
chodzi ustawodawcy. 

Chodzi zwłaszcza o prawidłowość podejścia, gdyż planując, wyznaczamy 
kolejne czynności i zadania. Następstwem procesu planowania jest jego wyko-

5 Por. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2004, s. 179-181 oraz Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, 
tożsamość, PWE, Warszawa 1995, s. 425-439; M. Dylewski, Planowanie budżetowe w podsektorze 
samorządowym. Uwarunkowania, procedury. Modele, Wyd. Difin 2007, rozdz. 1. 
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nywanie, co oznacza, że planujemy nie dla samej czynności, jak może być, kiedy 
tak naprawdę nie wiadomo, jakie znaczenie ma plan wieloletni [WPF] z punk-
tu widzenia danej jednostki samorządowej: czy faktycznie jest to instrument 
zarządczy, czy tylko wykonawstwo zapisów ustawowych, ale po to, aby plan 
zrealizować?6 Planowanie zawiera w sobie elementy zarówno pesymistyczne, 
jak i optymistyczne. Pesymizm polega na przekonaniu, że bez podjęcia określo-
nych działań przyszła pożądana sytuacja się nie urzeczywistni, zaś optymizm na 
przeświadczeniu, że istnieją pewne szanse na uzyskanie pożądanych wyników7.

Nowe – kreatywne – podejście do planowania wieloletniego (w tym przy-
padku szczególnie do WPF) powinno opierać się na następujących zasadach8:

• odnosić się do przyszłości, co oznacza, że plan wieloletni powinien  być 
sporządzany tak, aby obrazował przyszłość o bliższym lub dalszym horyzoncie 
czasowym, zachowując jednocześnie spójność i ciągłość w odniesieniu do te-
raźniejszości;

• opierać się na przewidywaniu, co oznacza, że w trakcie procesu planowa-
nia zadajemy pytania dotyczące prawdopodobnych scenariuszy kształtowania 
się przyszłych zdarzeń ujmowanych w planie wieloletnim;

• wymagać woli działania, co oznacza, że proces planowania i wykonywa-
nia planów jest nie tylko bierną akceptacją przyszłości, ale działaniami, które  
w sposób aktywny kształtują przyszłość pod kątem osiągania zakładanych ce-
lów przez daną JST;

• wyrażać dążenie do założonych celów, co oznacza, że musi być spójny  
z budżetem (zwłaszcza zadaniowym), a o sukcesie procesu zarządzania moż-
na mówić wtedy, kiedy plany i określane w nich cele są wykonywane zgodnie  
z miernikami oraz określonymi ich najniższymi poziomami;

• wiązać się z dokonywaniem wyborów, co oznacza, że planując wybiera-
my określoną alternatywę dotyczącą przyszłych zjawisk i działań; nie planu-
jąc pozbawiamy się możliwości dokonywania wyborów i prowadzenia dzia-
łań prewencyjnych w stosunku do zakładanych celów, ustawodawca wskazał 
możliwość dokonywania zmian w WPF i konieczność wskazania przesłanek 
stojących u podstaw zmian.

Powyższe właściwości finansowego planowania wieloletniego wyraźnie 
pokazują, jak bardzo abstrakcyjnymi cechami się ono charakteryzuje i jaki 
wywiera wpływ na podejmowane przez organy JST decyzje. Zatem wskazane 
powyżej rozważania mogą stać się wyznacznikami skutecznego wieloletnie-
go planowania finansowego i budowy oraz wykorzystania WPF jako narzę-

6 Por. J. Komorowski, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk 2001,  
s. 12.

7 J. Bogdanienko, Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Wyd. Dom Organizatora, 
Toruń 2002, s. 193.

8 Zob. J. Komorowski, Planowanie finansowe, s. 12.
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dzia zarządczego. Pomimo znaczącego osiągnięcia, jakim jest wdrożenie do 
systemu finansów publicznych planowania wieloletniego z punktu widzenia 
gospodarki typowo budżetowej, ustawodawca niezbyt metodycznie podszedł 
do tego problemu. Podstawową wadą i jednocześnie najbardziej krytycznym 
elementem jest zbyt słabe połączenie budżetu rocznego z procesem tworzenia 
i wykonywania planu wieloletniego, jakim jest WPF.

Doświadczenia innych krajów pokazują, że proces planowania może być 
jednolitym i wewnętrznie spójnym narzędziem zachowującym swoją hierar-
chiczność podporządkowaną procesowi zarządzania. Government Finance 
Officers Association (USA i Kanada) wskazuje kilka istotnych elementów 
WPF9:

1. Analizę otoczenia finansowego: trendy gospodarcze, elementy i proble-
my krytyczne.

2. Prognozę dochodów i wydatków: zalecana jest pięcio- lub dziesięcio-
letnia prognoza.

3. Analizę zadłużenia z punktu widzenia możliwości bezpiecznej absorp-
cji zadłużenia.

4. Analizę równowagi finansowej: prognoza przyszłej sytuacji finansowej 
oraz wskazanie przyczyn ewentualnej nierównowagi w przyszłości.

5. Strategie finansowe: główny cel ‒ utrzymanie długoterminowej równo-
wagi.

Powyższe elementy wskazują na typowo finansowe podejście, jednakże  
w niektórych krajach do procesu planowania podchodzi się bardziej komplek-
sowo. Przykładem są Australia i Nowa Zelandia – kraje, w których proces 
planowania wieloletniego jest obligatoryjnym i prawnie usankcjonowanym 
narzędziem. Ich cechą jest spójność i metodyczne hierarchiczne podejście, 
zgodne z teorią organizacji i zarządzania. Rysunek 1 prezentuje schemat pro-
cesu planowania w JST w Australii.

Warto podkreślić, że w praktyce zarządzania samorządowego modelowym 
przykładem kompleksowego podejścia do procesu planowania jest Auckland 
City Council’s 10-year Plan 2009-201910. Konieczność przygotowania takiego 
planu nałożona jest obligatoryjnie przez Local Government Act 200211, czyli 
odpowiednik ustaw ustrojowych dla JST i ustawy o finansach publicznych. Po-
równanie zawartości WPF z planem wieloletnim wymaganym w samorządzie

9 Zob. szerzej: Recommended Budget Practices: A Framework for Improved State and Local 
Government Budgeting, National Advisory Council on State and Local Budgeting Government 
Finance Officers Association, Chicago 1999.

10 Dokument liczący 543 strony, który w głównej mierze kierowany jest do mieszkańców, a nie 
do organów danej JST czy też organów nadzoru. 

11 Local Government Act 2002 z 21 grudnia 2002 r. Nr 84. http://newzealand.govt.nz/search?q
uery=Local+Government+Act+2002+
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PLAN OPERACYJNY
1 ROK

RAPORT
ROCZNY

STRATEGIA
ZASOBÓW

PLAN DZIAŁALNOŚCI
4 LATA

PLAN STRATEGICZNY
10 LAT +

Rys. 1. Ramy planowania i sprawozdawczości w jednostkach samorządu 
terytorialnego 

Ź r ó d ł o: Planning and Reporting Guidelines for local government in New South Wales, NSW Division 
of Local Government, Department of Premier and Cabinet, 2010 ISBN 1 920766 84 7.

 
Nowej Zelandii wskazuje na bardzo skromne i niezbyt wygórowane zadania, 
jakie stawia ustawa o finansach publicznych wobec JST w zakresie obowiązków 
przygotowania WPF. Głównym problemem jest brak wcześniejszych obowiąz-
ków i często doświadczeń w określaniu celów, a przede wszystkim konkretnych 
rezultatów realizowanych zadań publicznych. Ogólna obligatoryjna zawartość 
planu długoterminowego w JST Nowej Zelandii powinna zawierać:

1. Oczekiwane rezultaty realizowanych zadań publicznych. W nowej usta-
wie o finansach publicznych brakuje takich wymogów, jednakże nie należy za-
pominać o wymogach dotyczących kontroli zarządczej, która wprost odnosi się 
do efektów (rezultatów) realizowanych zadań. 

2. Szczegółowy opis grup aktywności, czyli realizowanych zadań publicz-
nych. W nowej ustawie o finansach publicznych wymagane są tylko przedsię-
wzięcia długoterminowe, jeśli nie mieści się to w kategorii przedsięwzięć, bra-
kuje wymogów opisu poszczególnych grup aktywności samorządu.
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3. Opis wyodrębnionych aktywności w zakresie: zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami. W nowej ustawie o finansach 
publicznych nie ma obowiązku wyodrębniania tego rodzaju zadań, jeśli nie są 
zaliczane do kategorii przedsięwzięć.

4. Opis i odniesienie do jednostek nadzorowanych i kontrolowanych. W no-
wej ustawie o finansach publicznych nie uwzględnia się relacji budżetu z jed-
nostkami pozabudżetowymi oraz wzajemnych przepływów finansowych.

5. Opis działań i zamierzeń w stosunku do rdzennych mieszkańców. 
6. Finansowanie i opis polityki finansowej. Jakkolwiek w nowej ustawie  

o finansach publicznych istnieje konieczność podawania źródeł finansowa-
nia, to nie ma obowiązku opisu przyjętej polityki finansowej i jej skutków  
w latach przyszłych.

7. Ocena zgodności z ustawą. W warunkach naszego kraju ocena ta jest  
w gestii organu nadzoru, a może pożądanym elementem byłoby tego rodzaju 
oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych i powodów odstępstw.

8. Polityka mieszkaniowa. W nowej ustawie o finansach publicznych, jeśli 
nie zawiera się w przedsięwzięciach, brak takiego wymogu.

9. Prognoza sprawozdań finansowych. W nowej ustawie o finansach pu-
blicznych w bardzo ograniczonym zakresie.

10. Uzasadnienie prognozowanego braku równowagi budżetowej. W nowej 
ustawie o finansach publicznych nie jest wymagane uzasadnienie braku równo-
wagi budżetowej (deficytu), przyczyn i skutków.

11. Szczegółowe założenia i uzasadnienie przyjętych źródeł finansowania za-
dań. W nowej ustawie o finansach publicznych nie jest wymagane uzasadnienie 
przyjętych wielkości w prognozie.

12. Założenia do prognozy. Przede wszystkim w zakresie szacowanego ryzyka  
i niepewności w przyjmowanych wielkości do planu. Niewymagane w nowej 
ustawie o finansach publicznych.

Jak widać z powyższego porównania, przyjęte w nowej ustawie o finan-
sach publicznych rozwiązanie w postaci WPF to niezbyt poważnie wygląda-
jące narzędzie planowania długoterminowego. Należy podkreślić, że zapre-
zentowane przykłady wymogów w zakresie planowania długoterminowego 
kładą szczególny nacisk na oczekiwane rezultaty z angażowanych środków 
publicznych. Oznacza to, że dokument ten jest kierowany głównie do spo-
łeczności i jest uzasadnieniem angażowania środków publicznych, a zwłaszcza 
środków danej społeczności. 

Dlatego tak istotna jest umiejętność spojrzenia całościowego w danej per-
spektywie czasowej, dająca więcej pewności co do prawidłowości podejmo-
wanych decyzji i skuteczniejszego poziomu procesu planowania budżetowego, 
który w rzeczywistości nakreśla sytuację danej JST w przyszłości we wszyst-
kich możliwych aspektach. Ponadto planowanie przyszłych działań pozwala 
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na symulację i wizję przyszłości, a tym samym wybór określonych wariantów  
i rozwiązań alternatywnych, często ze sobą konkurencyjnych. W takim przy-
padku im częściej zadajemy pytanie o rezultat, tym łatwiej podjąć decyzję  
o wyborze określonego wariantu. Im większe zabarwienie polityczne w podej-
mowanych decyzjach, tym większe prawdopodobieństwo podjęcia błędnych 
decyzji, których skutki mogą wystąpić w okresach przyszłych.

2. Nowe narzędzia planowania wieloletniego  
‒ elementy istotne i krytyczne z punktu widzenia zarządzania  

jednostką samorządu terytorialnego

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z zapowiedziami i zapisami nowej 
ustawy o finansach publicznych, powinna stać się podstawowym narzędziem 
planowania długoterminowego, powiązanego z tą aktywnością danej JST, która 
związana jest bezpośrednio z budżetem. To wyraźna słabość tego rozwiązania, 
czyli tylko wycinkowe potraktowanie zasobów JST. 

Dotychczasowe rozwiązania prawne w zasadzie nie wykraczały poza okres 
jednego roku, ze względu na stosunkowo niewielkie możliwości narzucania 
metod konstrukcji planów długoterminowych. Stosowane były fakultatywnie, 
tak jak wieloletnie programy inwestycyjne. W praktyce oznaczało to ewidentne 
zagrożenie braku ciągłości finansowej oraz ryzyka nieodpowiedzialnego podej-
mowania decyzji, których negatywne skutki mogły być odczuwane w okresach 
przyszłych, szczególnie po zakończeniu kolejnych kadencji. Ten fakt powodu-
je stosunkowo łatwe zaciąganie zobowiązań, których spłata odsuwana jest na 
co najmniej kilka pokoleń wprzód, co oznacza często okres kilkudziesięciu lat. 
Jednocześnie przywiązanie do klasycznych jednorocznych rozwiązań utrudniało 
i wciąż utrudnia wdrażanie nowoczesnych rozwiązań planistycznych i zarząd-
czych, z budżetem zadaniowym włącznie. Jedynym elementem obligatoryjnie 
wymagalnym, który wykraczał poza okres roczny, była prognoza długu publicz-
nego (która jest obecnie elementem WPF), jednakże bez wskazywania metod  
i sposobów jej sporządzania oraz, co należy podkreślić, nieuwzględniająca cało-
ści zobowiązań JST – w praktyce była i jeszcze jest bezużytecznym narzędziem 
kontroli poziomu zadłużenia do czasu wejścia w życie nowych ograniczeń wy-
korzystania instrumentów pożyczkowych przez JST.

Nowa ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 
roku stopniowo zaczyna wykraczać poza zakres budżetu rocznego12. Z jednej 

12 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, 
Dz.U. nr 157, poz. 1241.
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strony to wyraz coraz wyraźniejszych postulatów związanych z odejściem 
od doraźnego i wycinkowego traktowania budżetu rocznego bez uwzględnia-
nia skutków przyjmowanych poszczególnych, kolejnych budżetów rocznych 
na lata przyszłe, a z drugiej potrzeba skuteczniejszego zarządzania środkami 
publicznymi w celu uzyskiwania zadowalających efektów z ich angażowania. 
Dodatkowo należy wskazać nowe wymogi pomiaru efektów działalności JST. 
Wieloletnia prognoza finansowa nie ma już nic wspólnego z dotychczasową 
prognozą długu publicznego, która w nowych uwarunkowaniach będzie jed-
nym z elementów WPF. Należy podkreślić, że jest ona przyjmowana w formie 
uchwały organu stanowiącego. Choć z punktu widzenia zarządczego nie ma to 
większego znaczenia. 

Zgodnie z nowymi wymogami wieloletnia prognoza finansowa powinna 
być realistyczna (czyli jak wskazywano wcześniej – wykonalna) i określać dla 
każdego roku objętego prognozą co najmniej:

• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym na obsługę 
długu, gwarancje i poręczenia (budżet bieżący);

• dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki 
majątkowe budżetu JST (budżet majątkowy);

• wynik budżetu JST oraz przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinanso-
wania deficytu;

• przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciągniętego 
oraz planowanego do zaciągnięcia (budżet kapitałowy);

• kwotę długu JST wraz z określeniem wskaźników zadłużenia określonych 
w ustawie oraz sposób sfinansowania (pokrycia) spłaty długu;

• objaśnienia przyjętych wartości.
Jednakże największą komplikację powoduje zapis ustawy, który określa 

konieczność ujęcia w planie wydatków kwoty wydatków bieżących i majątko-
wych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przed-
sięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. Z punktu widzenia 
samego procesu zarządzania i planowania, niezależnie od przyjętego horyzontu 
planowania, nie wydaje się to problemem, jeśli system zarządzania daną JST 
podporządkowany jest celom i rezultatom ich osiągnięcia i budżet ujęty jest  
w układzie zadaniowym (zgodnie zresztą z obowiązkami wynikającymi z nowej 
ustawy o finansach publicznych)13.

Zupełną nowością w procesie planowania wieloletniego jest obowiązek 
uwzględnienia przedsięwzięć, których zakres został stosunkowo precyzyjnie 
określony. Zgodnie z nowymi regulacjami w załączniku do uchwały w sprawie 

13 Biorąc pod uwagę typowy układ wieloletnich planów finansowych stosowanych zarówno 
w sektorze komercyjnym, jak również w JST na świecie, ustawowy zakres WPF i tak jest nad 
wyraz skromny.
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WPF należy wyodrębnić każde planowane do realizacji przedsięwzięcie. Na-
tomiast przez przedsięwzięcie rozumie się wieloletnie programy, projekty lub 
zadania, w tym związane z: 

• programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budże-
tu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi;

• umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym; 
• umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wyni-
kające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

• gwarancjami i poręczeniami udzielanymi przez JST.
Dla każdego przedsięwzięcia określa się odrębnie: nazwę i cel, jednostkę 

organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie 
przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków 
w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Należy podkreślić, że z usta-
wy nie wynika wprost konieczność uwzględniania przedsięwzięć, które mają 
charakter wieloletni, jeśli nie mieszczą się one we wskazanych wyżej czterech 
kategoriach. Jednakże konieczność ujęcia tych czterech kategorii jest pośred-
nio obowiązkiem określenia skutków tych wszystkich przedsięwzięć, których 
skutki mogą dotyczyć budżetów lat następnych. Pomimo nieuwzględnienia  
w cechach określających dane przedsięwzięcie elementów związanych z mia-
rami, między innymi efektywności, ryzyka itp., to nie zwalnia to z takiego obo-
wiązku, ponieważ wynika on z zapisów nowej ustawy o finansach publicznych. 

Na pewno istotną wadą nowych rozwiązań jest przyjęta szczegółowość pla-
nu wydatków, która powinna zawierać co najmniej: kwotę wydatków bieżących 
i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowa-
ne przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich na-
liczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. Biorąc pod 
uwagę problem metodycznego podejścia do procesu planowania i zarządzania 
uzasadnieniem wyodrębniania wskazanych wyżej pozycji wydatków budżetu 
jest raczej wskazanie relacji i struktury w projekcji wydatków, niż rzeczywiste 
określenie ich wielkości w przyszłości. Pomimo ewidentnych niedoskonałości 
przyjętych rozwiązań, z uznaniem należy podejść do zmiany podejścia w pro-
cesie planowania budżetowego i położenia większego nacisku na skutki decyzji 
podejmowanych obecnie i w przyszłości. 

Idea nowej ustawy o finansach publicznych zakłada stopniowe wprowadza-
nie elementów nowego zarządzania publicznego, które powinno wprowadzić 
sektor publiczny na ścieżkę efektywniejszego lokowania środków publicznych. 
Wymaga to jednak odwrócenia i przeniesienia akcentów procesu planistyczne-
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go z budżetu rocznego na plan wieloletni, który powinien być punktem wyjścia 
do wykonywania zadań publicznych.

Generalną zmianą, jaka została zawarta w nowej ustawie o finansach pu-
blicznych, jest wprowadzenie budżetu zadaniowego. Istotą budżetu zadaniowe-
go stosowanego w Polsce jest wprowadzenie zarządzania wydatkami publicz-
nymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, na rzecz 
osiągnięcia określonych efektów, mierzonych za pomocą ustalonego systemu 
mierników. Jednocześnie budżet zadaniowy powinien spełniać dwie podstawo-
we funkcje: narzędzia zarządzania zadaniami publicznymi oraz czytelnej infor-
macji dla polityków i obywateli14.

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła definicję budżetu w ukła-
dzie zadań. Układ zadaniowy to zestawienie odpowiednio wydatków budżetu 
państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone we-
dług funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz:

• zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,
• podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację 

celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione
Zadania i podzadania powinny być tworzone wraz z opisem celów tych za-

dań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia reali-
zacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub 
opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych 
nakładów15. 

W zasadzie jest to jedyna definicja w ustawie, która w sposób ogólny okre-
śla istotę budżetu zadaniowego, z tym że należy podkreślić, iż odnosi się ona 
tylko i wyłącznie do budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych 
związanych z funkcjami państwa. W związku z tym w ujęciu formalnym budżet 
zadaniowy nie dotyczy JST (aczkolwiek w zakresie realizacji zadań zleconych 
JST będzie to na pewno wymóg). Jakkolwiek ustawa o finansach publicznych 
nie odnosi się wprost do konieczności stosowania instytucji budżetu zadanio-
wego przez JST, to jednak nakłada pewne obowiązki, które w swojej istocie 
są elementami budżetu zadaniowego. Wynika to pośrednio z obowiązków  
w zakresie wdrożenia kontroli zarządczej. 

W pobieżnym czytaniu rozwiązań ustawowych dostrzegamy jedynie kolej-
ny obowiązek nałożony przez ustawodawcę. Ale dogłębna analiza i powiązanie 
właśnie elementów WPF, budżetu oraz planowania wieloletniego wskazuje na 
konieczność zmiany podejścia i wykorzystania zaprojektowanych przez usta-
wodawcę instrumentów zarządczych i prowadzenia gospodarki finansowej JST. 

14 Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność, red. T. Lubińska, Wyd. Difin, 
Warszawa 2009, s. 41.

15 Art. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240,  
z późn. zm.
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Można więc wskazać, że: 
• WPF powinien być przygotowany zgodnie z przepisami prawa, pamięta-

jąc jednak, że jest to dokument danej JST i wykorzystywany przez JST;
• powinien być narzędziem wspomagającym skuteczność i efektywność 

podejmowanych działań (programów, projektów, zadań);
• powinien być projekcją szacowanego stopnia realizacji planowanych do 

wykonania zadań w przyszłości;
• ma służyć ochronie zasobów (zwłaszcza finansowych) i efektywnemu 

oraz skutecznemu przepływowi ryzyka.
Niebagatelnym elementem jest wykorzystanie WPF do celów zarządza-

nia ryzykiem. Dobrze skonstruowany (wiarygodny, rzetelnie skonstruowany 
oraz elastyczny) WPF może być wykorzystany jako narzędzie zarządzania 
ryzykiem. Ujęcie projektów, programów, zadań i wskazanie na koszty i efek-
ty (korzyści)16 związane z ich realizacją oraz prognozowanie realnych (wy-
konalnych) przepływów finansowych z uwzględnieniem skutków zaciągnię-
tego i potencjalnego zadłużenia staje się istotnym elementem wpływającym 
na poziom ryzyka (minimalizacja). Ponadto monitorowanie i analizowanie 
wykonania WPF17 również staje się integralną częścią zarządzania ryzykiem. 
Oznacza to, że WPF jest stałym i niezwykle newralgicznym elementem kon-
troli zarządczej prowadzonej w JST. Można wskazać, że prezentowane po-
dejście jest zgodne z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów poz. 84 z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora fi-
nansów publicznych („Dziennik Urzędowy Ministra Finansów” 2009, nr 15  
z dnia 30 grudnia 2009 r.), w którym wskazuje się nie tylko na potrzebę iden-
tyfikacji ryzyka, ale także jego analizę, czy też określanie poziomu reakcji 
na ryzyko. 

System monitorowania realizacji zarówno budżetu (zwłaszcza w układzie 
zadaniowym), jak i skorelowanego z nim WPF powinien być oparty na spójnym 
systemie mierników. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, informacja za-
daniowa wykorzystywana jest do18:

• pomiaru  osiąganych celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych;
• promowania metod rozliczania jednostek organizacyjnych;
• porównywania kosztów i korzyści realizacji zadań w celu zwiększenia 

efektywności;
• budowania benchmarkingów.

16 Standardem powinno być w tym miejscu wykorzystanie metody analizy kosztów i ko-
rzyści.

17 Jako wykonanie WPF należy traktować kolejne budżety roczne, które mają stanowić opera-
cyjny wymiar wykonania WPF, a nie odwrotnie.

18 Por. Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński,  Minister-
stwo Finansów, Warszawa 2010, s. 116.
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Żeby w praktyce wypełnić narzucone ustawą cele kontroli zarządczej, nie-
zbędna jest zmiana sposobu myślenia oraz gruntowna przebudowa systemu za-
rządzania i zastosowanie w rzeczywistości typowego budżetowania zadanio-
wego, pozwalającego na pomiar efektów i zwiększenie efektywności. Należy 
podkreślić, że podejście to zapewnia zachowanie naczelnej zasady planowania 
wieloletniego oraz wskazanie efektów realizacji przyjętego WPF w układzie 
wieloletnim. Wystarczy opracować dobre narzędzie pomiaru, zapewniające 
możliwość dokonywania ocen na dowolnie wybranym do analizy momencie 
przyszłości, który na skutek realizacji WPF stanie się teraźniejszością.

Zapisy ustawowe nie wiążą bezpośrednio WPF z budżetem zadaniowym. 
Jest to o tyle uzasadnione, iż nie wszystkie JST, ze względu na swoją wiel-
kość i strukturę organizacyjną, kwalifikują się do wdrożenia w pełnym zakre-
sie rozwiązań stosowanych w budżecie zadaniowym19. Jednakże trudno sobie 
wyobrazić tylko częściowe powiązanie budżetu zadaniowego z WPF. Wcześ- 
niej wspomniane wymogi w zakresie kontroli zarządczej nie pozostawiają w za- 
sadzie żadnego wyboru i chcąc nie chcąc, w celu zapewnienia spójności po-
szczególnych narzędzi (dokumentów typu budżet i wieloletnia prognoza fi-
nansowa), niezbędne jest powiązanie budżetu z ujęciem zadań oraz WPF. 
Należy także podkreślić, że budżet roczny pozostaje wciąż odrębnym doku-
mentem, niezależnym od WPF. Wskazywane wcześniej istniejące w innych 
krajach rozwiązania sprowadzają plan roczny do wymiaru wykonawczego 
przyjętego planu wieloletniego. W naszych uwarunkowaniach wymagana jest 
tylko zgodność wyniku budżetu oraz jego planowanych przychodów i roz-
chodów. W praktyce procesu planowania trudno sobie wyobrazić rozłączne 
traktowanie tych dwóch dokumentów. Jeśli jeszcze nałożymy na to poten-
cjalne konflikty pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym, może się 
okazać, że narzędzie planowania wieloletniego, jakim ma być WPF, będzie 
bezużyteczne.

Ważnym elementem krytycznym, ale spełniającym równocześnie funkcję 
kontrolną w zakresie równowagi finansowej, jest wymóg wynikający z art. 242 
ustawy o finansach publicznych. A mianowicie organ stanowiący JST nie może 
uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż plano-
wane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 
i wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Jednocześnie na-
leży podkreślić, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące 
nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nad-
wyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wyjątek, jaki uwzględniono  
w ustawie, wskazuje, że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wy-
konane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 

19 Por. Wdrażanie budżetu zadaniowego, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finan-
sów, Warszawa 2009, s. 24-26.
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i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących  
z udziałem zagranicznych środków pomocowych, w przypadku gdy środki te 
nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. W praktyce oznacza to brak 
możliwości finansowania wydatków bieżących instrumentami pożyczkowymi. 
Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju system wczesnego ostrzegania  
o możliwości wystąpienia problemów finansowych danej JST w przyszłości.

Wprowadzenie istotnych zmian w zakresie planowania długoterminowe-
go (wieloletniego), które zawarto w nowej ustawie o finansach publicznych są 
na pewno znaczącym krokiem w kierunku rozszerzenia horyzontu czasowego 
w zakresie skutków podejmowanych decyzji w JST. W nowym narzędziu pla-
nistycznym, jakim jest WPF, ujęto dotychczasowe rozwiązania i stosowane 
narzędzia, jak wieloletnie programy inwestycyjne, prognozę długu publicz-
nego, zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym  
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania JST, 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, umowy 
partnerstwa publiczno-prywatnego. W praktyce może się okazać, że stosowa-
ne narzędzia i planowane wydatki oraz zobowiązania zawierają się w kilku 
przedsięwzięciach (w rozumieniu nowej ustawy) równocześnie, co może być 
istotnym problemem przy konstrukcji prognozy. 

Proces konstrukcji WPF, nie jest działaniem statycznym, lecz dynamicz-
nym, który uwzględniać powinien całokształt działalności JST. To wymaga 
integrowania wszystkich działań w tym zakresie, czyli tworzenia z poszcze-
gólnych elementów – celów, zamierzeń, wizji i związanych z tym planów 
– jednej spójnej całości. Cały proces integrowania powinien opierać się nie 
tylko na organizacyjnej spójności, ale przede wszystkim na integracji czaso-
wej. Obserwacja i badania w zakresie stosowanych metod planowania dają 
podstawę, by sądzić, że przełamanie w pierwszej kolejności barier związa-
nych z technicznymi i organizacyjnymi elementami procesu planowania to 
podstawa, aby można było integrować model planowania w ujęciu długoter-
minowym. Wymaga to ogromnego skoku jakościowego w metodach zarzą-
dzania. Jest to przejście od fazy pytań o to, co zamierzamy robić, do fazy 
pytań, co zamierzamy uzyskać, czyli od produktu do rezultatu. 

Istotny krok w kierunku gruntownej przebudowy modelu planowania  
w JST to wydłużenie horyzontu planowania oraz zamiana roli budżetów 
rocznych z podstawowych na wykonawcze w stosunku do przyjętej strategii  
i planu długoterminowego oraz podporządkowanym im planom operacyj-
nym20. Wieloletnia prognoza finansowa nie może być oderwana od długoter-
minowych celów danej JST. Ustawodawca wręcz namawia do zmiany sposo-

20 Takie samo stanowisko prezentuje J.M. Salachna, Wieloletnia prognoza finansowa jako 
przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2010,  
nr 10, dodatek specjalny do numeru, s. 43 i n.
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bu postrzegania roli budżetu rocznego. Nie chodzi tu bynajmniej o określanie 
za wszelką cenę mierników rezultatów, ale o samą refleksję na temat isto-
ty planowanych przedsięwzięć, w jakim celu będą one realizowane. Chodzi 
tu o częste zjawiska w sektorze samorządowym, kiedy pojawia się szansa 
pozyskania środków na ściśle określone cele. Nierzadko jest to tylko część 
niezbędnych nakładów. Spojrzenie poprzez pryzmat tylko możliwości uzy-
skania dodatkowych środków często przesłania widzenie całościowe, inte-
grujące ogół działań związanych z danym przedsięwzięciem. Wprowadzanie 
do całego procesu planowania w JST podejścia prognostycznego, którego 
podstawą w pierwszej kolejności jest pytanie, czy zasadność realizacji zadań 
publicznych w ujęciu długoterminowym sprzyjać będzie zwiększeniu sku-
teczności planowania i bezpośrednio ograniczaniu decyzji podejmowanych 
ze zbyt krótkiego horyzontu czasowego, uwzględniając ich skutki i efekty  
w przyszłości. 

Proces integrowania całości działań związanych z procesem zarządza-
nia daną JST ma na celu znaczące zwiększenie skuteczności wykonywanych 
zadań, a przede wszystkim konsekwencji w zakresie podejmowanych decy-
zji. Główny ciężar położony jest nie na bieżącą realizację zadań, ale podob-
nie do układu piramidalnego: rozpoczynanie od spojrzenia jak najbardziej 
ogólnego, z określeniem kierunków i celów, jakie zamierza osiągnąć dana 
JST, poprzez programy operacyjne do krótkoterminowych planów rocznych 
(budżetów rocznych). W czynnościowym ujęciu proces planowania odby-
wa się w kolejności odwrotnej, z tym że zakładane cele i rezultaty podle-
gają konkretyzacji na szczeblu funkcjonalnym i menedżerskim. W takim 
ujęciu ciężar planowania przesuwa się na kierunek operacyjny średniotermi-
nowy, a zupełnie traci na znaczeniu model roczny. Taki kierunek realizacji 
procesów planistycznych daje większą pewność, że podejmowane decyzje 
uwzględniają czynniki nie tylko bieżące i o doraźnym oddziaływaniu, ale 
w szczególności te, które w sposób trwały pośrednio i bezpośrednio mogą 
wpływać na efekty i zakładane rezultaty planowanych i podejmowanych 
działań. Ponadto, pozwala to na uwzględnianie zarówno negatywnych, jak 
i pozytywnych zjawisk oddziałujących w dłuższym okresie, których w ho-
ryzoncie krótkoterminowym zwykle się nie uwzględnia. Nie jest to odkryw-
cze podejście, a stosowane powszechnie – typowe hierarchiczne podejście,  
u wierzchołka którego jest planowanie strategiczne, a wykonawczym elemen-
tem ‒ plany operacyjne. 
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Podsumowanie

Proces planowania wieloletniego wymaga zmiany filozofii myślenia w za-
kresie zarządzania JST. Spojrzenie całościowe poprzez pryzmat ustawy o finan-
sach publicznych daje podstawę do twierdzenia, że nadszedł czas odwrócenia 
znaczenia poszczególnych narzędzi planistycznych, czyli prymat planowania 
długoterminowego (strategicznego) nad operacyjnym (budżetem rocznym). 
Wprowadzone rozwiązania ustawowe wymagają identyfikacji tych wszystkich 
spornych i problematycznych elementów, które mogą negatywnie wpływać na 
proces planowania i zarządzania w JST. 

Wprowadzone nowe rozwiązania wymagają także wsparcia merytoryczne-
go w podejściu do budowy planów wieloletnich. Należy w tym miejscu wska-
zać na naczelną i podstawową zasadę demokracji, aby nie przeszkadzać, ale 
jednocześnie wymagać odpowiedzialności i konsekwencji działań. 

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na szczególną rolę organów nadzoru nie tyl-
ko w zakresie instrumentalnego, z punktu widzenia kryterium legalności podej-
ścia do opinii dotyczącej WPF, ale także w zakresie szkolenia i propagowania 
istoty budżetu zadaniowego i planowania wieloletniego, uwzględniającego za-
kładane cele, rezultaty oraz miary ich wykonania. Jest to dobry czas na odejście 
od rutynowych i niepraktycznych działań w planowaniu zadań publicznych do 
zachowań o prospektywnym podejściu do procesu zarządzania w JST.
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Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia funkcji kontrolnej  
i jej instrumentów w procesie zarządzania finansami, ze szczególnym wskazaniem na 
rolę kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego [JST]. W artykule 
poruszono problem pojęcia zarządzania finansami w świetle wprowadzenia koncepcji 
nowego zarządzania publicznego do systemu finansów publicznych w Polsce. Wska-
zano na funkcję kontrolną, obejmującą kontrolę wewnętrzną, audyt wewnętrzny oraz 
kontrolę zarządczą.

Słowa kluczowe: kontrola, kontrola zarządcza, zarządzanie finansami

Wprowadzenie

Problemy zarządzania finansami wpływają na jakość gospodarowania zaso-
bami finansowymi w JST. Koncepcja nowego zarządzania publicznego wska-
zuje na konieczność dokonywania ocen i analizy proefektywnościowej z punk-
tu widzenia zarządzania finansami samorządowymi. Oznacza to, że konieczne 
jest nie tylko wzmocnienie istniejących mechanizmów i procedur, ale również 
stworzenie nowych i przeformułowanie już istniejących, tak aby można było 
sprawnie i efektywnie zarządzać finansami. 
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Jednym z istotnych rozwiązań wzmacniających efektywność jest kontrola. 
Wprawdzie nie należy ona do lubianych czynności zarządczych, ale w litera-
turze przedmiotu wskazuje się na jej narzędzia i procedury jako wzmacniające 
efektywność i skuteczność zorganizowanego działania. Ustawodawca w usta-
wie o finansach publicznych również podziela tę opinię, wprowadzając kontrolę 
zarządczą.

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia funkcji kontrolnej i jej instrumen-
tów w procesie zarządzania finansami, ze szczególnym wskazaniem roli kontro-
li zarządczej w JST.

1. Zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego 
a znaczenie kontroli

Zadania JST wykonywane są na rzecz społeczeństwa ze środków publicz-
nych, a w koncepcji nowego zarządzania publicznego wykonywane są dodat-
kowo z wykorzystaniem mechanizmu rynkowego. Dlatego też realizacja zadań 
wymaga podjęcia działań, które doprowadzą do uzyskania pożądanych rezul-
tatów i osiągnięcia postawionego celu. W literaturze przedmiotu wskazuje się, 
że utożsamianie zarządzania finansami z administrowaniem i wykonywaniem 
władzy już nie wystarcza, gdyż chodzi nie tylko o poprawę sytuacji gospodar-
czej1, ale również tej społecznej, odczuwanej przez mieszkańców jako stopień 
zadowolenia ze sprawowanych rządów i podjętych decyzji.

Aby wskazać instrumenty i narzędzia, które należy wykorzystać w procesie 
zarządzania finansami, konieczne jest wyjście z podstawowego założenia, że „za-
stosowanie metod i technik właściwych dla danego działania i danych okoliczno-
ści jest jednym z istotnych warunków jego skuteczności”2. Z jednej strony nale-
ży dostosować określone instrumenty i narzędzia do konkretnych okoliczności,  
a z drugiej ‒ wybrać do tych okoliczności metody i techniki. Takie podejście suge-
ruje, że konieczne jest elastyczne podejście do istniejących warunków społeczno-
-gospodarczych (dostosowawcze) oraz adaptowanie istniejących metod, technik, 
instrumentów i narzędzi do realiów oraz postawionych celów. Do tego dochodzi 
jeszcze styl sprawowania władzy oraz osobowość decydenta samorządowego. 

Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, kierowanie finansami oznacza 
zarówno decyzje o ich rozmiarach, jak i rozmieszczeniu środków pieniężnych, 
w których ustala się strukturę strumienia pieniądza i jego postać, co na przykład 

1 K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami publicznymi, Wyd. Difin, 
Warszawa 2009, s. 15.

2 J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 80.
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ma znaczenie dla społeczeństwa, dla dochodów budżetowych, przedsiębiorstw 
czy instytucji finansowych. Pojęciem tym obejmowane są procesy, które nale-
żą do obszaru działania finansów3. Przez pojęcie zarządzania finansami należy 
rozumieć część zarządzania ogólnego, które obejmuje poszczególne formy tego 
zarządzania4. Zarządzanie finansami powinno obejmować swoim zakresem 
przede wszystkim zarządzanie5:

• środkami pieniężnymi; 
• pozostałymi aktywami obrotowymi (po wyłączeniu środków pieniężnych); 
• aktywami trwałymi, w szczególności majątkiem komunalnym; 
• projektami i inwestycjami; 
• zobowiązaniami;
• ryzykiem; 
• płynnością finansową i długiem;
• skutkami decyzji podjętych w przeszłości, a mogącymi wywrzeć skutki  

w chwili obecnej lub przyszłości oraz skutkami decyzji mogącymi mieć wpływ na 
sytuację finansową w przyszłości, podejmowanymi w obszarach niefinansowych. 

Zarządzanie finansami samorządowymi opiera się w szczególności na oce-
nie wykonania na tle wyznaczenia z uwzględnieniem przepływu środków pu-
blicznych i jego skutków. Wyznaczenia wskazują, jaka powinna być działalność, 
określają stan obowiązujący, stanowią wzorce podejmowania działalności oraz 
są kryterium jej oceny. Wykonanie obejmuje działanie osób lub ich zespołów,  
mogące stanowić całkowitą lub częściową realizację wyznaczeń. Wykonanie 
może być całkowicie lub częściowo niezgodne z wyznaczeniami6.

Stanowienie wyznaczeń i ocena wykonania są związane z realizacją jednej 
z czterech podstawowych funkcji zarządzania, którą jest kontrola. Bada ona, 
sygnalizuje, formułuje wnioski na podstawie faktów, znajduje przyczyny, za-
pobiega nieprawidłowościom na przyszłość. Biorąc pod uwagę, że przedmio-
tem zarządzania finansami są publiczne zasoby pieniądza, można wskazać, że 
kontrola jest przedmiotem zorganizowanego działania, ale również działaniem 
oceniającym, pozwalającym na formułowanie wniosków: czy procesy w za-
kresie gromadzenia i wydatkowania publicznych zasobów pieniądza przebie-
gają prawidłowo? czy procesy gospodarowania publicznym zasobem pienią-
dza są efektywne? czy prawidłowo zachodzą procesy finansowe? czy decyzje 
finansowe zostały podjęte w sposób zapewniający najwyższą efektywność? 
Na te i inne pytania właśnie odpowiada kontrola, która podejmuje walkę  

3 K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami publicznymi, s. 23.
4 Zarządzanie finansami gmin. Poradnik dla gmin, Fundusz Współpracy, Brytyjski Fundusz 

Know-How, Lublin 1994, s. II-2.
5 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, 

decyzje, procesy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 64.
6 S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna, teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008, s. 21.
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z różnymi zagrożeniami: z niegospodarnością, przestępczością czy błędami 
niezamierzonymi. 

Kontrola wpływa na proces planowania (również długookresowego), ste-
rowania realizowanymi zadaniami, wspomaga w zasilaniu w informację7. 
Oznacza to, że w nowym zarządzaniu publicznym pozwala na realizację jego 
podstawowego postulatu, jakim jest ukierunkowanie na możliwość weryfika-
cji realizowanych celów i wyników oraz racjonalność i efektywność działania. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się na następujące imperatywy zarzą-
dzania finansami sektora publicznego, co oznacza, że dotyczą również zarzą-
dzania finansami samorządowymi8:

• kompleksowe decyzje (w szczególności bieżące i strategiczne ‒ długo-
okresowe);

• orientacja na przyszłość; 
• ukierunkowanie na wyniki (tutaj można wskazać szczególne znaczenie 

kontroli przez czynności pomiaru i oceny);
• racjonalność gospodarowania (kontrola jako pomiar wyników w stosunku 

do wyznaczeń, funkcja postulatywna wskazująca przyczyny i kierunki pożąda-
nych modyfikacji);

• uwzględnienie czynników wynikających z otoczenia.
Reasumując, kontrola w zarządzaniu finansami jest ogniwem niezbędnym, 

zapewniającym skuteczność i wspomagająca efektywność gospodarowania pu-
blicznym zasobem pieniądza. W obecnej sytuacji, kiedy dokonuje się reforma fi-
nansów publicznych poprzez wprowadzenie imperatywów nowego zarządzania 
publicznego (m.in. budżetowanie zadaniowe, planowanie długookresowe, wy-
korzystanie pomiaru do oceny efektywności realizacji zadań), kontrola nabiera 
nowego znaczenia właśnie dzięki ugruntowaniu jej roli w procesie wzmacniania 
skuteczności i efektywności realizacji celów i zadań.

2. Istota kontroli jako instrumentu zarządzania finansami

Kontrolę w jednostkach sektora publicznego należy traktować jako podsta-
wowy element podwyższający sprawność zorganizowanego działania. Ta teza 
jest ważnym elementem koncepcji nowego zarządzania publicznego9. Kontrolę 

7 L. Borowiec, Controlling w realizacji usług publicznych, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Kraków 2007, s. 63

8 K. Piotrowska-Marczak, T. Uryszek, Zarządzanie finansami publicznymi, Wyd. Difin, 
Warszawa 2009, s. 29.

9 Koncepcja nowego zarządzania publicznego jest szeroko dyskutowana w kontekście refor-
my finansów publicznych, a w literaturze przedmiotu dyskutują tę koncepcję szeroko: M. Ponia-
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należy rozumieć jako ustalenie stanu faktycznego wraz z oceną efektywności 
ekonomicznej oraz porównanie ze stanem postulowanym, tak aby zapewnić 
zgodność z obowiązującym prawem, przyjętymi procedurami wewnętrznymi, 
realizowanym celem przez jednostkę samorządową10.

Kontrola jest funkcją, której treść obejmuje11:
• obserwowanie i rozpoznawanie danej działalności lub stanu, co oznacza 

ustalanie ich rzeczywistego obrazu w określonym miejscu i czasie;
• dokonywanie oceny tej działalności lub stanu poprzez konfrontację fak-

tycznego ich obrazu z odnoszącymi się do nich – jako całości, jak również 
do ich poszczególnych fragmentów – założeniami wyjściowymi, co oznaczać 
może stwierdzenie prawidłowości lub nieprawidłowości; 

• stawianie diagnozy przyczyn ewentualnych nieprawidłowości, mającej 
możliwie szeroki zasięg, w tym uwzględniającej przedmiotowe i personalne 
aspekty przyczyn wystąpienia stwierdzonych nieprawidłowości;

• formułowanie wniosków co do tej działalności lub stanu w przyszłości, 
mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu nieprawidłowości.

Kontrola jest procesem działania kierownictwa organizacji (organów sa-
morządowych), którego naczelnym celem jest regulowanie i koordynowanie 
wszelkich czynności dla zapewnienia ich przyszłej sprawności i skuteczności12. 
Kontrola może być skoncentrowana na dowolnym obszarze działalności, ale 
zazwyczaj koncentruje się na zasobach i na określonym szczeblu. W szczegól-
ności dotyczy zasobów: rzeczowych, finansowych, informacyjnych i ludzkich.

Można zatem wskazać, że o ile kontrola w tradycyjnym zarządzaniu finan-
sami w JST dotyczy tylko przestrzegania prawnych regulacji i procedur zwią-
zanych z wydawaniem publicznych zasobów pieniądza, o tyle w koncepcji no-

towicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu tery-
torialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010; T. Lubińska, Budżet a finanse 
publiczne, Wyd. Difin, Warszawa 2010; Nowe zarządzanie  publiczne w polskim samorządzie, red. 
A. Zalewski, Wyd. SGH, Warszawa 2007; S.J. Bailey, Public Sector Economics – Theory, Policy 
and Practice, Macmillan Press Ltd., London 1995.

10 Definicję tę opracowano uwzględniając literaturę przedmiotu oraz założenia koncepcji no-
wego zarządzania publicznego na podstawie: J. Starościak, Zarys nauki administracji, PWN, War-
szawa 1971, s. 356; E. Olejniczak-Szałowska, Kontrola administracji, w: Prawo administracyj-
ne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska,  
R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Wyd. Difin, Warszawa 2009, s. 481; 
B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, System wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach sa-
morządu terytorialnego w świetle uregulowań ustawy z 17.08.2009 r. o finansach publicznych, 
„Finanse Komunalne” 2010, nr 4, s. 53; J.M. Salachna, Kontrola w zarządzaniu ryzykiem JST,  
w: M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem, rozdz. 5.2.1,  
s. 173-174.

11 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 15.
12 P. Szczepankowski, Kontrola i controlling, w: Zarządzanie – teoria i praktyka, red. A.K. Koź- 

miński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 235. 
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wego zarządzania publicznego zawiera ona w swoim zakresie również kontrolę 
wyników i rezultatów, z uwzględnieniem problematyki efektywności ekono-
micznej13.

Stanowisko dotyczące pojęcia kontroli, uwzględniające koncepcję nowego 
zarządzania publicznego, można zdefiniować jako: systematyczne działanie na 
rzecz ustanowienia norm efektywnościowych (określonych za pomocą mierni-
ków) przy planowanych celach i zadaniach, zaprojektowanie informacyjnych 
sprzężeń zwrotnych, porównanie rzeczywistej efektywności z wyznaczonymi 
normami w postaci mierników, ustalenie odchyleń i pomiaru ich znaczenia oraz 
podejmowanie wszystkich kroków potrzebnych do zapewnienia, by wszystkie 
zasoby JST były wykorzystane jak najskuteczniej i najsprawniej do osiągnięcia 
postawionego celu lub wiązki celów przed tą JST14.

Jak wskazuje J. Zieleniewski, kontrola, aby była efektywna i skuteczna, 
musi bazować na cyklu zorganizowanego działania. Zatem można wskazać, że 
kontrola powinna obejmować15:

• uświadomienie sobie rzeczywistych celów działania oraz wzajemnych za-
leżności i relacji między nimi;

• planowanie działania, czyli obmyślanie środków i sposobów działania, 
dostosowanie ich do przyjętych celów i do warunków otoczenia;

• pozyskanie i rozmieszczenie zasobów potrzebnych do realizacji zaplano-
wanego działania, a ponadto, gdyby zaplanowane działanie nie mogło zostać 
zrealizowane, to konieczne jest podjęcie takiego działania, aby cel został zre-
alizowany;

• realizację działania i przyjętego planu;
• analizę podjętych czynności i sprawdzenie poprawności ich wykonania 

(tutaj należy odwołać się do czynności audytowych). 
Kontrola powinna odnosić się do kryterium kontroli, które oznaczać będzie 

opisanie odniesień, poprzez które następuje sprawdzenie i ocenianie. Często też 
(zwłaszcza ustawodawca) odnosi się do pojęcia sprawowania kontroli „pod wzglę-
dem…”, które są wyrażane przedmiotowo16. Można zatem wskazać, że kryteriami 
tymi mogą być mierniki, jako narzędzie pomiaru. Miernik (a w szczególności 

13 M. Poniatowicz, Nowy paradygmat zarządzania finansami JST w świetle koncepcji Nowego 
Zarządzania Publicznego ‒ New Public Management, w: M. Poniatowicz, J.M. Salachna,  
D. Perło, Efektywne zarządzanie długiem, rozdz. 5.2.1, s. 173-174.

14 Definicję zbudowano na podstawie: J.A.F. Stoner, C. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa  
1992, s. 457.

15 Por. J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976; s. 14; L. Ku-
rowski, E. Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak, Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, 
Warszawa 2000, s. 14. 

16 Stanowisko takie reprezentuje J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, s. 48,  
a w przepisach prawa odnosi się do tego ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych, Dz.U. z 2001, nr 55, poz. 577 z późn. zm.
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jego budowa) może wskazywać na osiągnięcie celu lub też nie. Do pomiaru moż-
na również wykorzystać kryteria opisane przedmiotowo, wyrażające się sformu-
łowaniem „pod względem…”: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

Kryterium legalności odnosi się, co do zasady, do zapewnienia przestrzega-
nia prawa i zasad konstytucyjnych. Kryterium celowości odnosi się do stopnia 
realizacji przyjętego (postawionego) celu lub też zadania.  Cel może być posta-
wiony jako cel ogólny lub cele szczegółowe. Cele szczegółowe mogą (ale nie 
muszą) być powiązane z zadaniami.

Rzetelność, jako trzecie kryterium, oznacza ocenę działalności JST pod 
względem staranności zarówno co do prowadzenia działalności, jak i realizowa-
nych zadań merytorycznych17. Racjonalność można rozumieć jako racjonalną 
działalność, czyli działalność rozsądną, oszczędną, przemyślaną. 

Kontrola w sektorze publicznym powinna być prowadzona również na pod-
stawie następujących zasad18:

• prawdy obiektywnej – ustalenia powinny odzwierciedlać rzeczywisty 
stan rzeczy, a dążenie do ustalenia prawdy przebiegu operacji gospodarczych  
i podjętych czynności powinny stanowić podstawę rozstrzygnięć;

• zasady podmiotowości – w trakcie kontroli dokonywane są ustalenia do-
tyczące wyłącznie danej JST, formułowane oceny, uwagi i wnioski wynikają 
wyłącznie z ustaleń poczynionych w danej kontrolowanej jednostce;

• zasady kontradyktoryjności – oznacza równość procesową stron, która 
dopuszcza aktywny udział w całej procedurze kontrolnej kierownika jednostki 
czy też kierownika komórki organizacyjnej, w której dokonywane są czynności 
kontrolne;

• zasady pisemności – całość czynności podejmowanych w procesie kon-
troli ma formę pisemną.

Należy pamiętać, że każda kontrola podejmowana w jednostkach sektora 
finansów publicznych powinna charakteryzować się19: obiektywizmem, bez-
stronnością, fachowością, kompleksowością, proporcjonalnością, sprawnością  
i efektywnością. Ponadto kontrola powinna cechować się20: zasadnością, istot-
nością, kompletnością, ciągłością, operatywnością i elastycznością.

Wskazane cechy kontroli pozwalają określić pożądany model kontroli  
w jednostkach sektora publicznego, w tym w JST. Uwzględniając dodatkowo 
wytyczne koncepcji nowego zarządzania publicznego można wskazać, że sys-
tem kontroli w JST powinien być:

17 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, s. 52. 
18 A. Piszczek, Kontrola wewnętrzna w praktyce, Wyd. Europejskie Centrum Ekonomiczne 

„Prestiż”, Lublin, 2009, s. 7-8.
19 B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, System wewnętrznej kontroli finansowej, s. 53.
20 C. Paczuła, Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Wyd. Difin, War-

szawa 1998, s. 14-15.
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• kompletny, co zapewnia jego wewnętrzną spójność oraz objęcie kontrolą 
wszystkich aktywności i operacji gospodarczych, w tym gospodarowanie pu-
blicznymi zasobami finansowymi oraz zarządzanie finansami samorządowymi; 
kompletność oznacza zachowanie tzw. szczelności systemu oraz rzetelność ana-
lityczną;

• zorganizowany w sposób uwzględniający potrzeby nowego zarządzania 
publicznego, w szczególności nowych instrumentów, takich jak budżet zadanio-
wy oraz planowanie wieloletnie; zorganizowany, czyli opierający się  na proce-
durach tworzących system kontroli (w szczególności zarządczej), eliminujący 
przypadkowość podejmowanych działań oraz improwizację;

• powiązany z rozwiązaniami prawnymi zapisanymi w ustawie o finansach 
publicznych, ustawie o rachunkowości i zgodny z zasadami prowadzenia ra-
chunkowości budżetowej;

• uwzględniający system mierników umożliwiających prowadzenie oce-
ny wyników i rezultatów, ponadto powinien sygnalizować nieprawidłowości, 
pozwalać na formułowanie wskazań i podejmowanie czynności doradczych,  
a tym samym zorientowany na zagadnienia istotne; 

• skuteczny i efektywny; 
• elastycznie dostosowujący się do zmian występujących w otoczeniu oraz 

w regulacjach prawnych dotyczących JST (często określa się tę cechę jako in-
teligentny, uczący się).

Kontrola w JST może mieć charakter kontroli doraźnej (przeprowadza się ją 
w celu zbadania prawidłowości organizacji i funkcjonowania jednostki lub ko-
mórki, w której prowadzone będą czynności kontroli w określonym upoważnie-
niem zakresie) lub kontroli planowej (jest przeprowadzana na podstawie planu 
kontroli i najczęściej skupia się na kluczowych problemach i zadaniach). Kontrola 
może miech charakter kontroli wstępnej, kontroli w trakcie i kontroli po fakcie 
oraz może być pełna albo wyrywkowa. 

Zwłaszcza w obowiązujących aktach prawa dotyczących jednostek sektora 
publicznego (ustawach i rozporządzeniach) wyróżnia się kontrolę komplekso-
wą, problemową i sprawdzającą. Kontrola kompleksowa obejmuje wszystkie 
sfery organizacji i funkcjonowania jednostki lub komórki wiążące się z re-
alizacją zadania lub przyjętego celu. Najczęściej kontrola ta jest prowadzona 
nie rzadziej niż raz na trzy, cztery lata, oparta jest na planie kontroli. Kontrolę 
problemową przeprowadza się według planu kontroli na podstawie wybranych 
zagadnień, czyli tzw. problemów. Ma ona na celu wykrycie działań niepożąda-
nych lub niepodejmowanych w ogóle, czy też zgodnie z prawem oraz przepi-
sami wewnętrznymi jednostki. Kontrolę sprawdzającą przeprowadza się w celu 
zbadania, czy i w jakim zakresie są zrealizowane zalecenia pokontrolne.
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3. Kontrola wewnętrzna i audyt jako podstawowe instrumenty 
 wzmacniające system zarządzania finansami  

jednostki samorządu terytorialnego

Czynności kontrolne w JST mogą być związane z prowadzoną kontrolą 
wewnętrzną, audytem (wewnętrznym i zewnętrznym) oraz kontrolą zarządczą. 
Kontrola może mieć również charakter kontroli zewnętrznej i dotyczyć gospo-
darki finansowej lub też projektów realizowanych z dofinansowaniem środków 
zagranicznych. Konieczne jest rozróżnienie pojęciowe wskazanych terminów. 
Kontrola wewnętrzna jest  stałym elementem każdej zorganizowanej działalno-
ści i jest inicjowana przez kierownictwo JST. Jest to proces, w którym dokonuje 
się porównania stanu rzeczywistego z wyznaczeniami21. W literaturze przedmio-
tu wskazuje się, że z kontrolą wewnętrzną mamy do czynienia wówczas, jeżeli 
kontrolowany i kontrolujący znajdują się w tym samym pionie organizacyjnym 
administracji samorządowej, a jeżeli kontrolujący jest w innym pionie, mamy 
do czynienia z kontrolą zewnętrzną, wykonywaną przez zewnętrzną jednostkę 
(podmiot), znajdującą się jednak w strukturze organizacyjnej danej JST22.

Do najistotniejszych zadań kontroli wewnętrznej należy23: 
•  przekazywanie informacji służących organom kierowniczym do oceny 

efektywności działania oraz podejmowania przedsięwzięć zmierzających do jej 
doskonalenia; 

•  systematyczne, obiektywne i w miarę możności pogłębione badanie zgod-
ności działania z obowiązującymi zasadami, wzorcami, normami o charakterze 
organizacyjnym, jak również z tymi, które są zawarte w aktach legislacyjnych; 
jednocześnie ustala się przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości 
oraz wskazuje sposoby i środki ich eliminowania;

•  ujawnienie niewykorzystanych rezerw, możliwości przeprowadzenia ko-
rzystnych zmian, wykorzystania okazji i szans, wykrywanie niegospodarności  
i marnotrawstwa mienia społecznego oraz nadużyć.

Kontrola wewnętrzna powinna pomóc w osiągnięciu celów oraz zapobiec 
utracie zasobów. Pomaga zapewnić wiarygodną sprawozdawczość finansową,  
wymaga spełnienia przepisów prawnych i regulacji wewnętrznych, unikając 
utraty24 reputacji i konsekwencji wynikających z przepisów w zakresie dyscy-
pliny finansów publicznych.

21 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Wyd. 
Difin, Warszawa 2007, s. 29-30.

22 Administracja publiczna, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2003 s. 334.
23 B.R. Kuc, Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PM, Warszawa 2002, 

s. 55.
24 Kontrola wewnętrzna – zintegrowana koncepcja ramowa, FRR w Polsce, Warszawa 1999, s. 25.
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Na system kontroli wewnętrznej w JST, zgodnie z obowiązującymi zale-
ceniami Ministerstwa Finansów, składają się: środowisko kontroli oraz me-
chanizmy kontroli. Środowisko kontroli obejmuje ramy, w których działają 
inne elementy kontroli. Obejmują one styl kontroli, kulturę organizacyjną 
danej JST, świadomość zawodową pracowników oraz ich ogólne nastawie-
nie, świadomość działań w zakresie kontroli wewnętrznej podejmowanych 
przez kierownictwo jednostki25. Mechanizm kontroli to wszystkie środki 
kontroli wewnętrznej, mające na celu zapobieganie, wykrywanie i naprawia-
nie nieprawidłowości, przyjęte przez kierownictwo jednostki samorządowej 
w celu26:

• praktycznego zabezpieczenia uporządkowanego i skutecznego prowa-
dzenia działalności, a w szczególności realizowania przyjętych zadań;

• zgodności z przyjętą polityką wewnętrzną jednostki samorządowej;
• zabezpieczenia majątku;
• wykrywania oszustw i nieprawidłowości;
• prowadzenia dokładnej i rzetelnej księgowości;
• przygotowania na czas rzetelnych i wiarygodnych informacji finanso-

wych.
Wyniki kontroli wewnętrznej mogą przyczynić się nie tylko do wskazania 

nieprawidłowości i przyczyn niewykonania budżetu. Jest to istotny element  
z punktu widzenia realizacji przyjętych celów i zadań. Ponadto dzięki kontro-
li wewnętrznej kierownictwo uzyskuje zapewnienie, że wykonanie budżetu 
przebiegło prawidłowo, oparte na rzetelnym i dokładnym księgowaniu. Nie 
bez znaczenia jest powiązanie kontroli wewnętrznej z majątkiem, gdyż kon-
trola wewnętrzna prowadzona jest w trakcie realizacji inwestycji oraz służy 
zabezpieczeniu i prawidłowemu wykorzystaniu istniejącego majątku. Można 
zatem wskazać zarówno na efektywność wykorzystania istniejącego majątku, 
jak również na stopień realizacji celu w procesie inwestycyjnym (zadanie in-
westycyjne).

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której ce-
lem jest wspieranie kierownika JST w realizacji celów i zadań przez syste-
matyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta do-
tyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli 
zarządczej w jednostce27. Audyt wewnętrzny prowadzi się w JST, jeżeli ujęta 
w uchwale budżetowej JST kwota dochodów i przychodów lub kwota wydat-
ków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. Ale należy wskazać, 

25 Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, War-
szawa 2003, s. 5. 

26 Ibidem. 
27 Art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.
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że kierownik JST może wprowadzić audyt, jeżeli wskazana powyżej kwota 
nie została przekroczona. Z prezentowanych badań w literaturze przedmiotu 
wynika, że część jednostek widzi taką potrzebę i wprowadza instytucję audytu 
wewnętrznego28.

Audyt wewnętrzny jest prowadzony na podstawie standardów audytu we-
wnętrznego. Są to obowiązkowe zasady, składające się ze stwierdzeń, określa-
jących podstawowe wymogi wobec praktyki zawodowej audytu wewnętrznego 
i oceny skuteczności działań oraz interpretacje wyjaśniające terminologię lub 
pojęcia użyte w tych stwierdzeniach. Ich celem jest29:

• określenie podstawowych zasad praktyki audytu wewnętrznego;
• wyznaczenie ramowych zasad wykonywania i upowszechniania szerokiego 

zakresu audytu wewnętrznego, przysparzającego organizacji wartości dodanej;
• stworzenie podstaw oceny działalności audytu wewnętrznego;
• przyczynienie się do usprawniania procesów i działalności operacyjnej 

organizacji.
Standardy obejmują standardy atrybutów, działania oraz wdrożenia. Standar-

dy atrybutów określają cechy organizacji czynności audytowych i osób wykonu-
jących zadania audytu wewnętrznego. Standardy działania opisują charakter dzia-
łań audytu wewnętrznego oraz określają kryteria jakościowe służące ich ocenie. 
Standardy atrybutów i działania dotyczą wszystkich czynności związanych z wy-
konywaniem audytu wewnętrznego. Ich rozwinięciem są standardy wdrożenia, 
które opisują wymagania dotyczące działań zapewniających lub doradczych30.

Usługi zapewniające obejmują obiektywną ocenę dowodów, dokonywaną 
przez audytorów wewnętrznych w celu dostarczenia niezależnej opinii lub wnio-
sków na temat jednostki, operacji, funkcji, procesu, systemu lub innego zagadnie-
nia. Charakter zadania zapewniającego oraz jego zakres ustalane są przez audytora 
wewnętrznego. Usługi doradcze, ze względu na swój charakter, wykonywane są 
zwykle w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie zleceniodawcy. Charakter  
i zakres zadania doradczego są przedmiotem umowy ze zleceniodawcą. Usługi 
doradcze zwykle angażują dwie strony: audytora wewnętrznego oraz zlecenio-
dawcę – organy jednostki samorządowej31. 

Można zatem wskazać,  że audyt wewnętrzny jest istotnym elementem po-
zwalającym podejmować decyzje na podstawie jego wnioskowania oraz na doko-

28 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, 
red. B. Filipiak, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

29 Załącznik do komunikatu nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie 
standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF  
nr 5, poz. 24. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. The In-
stitute Internal Auditors 247 Maitland Avenue Altamonte Springs, Florida 32701-4201 USA, s. 2.

30 Ibidem.
31 W świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157,  

poz. 1240 z późn. zm., istnieje możliwość zlecania czynności audytu wewnętrznego na zewnątrz.
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nanie obiektywnej oceny procesów, stopnia realizacji zadań i celów. A na podsta-
wie oceny czynności doradczych może stać się ważnym ogniwem, mającym na 
celu zwiększenie efektywności i dokonanie usprawnień w funkcjonowaniu oraz 
w przyjętych celach i zadaniach.

Otrzymanie zapewnienia pozwala kierownikowi JST uzyskać informacje, 
jak funkcjonuje nie tylko gospodarka finansowa, ale również wszystkie proce-
sy, które związane są z gromadzeniem i wydatkowaniem publicznych zasobów 
pieniądza. Dodatkowo zapewnienie pozwala na dokonanie oceny jakości proce-
sów związanych z zarządzaniem finansami, gdzie chodzi o ocenę wpływu ryzy-
ka na podejmowane decyzje finansowe, oraz  jakości podejmowanych decyzji 
na podstawie informacji z systemu ewidencyjno-analitycznego. Ważnym ele-
mentem jest uzyskanie zapewnienia dotyczącego sytuacji finansowej obecnej  
i w przyszłości. Dzięki audytowi uzyskujemy możliwość stwierdzenia jak będą 
wpływały podjęte w teraźniejszości decyzje na sytuację finansową oraz jakie 
będę ich skutki z punktu widzenia ryzyka. Na tej podstawie kierownik jednostki 
może prognozować, planować zadania.

4. Rola kontroli zarządczej w procesie zarządzania finansami 
w jednostkach samorządu terytorialnego

Aby przedstawić rolę kontroli zarządczej w procesie zarządzania finansami, 
należy najpierw przedstawić jej aspekty formalnoprawne. Kontrola zarządcza, 
obejmuje kontrolę wewnętrzną, a audyt czyni ważnym narzędziem, które ma 
ocenić jej sprawność.

Ważnym elementem kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych jest 
kontrola zarządcza, ma ona charakter kontroli prowadzonej wewnątrz organizacji, 
co oznacza, że jest kontrolą wewnętrzną prowadzoną w szerokim rozumieniu,  
w skład której wchodzi również sensu stricte kontrola wewnętrzna zdefiniowana 
i opisana powyżej. Kontrolę zarządczą w JST stanowi ogół działań podejmowa-
nych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efek-
tywny, oszczędny i terminowy32. Ustawodawca tak definiując kontrolę, wskazał 
również na jej cel. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie33:

• zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrz-
nymi, czyli działania komórek i jednostek, jak również całej organizacji zgodnej 
z  kryterium legalności kontroli;

32 Art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157,  
poz. 1240 z późn. zm.

33 Ibidem.
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• skuteczności i efektywności działania, czyli maksymalizowania efektów  
z poniesionych nakładów, a sama efektywność wymusza racjonalne działanie, któ-
re charakteryzuje się ładem i sprawnością (co możemy rozumieć jako zdolność do 
osiągania postawionego celu, oszczędne i wydajne działanie oraz działanie przyno-
szące nadwyżkę wartości wyników użytecznych nad kosztami) 34;

• wiarygodności sprawozdań, czyli rzetelności ich sporządzenia, przestrze-
gania zasad ich sporządzania, spójności danych, braku nieprawidłowości (nie-
zależnie czy są to oszustwa, czy błędy);

• ochrony zasobów, czyli ochrony zasobów rzeczowych (w szczególności 
ochrony mienia i przestrzeganie inwentaryzacji), finansowych oraz gospodaro-
wania czynnikiem ludzkim;

• przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
• efektywności i skuteczności przepływu informacji, co oznacza ocenę sys-

temu informacyjnego, informatycznego oraz obiegu dokumentacji, w szczegól-
ności należy odnieść się do jakości informacji o której decydują następujące 
cechy: relewancja (stopień, w jakim informacja jest istotna dla użytkownika), 
dokładność (stopień, w jakim odzwierciedla rzeczywistość), aktualność, kom-
pletność, spójność, format, dostępność, kompatybilność, bezpieczeństwo oraz 
weryfikowalność (możliwość potwierdzenia czy jest prawdziwa i czy odpowia-
da przyjętym standardom w zakresie dokładności, aktualności, kompletności 
i bezpieczeństwa35;

• zarządzania ryzykiem.
Kontrola zarządcza powinna opierać się na informacjach z otoczenia we-

wnętrznego i zewnętrznego. Do informacji z otoczenia zewnętrznego należą36:
• wnioski i zalecenia pokontrolne sformułowane przez instytucje zewnętrz-

ne i zewnętrzne kontrole instytucjonalne;
• skargi, zażalenia i wnioski dotyczące pracy urzędu;
• wnioski i zalecenia pokontrolne sformułowane przez organy nadzoru;
• wnioski społeczności lokalnej lub regionu;
• inne informacje wewnętrzne.
Informacje wewnętrzne dla kontroli zarządczej to37:
• wnioski i zalecenia pokontrolne sformułowane w trakcie audytu we-

wnętrznego i kontroli wewnętrznej;

34 B.R. Kuc, Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PM, Warszawa 2002, 
s. 15-16.

35 H. Miller, The Multiple Dimensions of Information Quality, „Information Systems Manage-
ment” 1996, Vol. 13, No 2.

36 M. Sola, Kontrola zarządcza w administracji samorządowej. Standardy i sposoby praktycznej 
realizacji, Wyd. Municipium, Warszawa 2009, s. 80.

37 Ibidem, s. 81.
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• wnioski kadry kierowniczej i urzędników samorządowych wpływające 
do komórki audytu lub kontroli w trakcie realizacji ich obowiązków służbo-
wych,

• inne informacje wewnętrzne. 
Wskazany zakres informacji, z których czerpie kontrola zarządcza, odnosi 

się również do informacji pochodzących z kontroli wewnętrznej i audytu. Bez 
informacji, która charakteryzuje się wiarygodnością, praktycznie kontrola za-
rządcza jest utrudniona i nie będzie spełniała postawionego przed nią celu. 
Wymaga ona, aby została powierzona odpowiednim i kompetentnym osobom.

Osobami, które ustawodawca wyznaczył do zapewnienia funkcjonowania 
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli w JST są organy wykonawcze,  
w szczególności kierownicy jednostki. Kontrola ta, zgodnie ze wskazaniami 
ustawowymi, powinna być wykonywana zgodnie ze standardami kontroli za-
rządczej ogłoszonymi w „Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów”. Stan-
dardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, w tym gmin oraz 
powiatów powinny być i w chwili obecnej są zgodne z międzynarodowymi 
standardami. Standardami międzynarodowymi, które uwzględniono w polskich 
rozwiązaniach dotyczących kontroli zarządczej, są:

1. „Kontrola wewnętrzna ‒ zintegrowana koncepcja ramowa” oraz „Za-
rządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie” ‒ raporty opracowane przez Komitet 
Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (Committee of Sponsoring Or-
ganizations of the Treadway Commission ‒ COSO).

2. „Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze pu-
blicznym” ‒ przyjęte w 2004 r. przez Międzynarodową Organizację Najwyż-
szych Organów Kontroli/Audytu (International Organization of Supreme Audit 
Institutions ‒ INTOSAI).

3. „Zmienione standardy kontroli wewnętrznej służące skutecznemu zarzą-
dzaniu” Komisji Europejskiej przyjęte w 2007 r. (The Revised Internal Control 
Standard for Effective Management SEC (2007) 1341 appendix 1).

Należy wskazać, że gminy i powiaty mogą prowadzić kontrolę zarządczą 
na podstawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych, jeśli Minister Finansów określi je w formie ko-
munikatu i ogłosi w „Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów”.

Należy podkreślić, że ustawodawca, wskazując na standardy jako na pod-
stawę systemu prowadzenia kontroli zarządczej w JST, w tym w gminach i po-
wiatach, nie wskazał katalogu działań niezbędnych do jej wprowadzenia. Brak 
wskazanego katalogu nie powinien uniemożliwiać wprowadzenie kontroli za-
rządczej w JST, w tym w gminie i powiecie. Jednostka wprowadzając kontrolę 
zarządczą powinna się kierować zasadami legalności, terminowością, oszczęd-
nością i efektywnością. Wskazanie powyżej na efektywność miało podkreślić, 
że cele i zadania powinny być wykonywane tak, aby było to najkorzystniejsze 
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dla danej społeczności lokalnej. Z zasady może to wykluczać najtańsze wykona-
nie zadania, ale może być ono wykonane oszczędnie, terminowo i efektywnie,  
z uwzględnieniem osiągnięcia jak najwyższych korzyści dla społeczności z reali-
zacji danego zadania. Chodzi o to, aby korzyści osiągnięte przez społeczeństwo  
z realizacji danego zadania były wyższe niż koszty poniesione na jego wykonanie. 

Do podstawowych funkcji kontroli zarządczej należy38:
• sprawdzenie czy wydatki publiczne dokonywane są w sposób celowy  

i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu zało-
żonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wyso-
kości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

• porównanie stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami;
• ocenianie prawidłowości pracy;
• wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych, mających na celu racjona-

lizowanie działalności i zwiększenie jej efektywności.
Prowadząc kontrolę zarządczą w chwili obecnej jednostki samorządowe ba-

zują na ogłoszonych standardach kontroli w „Dzienniku Urzędowym Ministra 
Finansów” z 2009 r., nr 1539. Minister wskazuje, że standard kontroli zarządczej 
określają podstawowe wymagania dotyczące procesu jej prowadzenia. Standar-
dy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za 
funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny 
i doskonalenia systemów kontroli zarządczej.

Celem standardów jest promowanie wdrażania w sektorze finansów pu-
blicznych, między innymi, w gminach i powiatach, spójnego i jednolitego mo-
delu kontroli zarządczej, która jest zgodna z międzynarodowymi standardami  
w tym zakresie oraz uwzględnia specyficzne zadania jednostki, która ją prowa-
dzi, oraz warunki, w których ona działa. 

Standardy kontroli zarządczej zostały ujęte w pięć grup, odpowiadających 
poszczególnym elementom kontroli zarządczej, są one następujące:

• środowisko wewnętrzne;
• cele i zarządzanie ryzykiem;
• mechanizmy kontroli;
• informacja i komunikacja;
• monitorowanie i ocena.

38 Ibidem.
39 Całość rozważań dotyczących standardów kontroli zarządczej (włącznie z ich omówieniem) 

została przedstawiona na podstawie komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 15, 
poz. 84 oraz na podstawie rozdziału XIV, autorstwa B. Filipiak, Kontrola zarządcza w jednostkach 
samorządu terytorialnego, w: Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu 
terytorialnego, red. T. Lubińska, Wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 347-369.
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Kontrola zarządcza w gminach i w powiatach prowadzona jest na pierw-
szym poziomie kontroli, odpowiada za nią kierownik jednostki. Ponadto  
w ramach administracji samorządowej jako całości powinna funkcjonować 
kontrola zarządcza odpowiednio na poziomie drugim. Za funkcjonowanie 
kontroli zarządczej na tym poziomie odpowiada odpowiednio minister kieru-
jący danym działem administracji rządowej oraz wójt (burmistrz, prezydent 
miasta), starosta albo marszałek województwa w przypadku samorządu tery-
torialnego.

Obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne nie przewidują szczególnych 
kompetencji władczych lub nadzorczych w stosunku do jednostek podległych  
i nadzorowanych z tytułu odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarząd-
czej w JST – poza przepisami art. 70 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, na 
podstawie którego kierujący JST może zobowiązać kierownika jednostki pod-
ległej do sporządzenia planu działalności na rok następny dla tej jednostki oraz 
sporządzenia sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświad-
czenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok kierowanej przez niego 
jednostki.

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie budżetu zadaniowego, można wskazać, 
że najistotniejszym elementem kontroli zarządczej jest system wyznaczania ce-
lów i zadań dla jednostek w danym dziale administracji rządowej (dotyczy to 
zadań zleconych dla gmin i powiatów) lub samorządowych jednostek organiza-
cyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Standard „Środowisko wewnętrzne” wskazuje, że właśnie właściwe środo-
wisko w sposób zasadniczy wpływa na jakość kontroli zarządczej. Na standard 
składają się cztery wytyczne: przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje 
zawodowe, struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień. 

Wytyczna „Przestrzeganie wartości etycznych” wskazuje na podjęcie zobo-
wiązania, zarówno przez osoby zarządzające, jak i pracowników, do uświada-
miania, szerzenia  oraz stosowania wartości etycznych przyjętych w jednostce 
samorządowej i przestrzegania ich przy wykonywaniu powierzonych zadań  
i czynności. Ponadto zarządzający (organy samorządowe) JST powinni wspie-
rać i promować przestrzeganie zasad i wartości etycznych, dając dobry przykład 
codziennym postępowaniem oraz podejmowanymi decyzjami. 

Wytyczne pod nazwą „Kompetencje zawodowe” zobowiązują osoby za-
rządzające i pracowników, aby posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie 
pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania i czynno-
ści. Dodatkowo wskazuje się, aby proces zatrudnienia pracowników oraz osób 
funkcyjnych był prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kan-
dydata na dane stanowisko pracy. Obligatoryjne jest zapewnienie stałego i kon-
sekwentnego rozwoju kompetencji zawodowych pracowników jednostki i osób 
zarządzających. 
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Wytyczna „Struktura organizacyjna” wymusza dostosowanie do aktualnych 
celów i zadań danej  jednostki samorządowej jej struktury organizacyjnej. Zakres 
zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników jednostek, poszczególnych 
komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres ich podległości powinien być 
określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualny zakres 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być przygotowany dla 
każdego pracownika lub grupy pracowników wykonujących te same czynności. 

Ostatnia wytyczna standardu ‒ „Delegowanie uprawnień” ‒ wskazuje na 
konieczność pisemnego sformułowania zakresu uprawnień delegowanych po-
szczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Delegowanie powinno 
stanowić akt woli  dwóch stron. 

Standard „Cele i zarządzanie ryzykiem” wskazuje na konieczność zwięk-
szenia prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań. Jednym  
z instrumentów jest hierarchizacja celów i zadań oraz ustalenie misji. Ponadto 
procesy, zwłaszcza związane z zarządzaniem ryzykiem, powinny być doku-
mentowane, aby zapewnić odpowiednią jakość realizacji zadań i celów. Na 
standard składają się następujące wytyczne: misja, określenie celów i zadań, 
ich monitorowanie i ocena realizacji, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka 
oraz reakcja na ryzyko. 

Celem określenia misji jest wzmocnienie stopnia realizacji celu, tak aby 
prawidłowo i w sposób uwzględniający specyfikę JST doprowadzić do hierar-
chizacji celów i zadań. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich 
realizacji muszą zostać przeprowadzone w sposób jasny i w co najmniej rocz-
nej perspektywie. Cele i wynikające z nich zadania muszą być monitorowane 
za pomocą wyznaczonych mierników, ponadto muszą być określone ośrodki 
odpowiedzialności za wykonanie celu (lub celów) czy zadań. Identyfikacja 
ryzyka ma służyć wykryciu źródeł ryzyka, a następnie ich usystematyzowanie 
według przyjętych kategorii. Analiza ryzyka bazuje na oszacowaniu wielkości 
prawdopodobieństwa i skutków zaistnienia zidentyfikowanego uprzednio ry-
zyka. Analiza ma doprowadzić do określenia prawdopodobieństwa wystąpie-
nia danego ryzyka i możliwych jego skutków. Elementem niezwykle istotnym 
w analizie ryzyka jest określenie akceptowanego poziomu ryzyka. Reakcja 
na ryzyko opiera się na określeniu w stosunku do każdego istotnego ryzy-
ka rodzaju reakcji, którą może być tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, 
działanie. 

Standard „Mechanizmy kontroli” określa podstawowe mechanizmy, któ-
re mogą funkcjonować w ramach systemu kontroli zarządczej. Nie powinny 
one tworzyć zamkniętego katalogu, gdyż system kontroli zarządczej powi-
nien charakteryzować się elastycznością i przystosowywać się do nowych 
wyzwań oraz potrzeb, powinien być dostosowany do JST. Mechanizmy kon-
troli powinny stanowić odpowiedź na konkretne ryzyko. Należy przeprowa-
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dzić analizę kosztów i korzyści z wykorzystania konkretnego mechanizmu 
zanim się go wdroży. Należy pamiętać, że koszty wdrożenia i stosowania 
mechanizmów kontroli nie powinny być wyższe niż uzyskane dzięki nim ko-
rzyści. Na standard składają się następujące wytyczne: dokumentowanie sys-
temu kontroli zarządczej, nadzór, zapewnienie ciągłości działania, ochrona 
zasobów, szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych  
i gospodarczych. 

Wytyczne wskazują, że dokumentowanie systemu  kontroli zarządczej po-
winno opierać się na: procedurach wewnętrznych, instrukcjach, wytycznych, 
dokumentach określających zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialno-
ści pracowników oraz innych dokumentach wewnętrznych stanowiących doku-
mentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna, lo-
giczna, zrozumiała i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna. 
Konieczne jest również prowadzenie nadzoru, który sam w sobie zawiera czyn-
ności kontrolne oraz możliwość władczego oddziaływania przez podmiot nad-
zorowany. Zapewnienie ciągłości działalności ma na celu wykształcenie mecha-
nizmów służących zapewnieniu ciągłości realizacji zadań postawionych przed 
daną jednostką samorządową. Ochrona zasobów obejmuje działania ciągłe,  
w celu zapewnienia dostępu do zasobów jednostki wyłącznie upoważnionym 
osobom. Wykorzystanie szczegółowych mechanizmów kontroli dotyczy oceny 
prawidłowego przebiegu operacji finansowych i gospodarczych, a w szczegól-
ności: 

• zapewnienia rzetelnego i pełnego dokumentowania i rejestrowania opera-
cji finansowych oraz gospodarczych;

• autoryzacji operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby 
przez niego upoważnione; 

• zapewnienia podziału kluczowych obowiązków; 
• zapewnienia weryfikacji operacji finansowych i gospodarczych przed i po 

realizacji. 
Wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dotyczące systemów informatycz-

nych wymuszają wdrożenie procedur służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
danych i systemów informatycznych.

Standard „Informacja i komunikacja” postuluje, aby osoby zarządzające 
oraz pracownicy mieli zapewniony dostęp do informacji niezbędnych do wy-
konywania przez nich obowiązków. System komunikacji powinien być tak 
skonstruowany, aby umożliwiać przepływ potrzebnych informacji wewnątrz 
jednostki, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. Efektywny sys-
tem komunikacji to system zapewniający nie tylko przepływ informacji, ale 
także ich właściwe zrozumienie przez odbiorców. Na standard składają się 
wytyczne w zakresie bieżącej komunikacji, zapewnienia komunikacji we-
wnętrznej i zewnętrznej. 
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Standard „Monitorowanie i ocena” postuluje poddanie kontroli zarząd-
czej bieżącemu monitorowaniu i ocenie. Na standard składają się następujące 
cztery wytyczne: monitorowanie systemu kontroli zarządczej, dokonywanie 
samooceny systemu kontroli zarządczej, prowadzenie audytu wewnętrznego 
kontroli zarządczej oraz uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej  
w JST. 

Jak wskazuje się w przepisach prawa, kontrola zarządcza jest instrumentem 
służącym realizacji celów i zadań. Ma dać zapewnienie, że są i będą one realizo-
wane zgodnie z wyznaczeniami, prawidłowo, legalnie, oszczędnie, terminowo 
i efektywnie. W tym miejscu należy podzielić opinie z literatury przedmiotu, 
że najważniejszym elementem wdrożenia kontroli zarządczej jest wyznaczanie 
celów i zadań oraz monitorowanie stopnia ich realizacji40. Wyznaczanie celów 
nie jest tożsame pojęciowo z realizacją celów. Przez pojęcie wyznaczania ce-
lów należy rozumieć proces decyzyjny zmierzający do określenia tego, co chce 
osiągnąć dana jednostka samorządowa, czyli krok po kroku definiuje czynności, 
czynności ujmuje w działania, działania grupuje w zadania. 

Aby zapewnić skuteczność procesu wykonania zadań i realizacji przyjętych 
celów, należy powiązać zadania z priorytetami. Oznacza to proces myślowy 
oparty na konsultacjach społecznych i politycznych, mający doprowadzić do 
nadania priorytetów dla danych zadań. Priorytety powinny uwzględniać logikę 
działania, wagę problemu związanego z danym zadaniem w opiniach społe-
czeństwa oraz ocenę polityczną danego zadania z punktu widzenia preferencji 
zgłaszanych przez organ stanowiący. Na tej bazie wyznaczane są priorytety re-
alizacyjne dla danych zadań, a zadania zostają uszeregowane według wagi. 

Drugą czynnością, którą należy wykonać, jest powiązanie zadań z mierni-
kami. Zatem dla każdego zadania tworzony jest miernik lub zestaw mierników. 
Oznacza to, że definicja zadań i ich priorytetyzacja wymuszają budowę zesta-
wu mierników. Zestaw mierników powinien wpisywać się w część systemu po-
miaru wykonania zadań (Performance Measurement System) oraz celów po-
stawionych przed jednostką samorządową41. Celem tego systemu jest poprawa 
sprawności zarządzania JST, procesu podejmowania decyzji oraz efektywności 
wykonywanych zadań. Zwłaszcza ten ostatni element jest opisany przez kon-
cepcję tzw. 3 E, oznaczających oszczędność, wydajność i skuteczność42. Mierni-
ki jako integralna część systemu powinny pozwalać na dokonywanie ocen, w ja-
kiej relacji pozostają poszczególne zadania w stosunku do potrzeb zgłaszanych 

40 A. Mazurek, Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym, „Finanse Komunalne” 2010, 
nr 5, s. 55.

41 Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński,  Ministerstwo 
Finansów, wyd. II popr., Warszawa 2010, s. 115.

42 Choosing the Right FABRIC a Framework for Performance Information, March 2001, http://
archive.treasury.gov.uk/performance_info/fabric.pdf, s. 10.
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przez społeczeństwo, sposobu ich wykonania w relacji do posiadanych zasobów 
oraz stopnia realizacji zadania.

Wprowadzenie kontroli zarządczej oraz zarządzanie finansami samorzą-
dowymi wymaga dokonania bezwzględnej standaryzacji usług (co w chwi-
li obecnej jest trudnym elementem do określenia, gdyż najczęściej przyjmuje 
się w praktyce stan zastany) oraz przejęcia odpowiedzialności za ich realizację 
zgodnie z przyjętym standardem. Określenie standardu wymusza opracowanie 
ram kosztowych wykonania standardu. To zaś wiąże się z alokacją zasobów 
w sposób zgodny z obowiązującym prawem43, czyli należy założyć, że usługa 
(często ujmowana jako zadanie) wykonywana będzie środkami najbardziej sku-
tecznymi, wydajnymi i ekonomicznymi, a przyjęty standard nie będzie ulegać 
zmianie z każdym rokiem, tylko zostanie opisany w dłuższym przedziale czasu. 
Te właśnie zasady powinien uwzględniać miernik konstruowany dla tak rozu-
mianych zadań. 

Reasumując, można powiedzieć, że kontrola zarządcza powinna opierać 
się na wykorzystaniu mierników z systemu budżetu zadaniowego, ale również 
standardów realizacji usług publicznych (w tym przypadku usług świadczonych 
przez JST). To podejście wymusza określenie ścisłych powiązań na dwóch po-
ziomach. Tak więc realizacja kontroli zarządczej na poziomie drugim powinna 
opierać się na miernikach syntetycznych, często łączących dokonania wszyst-
kich jednostek podległych (kontrola zarządcza pierwszego stopnia).

Praktycznie na poziomie JST nie zdefiniowano szczegółowych instrumen-
tów kontroli zarządczej. Organy JST muszą definiować swoje procedury, gdyż 
nie mają one umocowania ustawowego. Te jednostki, które wdrożyły koncepcję 
budżetu zadaniowego mogą oprzeć się przynajmniej w części na zapisach usta-
wowych dotyczących administracji sektora rządowego i w ten sposób prowa-
dzić kontrolę zarządczą i zarządzać finansami. 

Następnym krokiem po określeniu priorytetów i zdefiniowaniu mierni-
ków stopnia realizacji zadań i celów powinno być określenie planu działalno-
ści. W planie tym ujmuje się cele i zadania  odpowiadające zadaniom i celom 
z budżetu zadaniowego. Oznacza to określenie celów oraz podzadań oraz/ 
/lub działań, które służą realizacji przyjętych w budżecie zadaniowym zadań.  
Zadaniom, podzadaniom i działaniom ujętym w planie należy przypisać mier-
niki stopnia realizacji celu i ich planowane wartości w podziale na kwartały, 
półrocze i roczne pożądane wartości. Zadania, podzadania i działania należy 
ująć z punktu widzenia priorytetów ich wykonania.

Następnie dokonuje się zapewnienia spójności. Najpierw należy zapewnić 
spójność planów jednostek podległych w zakresie zadań, podzadań i dzia-

43 Art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157,  
poz. 1240 z późn. zm.
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łań z punktu widzenia priorytetów i mierników. Następnie należy zapewnić 
spójność ujmowania zadań, podzadań i działań z priorytetami i miernikami 
całej jednostki samorządowej. Niewątpliwie problemem może być przypa-
dek, kiedy dane działanie nie zostanie ujęte w planie działalności. Nie należy 
przyjmować, że nie jest ono ważne, albo że nie musi być wykonywane. Może 
ono wchodzić w skład innego działania44.

Ostatnim krokiem jest dokonanie monitoringu stopnia realizacji planu.  
W okresach cząstkowych (po kwartale lub po upływie pół roku), a w szcze-
gólności na koniec roku należy przygotować sprawozdanie z wykonania planu 
według zadań, podzadań, działań i stopnia osiągnięcia przyjętych mierników.

Na podstawie stopnia realizacji zadań, podzadań i działań, wyników kon-
troli i audytu można przygotować oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. 
Ma ono znaczenie dla funkcjonowania samej jednostki samorządowej, ale 
również stanowi ważny element informujący o prawidłowości przebiegu pro-
cesów finansowych oraz o jakości zarządzania finansami samorządowymi. 
Należy podkreślić, że kontrola zarządcza najpełniej spełnia wytyczne dobrej 
i efektywnej kontroli, które zdefiniowano na początku niniejszych rozważań 
nad przebiegiem funkcji kontrolnej w zarządzaniu finansami.

Podsumowanie

Prawidłowo realizowana funkcja kontroli w procesie zarządzania finansa-
mi ma podstawowe znaczenie dla realizacji postawionych celów przed JST. 
Każda czynność kontrolna wiąże się z oceną, czy istniejące procedury, posta-
wione cele oraz przyjęte wyznaczenia zostały zrealizowane.

Ważne jest, że poprzez wypełnianie funkcji kontrolnej wzmacniane są: 
zarządzanie publicznymi zasobami pieniądza, zarządzanie ryzykiem czy też 
pozostałymi aktywami finansowymi. Bez zapewnienia o jakości procesów  
i decyzji trudno byłoby mówić o efektywności czy skuteczności. Wprowadze-
nie mierników dodatkowo ułatwia dokonywanie ocen i prowadzenie porównań  
w czasie i przestrzeni. Na te właśnie elementy należy zwrócić szczególną 
uwagę jako na nową jakość związaną ze wzmocnieniem przez ustawodawcę 
realizacji funkcji kontrolnej. Zatem nie jest przypadkiem, że ustawodawca 
postrzega ważną rolę zarządzania finansami, jako jednego ze znaczących ele-
mentów wdrażania koncepcji nowego zarządzania publicznego. 

Kontrola wewnętrzna, audyt oraz kontrola zarządcza analizowane przez 
pryzmat nowego zarządzania publicznego stają się istotnymi i podstawowy-

44 A. Mazurek, Kontrola zarządcza, s. 57.
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mi narzędziami zwiększającymi efektywność i łagodzącymi skutki ryzyka. 
Kontrola zawsze będzie budziła wewnętrzny opór pracowników samorządo-
wych, którzy poddawani są jej procedurom, ale niewątpliwie zwiększa ona 
jakość realizowanych procesów oraz przyczynia się do efektywności alokacji 
publicznych zasobów pieniądza.

Istniejące regulacje prawne w zakresie kontroli wewnętrznej, audytu oraz 
kontroli zarządczej znacząco przyczyniają się do zwiększenia jakości proce-
sów zarządczych, ale nie są do końca precyzyjne i pozbawione luk. Postula-
tem jest doprecyzowanie rozwiązań prawnych dotyczących właśnie procedur 
kontroli zarządczej w JST (istnieje wiele luk, a istniejące wymuszają tworze-
nie własnych rozwiązań lub wzorowanie się na administracji rządowej). 

Każda JST powinna dążyć do spójności realizacji funkcji kontrolnych, ale 
również do optymalnego wykorzystania wskazanych narzędzi w procesie za-
rządzania finansami.
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Wieloletnie planowanie budżetowe  
‒ asymetria regulacji budżetu państwa  

i budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Uniwersytet Szczeciński

Sławomir Franek

Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie różnic w zakresie tworzenia wielolet-
nich planów budżetowych na potrzeby podsektora rządowego i podsektora jednostek 
samorządu terytorialnego [JST]. Głównymi kryteriami porównań są: horyzont two-
rzenia planu wieloletniego, układ planu wieloletniego, charakter planu wieloletniego, 
procedura uchwalania. W artykule wskazano, że na poziomie budżetu państwa budżet 
wieloletni może być źródłem weryfikacji priorytetów władzy publicznej. Na poziomie 
JST dokument ten ma natomiast charakter czysto techniczny.

Słowa kluczowe: planowanie budżetowe, prognoza dochodów i wydatków budże-
towych, układ planowania wieloletniego

Wstęp

Wprowadzenie rozwiązań w zakresie wieloletniego planowania budżetowe-
go w Polsce wymusiło konieczność przygotowania Wieloletniego Planu Finan-
sowego Państwa [WPFP] oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej [WPF] JST1. 

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010-2011 jako projekt badawczy 
nr N N113 322 738. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., 
nr 157, poz. 1240.
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Przyjęciu tych rozwiązań przyświecały między innymi cele w postaci zwiększe- 
nia racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi (wzrost efektywności 
wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio- i długookresowymi priory-
tetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie działań na 
średnio- i długookresowej stabilności finansów publicznych) oraz zwiększenia 
wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej2. Analiza za-
stosowanych regulacji wskazuje jednak na ograniczone możliwości ich zastoso-
wania w procesie unowocześniania finansów publicznych. Zwraca przy tym uwa-
gę niejednorodność rozwiązań przyjętych w zakresie planowania wieloletniego 
na poziomie podsektora rządowego i podsektora samorządowego. Celem artykułu 
jest wskazanie rozbieżności między zasadami konstrukcji WPFP i WPF JST.

Kryteriami przyjętymi do porównań rozwiązań w zakresie planowania wie-
loletniego dla budżetu państwa i JST są:

• horyzont tworzenia planu wieloletniego;
• układ planu wieloletniego;
• charakter planu wieloletniego;
• procedura uchwalania.
Ocena rozwiązań z punktu widzenia tych kryteriów pozwala postawić tezę 

o asymetryczności obowiązków nałożonych na dysponentów środków budżetu 
państwa oraz na JST w zakresie konstrukcji planu wieloletniego.

1. Horyzont tworzenia planu wieloletniego

Zasadniczo okres planowania budżetowego przewidziany koniecznością 
przygotowania WPFP oraz WPF JST to okres czteroletni. Wynika to wprost z za- 
pisów art. 103 ustawy o finansach publicznych w zakresie WPFP. W art. 227 
tej ustawy wskazano też, że WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co 
najmniej trzech kolejnych lat. W obu przypadkach plany te mają charakter 
kroczący, co oznacza konieczność ich corocznej aktualizacji. Uszczegółowie-
nie tych zapisów w kolejnych częściach ustawy wskazuje jednak na istotną 
rozbieżność między tymi terminami.

W przypadku WPFP pierwszym rokiem planu jest bieżący rok budżetowy 
(t), co oznacza, że w rzeczywistości proces planowania dotyczy lat t + 1, t + 2  
i t + 3. Uchwalony po raz pierwszy w roku 2010 WPFP kończy się więc na roku 
2013. Tak samo aktualizacja planu, która po raz pierwszy nastąpi w roku 2011, 
obejmie swoim horyzontem dany rok budżetowy (w tym przypadku 2011) oraz 

2 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych, Ministerstwo Finan-
sów, Warszawa 2008, s. 10.
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trzy kolejne lata do roku 2014. W rzeczywistości wprowadzenie obowiązku 
przygotowywania WPFP nie zmieniło dosyć istotnie  zakresu czasowego plano-
wania budżetowego. Należy pamiętać, że począwszy od roku 2007 dysponenci 
poszczególnych części budżetowych przygotowywali zestawienie planowanych 
wydatków w układzie zadaniowym na najbliższy rok (t + 1) i dwa kolejne lata  
(t + 2, t + 3)3. Biorąc to pod uwagę można stwierdzić, że przypadku podsek-
tora rządowego zastosowanie WPFP doprowadziło do wydłużenia horyzontu 
planistycznego w stosunku do poprzednich rozwiązań, ale zasadniczo jest to 
wynikiem nieco odmiennego harmonogramu uchwalania WPFP niż w przypad-
ku tworzenia budżetu zadaniowego i w praktyce ten wydłużony okres obejmuje 
raptem kilka dodatkowych miesięcy.

Zdecydowanie bardziej złożona jest kwestia horyzontu WPF JST. Podsta-
wowy okres jej trwania obejmuje cztery lata rozumiane jako okres najbliższego 
roku budżetowego (t + 1) oraz co najmniej trzech kolejnych lat (t + 2, t + 3,  
t + 4), co oznacza, że uchwalane do końca roku 2010 WPF muszą się kończyć 
co najmniej na roku 2014. W momencie uchwalania przez JST pierwszej WPF 
nie są więc znane wartości wielkości zapisanych w WPFP na lata 2011-2014, 
gdyż te wielkości pojawią się dopiero w roku 2011 wskutek dokonania aktuali-
zacji WPFP.

Podstawowy okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na 
jaki przyjęto w JST limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 
W świetle ustawy o finansach publicznych przez pojęcie przedsięwzięć należy 
rozumieć wieloletnie:

• programy, projekty lub zadania związane głównie z  programami finan-
sowanymi z udziałem środków europejskich (lub innych źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi) lub umowami o partnerstwie publiczno-prywat-
nym;

• umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy;

• gwarancje i poręczenia udzielane przez JST.
Oznacza to, że w praktyce okres objęty WPF musi być dłuższy niż pier-

wotne cztery lata, co wynika ze specyfiki tak zdefiniowanych przedsięwzięć. 
Trzeba jednak pamiętać, że częścią WPF jest prognoza kwoty długu, którą na 
potrzeby WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto albo planuje się 
zaciągnąć zobowiązania. W sytuacji, gdy wiele JST korzysta z finansowania 
na kilkanaście czy nawet więcej niż dwadzieścia lat, okres objęty WPF będzie 
kończył się dla nich już teraz po roku 2030. Oczywiście pewne wątpliwości 

3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego spo-
sobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008,  
Dz.U. z 2007 r., nr 94, poz. 628.
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mogą być związane z faktem, że zapisy ustawy o finansach publicznych od-
noszą wydłużenie tego okresu jedynie do części WPF związanej z progno-
zą długu. Należy jednak wskazać, że począwszy od roku 2014 obowiązywać 
będą nowe normy ostrożnościowe w zakresie długu JST, odnoszące jego po-
ziom do wielkości i struktury dochodów oraz wydatków JST (w szczególności  
z uwzględnieniem ich podziału za bieżące i majątkowe), co wymusza koniecz-
ność ich prognozowania w takim samym horyzoncie czasowym. Wprawdzie 
można się spotkać z poglądem, że WPF w swej podstawowej części (niedo-
tyczącej prognozy długu) nie musi uwzględniać danych na okres prognozo-
wanego długu4, ale w świetle przedstawionej argumentacji należy to uznać za 
nadmierne uproszczenie. Świadczyć o tym może też fakt, że Ministerstwo Fi-
nansów, publikując założenia metodyczne do przygotowywania WPF dla JST, 
wskazało, że WPF powinna kończyć się w roku, który obejmuje prognoza dłu-
gu5. Jednocześnie przyjęto, że wszystkie wielkości budżetowe niezbędne do 
określenia nowych norm ostrożnościowych powinny być objęte prognozą do 
roku obejmowanego prognozą długu. Wśród tych wielkości wskazano między 
innymi: dochody ogółem, dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, 
wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu, przychody, rozchody związane 
ze spłatą długu, a więc podstawowe kategorie określające kształt budżetu  
w kolejnych latach. W takiej sytuacji można uznać, że WPF JST obejmować 
będzie okres nawet kilkudziesięciu lat.

W związku z tym dostrzec można istotną różnicę w podejściu do hory-
zontu planowania wieloletniego na potrzeby WPFP i WPF JST. W przypadku 
WPF jest to bowiem horyzont bieżącego roku budżetowego oraz trzech kolej-
nych lat, podczas gdy na JST nałożono obowiązek tworzenia prognozy nawet 
na ponad dwadzieścia lat.

2. Układ planu wieloletniego

Porównanie formy prezentacji WPFP i WPF JST wskazuje także na odmien-
ny zakres tych dokumentów

Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w podziale na poszczególne lata bu-
dżetowe, zawiera: podstawowe wielkości makroekonomiczne, kierunki polity-
ki fiskalnej, prognozy dochodów oraz wydatków budżetu państwa, kwotę defi-
cytu i potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz źródła ich sfinansowania, 

4 Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego ‒ od projektu 
do sprawozdania, red. J. Salachna, ODDK, Gdańsk 2010, s. 25.

5 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodyka opracowa-
nia,  Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, s. 6.
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prognozy dochodów i wydatków budżetu środków europejskich, wynik budże-
tu środków europejskich, skonsolidowaną prognozę bilansu sektora finansów 
publicznych,  kwotę państwowego długu publicznego. 

Zawarta w WPFP prognoza dochodów uwzględnia: dochody podatkowe 
(w tym z podatków pośrednich i bezpośrednich), dochody niepodatkowe, cła, 
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Prognoza wydatków obejmo-
wać powinna między innymi: wydatki stałe związane z utrzymaniem i funkcjo-
nowaniem organów władzy publicznej i wykonywaniem zadań administracji 
rządowej, wydatki na obsługę długu publicznego, środki własne UE, dotacje 
dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, subwencję ogólną i dotację na zadania zlecone JST, wydatki na sfi-
nansowanie zobowiązań wynikających z przyjętych programów wieloletnich, 
wydatków budżetu państwa, w tym na realizację działań rozwojowych kraju 
(według priorytetów i głównych kierunków interwencji wskazanych w średnio-
okresowej strategii rozwoju kraju, w tym odnoszących się do zagadnień prze-
strzennych i regionalnych objętych kontraktami wojewódzkimi, z uwzględnie-
niem podziału na źródła finansowania, na każdy rok realizacji średniookresowej 
strategii rozwoju kraju), środki przeznaczone na realizację zadań współfinanso-
wanych z udziałem środków europejskich (w tym na Wspólną Politykę Rolną), 
inne środki na realizację zadań uznanych przez Radę Ministrów za priorytetowe.

Najistotniejsze jest to, że WPFP jest sporządzany w układzie obejmującym 
funkcje państwa wraz z celami i miernikami stopnia wykonania danej funkcji 
z uwzględnieniem:  celów średniookresowej strategii rozwoju kraju, o której 
mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kierunków po-
lityki społeczno-gospodarczej Rady Ministrów. Oznacza to więc, że struktura 
WPFP odzwierciedla najbardziej syntetyczny poziom budżetu zadaniowego, 
którego wdrażanie w Polsce na poziomie podsektora rządowego rozpoczęto 
jeszcze w 2006 roku6. W tym miejscu należy zaznaczyć pewną wątpliwość. 
Uchwalony po raz pierwszy w 2010 roku WPFP zawiera zestawienie wydat-
ków budżetu państwa według funkcji na lata 2010-2013, jednak sposób jego 
prezentacji jest dość specyficzny. Ukazano to w tabeli 1, która prezentuje zesta-
wienie celów, mierników i wydatków budżetowych przedstawionych w WPFP 
dla jednej z dwudziestu dwóch funkcji państwa wykorzystywanych na potrzeby 
budowy układu zadaniowego wydatków, tj. dla funkcji 10 „Nauka polska”.

Specyfika prezentacji wielkości w WPFP na lata 2010-2013 wynika  
z faktu, że okres 2011-2013 został ukazany łącznie. Taka forma przedstawie-
nia planu wieloletniego pozwala jedynie na pozyskanie informacji o całkowitej 
kwocie wydatków, jaka w okresie 2011-2013 może być przeznaczona na finan-
sowanie funkcji 10. Podobnie sytuacja ma się z miernikami, gdyż nie przedsta-

6  Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
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Tabela 1. Zestawienie wydatków, celów i mierników 
 na potrzeby WPFP  dla funkcji 10

 Funkcja 10. Nauka polska

Wydatki budżetu państwa (w mld zł)

plan 2010 prognoza 2011-2013

4,46 15,03
Funkcja 10

Cel 1: Zwiększenie wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej

Miernik 2010 2011-2012 2013

1. Nakłady całkowite na B+R jako % PKB (GERD/
GDP) 0,69% wzrost 0,81%

2. Liczba międzynarodowych patentów 
udzielonych w Europejskim Urzędzie 
Patentowym (EPO), Urzędzie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), 
uzyskanych z realizowanych projektów

37 EPO 31 
USPTO wzrost 54 EPO 45 

USPTO

Funkcja 10
Cel 2: Wzrost jakości prowadzonych badań

Miernik 2010 2011-2012 2013

1. Liczba polskich publikacji w międzynarodowych 
(indeksowanych) czasopismach na 1 mln 
mieszkańców (wg GUS/Scopus)

600 wzrost 900

2. Udział publikacji polskich naukowców  
w światowej liczbie publikacji naukowych 
w czasopismach objętych National Science 
Indicators

1,52% wzrost 1,59%

Ź r ó d ł o: Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010-2013, Rada Ministrów, Warszawa 2010, s. 37.

wiono wielkości planowanych do osiągnięcia w latach 2012-2013, koncentru-
jąc się na wartości docelowej w 2013 roku. Oznacza to w praktyce niemożność 
porównywania wielkości zapisanych w kolejnych budżetach przedstawianych 
w układzie zadaniowym z uchwalonym w takiej formie WPFP. Stanowi także 
niekonsekwencję w zakresie stosowania przepisów ustawy o finansach doty-
czących przygotowywania WPFP, skoro pozostałe w nim wielkości przedsta-
wiono w podziale na poszczególne lata, zgodnie zresztą z ust. 1 art. 140 ustawy  
o finansach publicznych. Odstępstwem od tych zapisów, oprócz prezentacji 
wydatków w ramach poszczególnych funkcji państwa, są także pozycje okre-
ślone w ust. 3. art. 140 ustawy. Taki sposób przedstawiania niektórych wiel-
kości można uznać nie tylko za niewypełnienie wymogów ustawowych, ale 
także za zaprzeczenie idei planowania wieloletniego, zakładającej zwiększe-
nie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej.
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Wieloletnia Prognoza Finansowa JST sporządzona jest z wyszczególnie-
niem co najmniej następujących pozycji:

• dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu JST, w tym na 
obsługę długu, gwarancje i poręczenia;

• dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz 
wydatków majątkowych budżetu JST;

• wyniku budżetu JST;
• przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu;
• przychodów i rozchodów budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciągnię-

tego oraz planowanego do zaciągnięcia;
• kwoty długu JST, w tym relacji dotyczącej zindywidualizowanego wskaź-

nika zadłużenia, oraz sposobu sfinansowania spłaty długu;
• objaśnień przyjętych wartości.
Wydatki natomiast przedstawione są w szczegółowości:
• kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydat-

ków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
• kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wy-

datki związane z funkcjonowaniem organów JST.
Dodatkowo dla każdego z przedsięwzięć, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych, określane są: nazwa i cel; jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzię-
cia; okres realizacji i łączne nakłady finansowe; limity wydatków w poszcze-
gólnych latach; limit zobowiązań. Można więc uznać, że jako przedsięwzięcia 
traktować należy wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy 
wymagane w art. 226 ust. 3. Daje to podstawę do stwierdzenia, że umów na 
czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych 
nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), 
nie wykazuje się jako przedsięwzięć, podobnie jak umów o pracę ani innych 
umów o podobnym charakterze. 

Zapisy te wskazują, że poziom szczegółowości WPF dla JST niewiele 
odbiega od szczegółowości WPFP, zwłaszcza przy założeniu, że prognoza 
dochodów i wydatków JST z punktu widzenia jej realności powinna być bu-
dowana od dołu, tzn. stanowić sumę prognoz poszczególnych kategorii do-
chodowych i wydatkowych. Świadczy o tym również fakt, że horyzont pla-
nowania na potrzeby JST jest wielokrotnie dłuższy od horyzontu przyjętego 
na potrzeby WPFP i jednocześnie każda z wielkości WPF prognozowana jest 
na każdy rok, co nie zawsze, jak pokazuje praktyka przygotowania WPFP, ma 
miejsce na poziomie budżetu państwa.
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3. Charakter planu wieloletniego

Wprowadzenie wieloletniego planowania budżetowego w Polsce nie ozna-
cza, że plan wieloletni zastępuje roczny budżet, co najwyżej stanowi jego uzu-
pełnienie. Można stwierdzić, że planowanie wieloletnie nie stoi w sprzeczności 
z corocznym uchwalaniem budżetu, a procedura budżetowa zakłada ścisłe po-
wiązanie budżetu wieloletniego z budżetem jednorocznym. W takim ujęciu plan 
wieloletni tworzy pewnego rodzaju średniookresowe ramy polityki budżetowej, 
określając głównie uwarunkowania makroekonomiczne oraz projekcję podsta-
wowych wielkości budżetowych, takich jak: dochody, wydatki, saldo budżeto-
we, dług. 

W świetle zapisów  ustawy o finansach publicznych WPFP stanowi pod-
stawę przygotowywania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżeto-
wy. Jego znaczenie formalne jest zasadniczo oparte na wymogu, aby poziom 
deficytu w projekcie ustawy budżetowej na dany rok budżetowy, przedsta-
wiany przez Radę Ministrów Sejmowi, nie był większy niż poziom deficy-
tu ustalony na ten rok budżetowy w WPFP. Ustawa zakłada jednocześnie,  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwość  uwzględnienia wyż-
szego poziomu deficytu, jeśli Rada Ministrów przedstawi Sejmowi dokładne 
wyjaśnienie takiej sytuacji. Ze względu na fakt, że WPFP jest jedynie przed-
miotem uchwały Rady Ministrów można stwierdzić, że jest to dokument kon-
kretyzujący zamierzenia programowe rządu, z ograniczonymi możliwościami 
weryfikacji zapisanych w nim wielkości na forum parlamentu. Zakłada się bo-
wiem, że uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej powinno zawierać mię-
dzy innymi główne cele polityki społecznej i gospodarczej, zgodne z WPFP,  
a do rocznego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej, przedkłada-
nego przez Radę Ministrów Sejmowi  do 31 maja roku następnego, dołączyć 
należy informację o przebiegu wykonania WPFP. Taka konstrukcja tego doku-
mentu wskazuje na jego indykatywny charakter.

Wprowadzenie obowiązku przygotowania przez JST WPF doprowadziło 
do rozszerzenia wcześniej obowiązujących rozwiązań w zakresie planowania 
wieloletniego, związanych z przygotowywaniem wieloletniego planu inwe-
stycyjnego oraz prognozy kwoty długu. W ten sposób doszło do objęcia ho-
ryzontem wieloletnim nie tylko wybranych kategorii budżetowych JST, lecz  
do prezentowania w układzie wieloletnim wszystkich istotnych pozycji skła-
dających się na budżet JST zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie do-
chodów. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w odróżnieniu od WPFP, 
rola WPF JST ogranicza się do przedstawienia prognozy podstawowych wiel-
kości budżetowych w układzie zgodnym ze strukturą przewidzianą dla uchwał 
budżetowych. Oznacza to więc, że o ile w przypadku WPFP można dostrzec 
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elementy o charakterze planistycznym, to w przypadku WPF jest to dokument 
prognostyczny.

Wielkości prognozowane wskazują w związku z tym, jakie mogą być pod-
stawowe kategorie budżetowe w danym roku, przy założeniu, że parametry 
określające ich zmiany w kolejnych latach ukształtują się w zakładany sposób. 
Prognozowanie budżetowe to przewidywanie przyszłych zdarzeń społeczno-
-gospodarczych, a co za tym idzie ‒ przewidywanie wielkości zgromadzonych 
środków niezbędnych do wykonania założonych zadań7. W przypadku doku-
mentu o charakterze planistycznym chodzi raczej o określenie limitów plano-
wanych wydatków publicznych przeznaczonych na realizację zadań państwa 
w danym roku budżetowym. Oznacza to, że planowanie budżetowe traktować 
należy jako proces powiązania celów władzy publicznej z dostępnymi zasobami 
i strumieniami finansowymi, polegający na podejmowaniu decyzji w zakresie 
przeznaczania środków publicznych na poszczególne obszary aktywności. Tak 
więc planowanie oprócz wymiaru finansowego spełnia także funkcję zarządczą. 
Wymogi stawiane konstrukcji WPF wskazują, że trudno uznać ją za narzędzie 
przydatne w procesie zarządzania JST. 

Po pierwsze, sposób budowy WPF kładzie przede wszystkim nacisk na 
takie kształtowanie zawartych w niej wielkości, aby możliwe było określenie 
możliwości spłaty długu JST w zakładanym okresie. Ministerstwo Finansów 
wskazuje, że nie jest celowe rozpoczynanie prac nad prognozą finansową od 
szacowania zapotrzebowania na środki finansowe. Istotna przy konstruowaniu 
WPF nie jest kwestia „ile potrzebujemy?”, a raczej „ile mamy?”. W związku  
z tym, opracowując prognozę należy zweryfikować i ocenić, ile i z jakich źródeł 
dana JST może pozyskać środków finansowych oraz jakie czynniki egzo- i en-
dogeniczne mogą mieć na to wpływ. Dopiero w dalszej kolejności dokonywana 
byłaby prognoza wydatków budżetowych, w pierwszej kolejności wydatków 
bieżących, a następnie – wydatków majątkowych. Przy prognozowaniu wydat-
ków w ostatnim etapie należy wziąć pod uwagę przedsięwzięcia i kalkulować 
niezbędne do tego środki, a także przeprowadzić analizę źródeł finansowania 
tych przedsięwzięć8.

Po drugie, długi horyzont czasowy, na który ten dokument ma być sporzą-
dzany, z natury rzeczy zakłada pewien automatyzm określania podstawowych 
wielkości budżetowych determinujących strukturę WPF. Znajduje to odzwier-
ciedlenie w przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wytycznych, do-
tyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST, na podstawie 
których „w celu określenia temp wzrostu PKB oraz wartości CPI dla poszcze-
gólnych lat w horyzoncie do 2040 r., proponuje się przyjęcie scenariusza tech-

7 Planowanie budżetowe a alokacja zasobów,  red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008, s. 34.
8 Wieloletnia prognoza finansowa, s. 11.
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nicznego. W ramach tego scenariusza należy założyć, że wspomniane kategorie 
makroekonomiczne nie będą podlegać wahaniom cyklicznym”9. Prognozę tempa 
wzrostu PKB oraz wartości CPI przygotowaną przez Ministerstwo Finansów na 
potrzeby WPF ukazano w tabeli 2.

Tabela 2. Tempo wzrostu PKB oraz wartość CPI do roku 2040

Wyszczególnienie Jednostka 2015-2020 2021-2030 2031-2040
PKB ‒ dynamika realna  
średnio w okresie % 103,4 103,0 102,7

CPI ‒ dynamika średnioroczna % 102,5 102,3 102,1

Ź r ó d ł o: Ministerstwo Finansów.

Tak więc w przypadku JST rozwiązania przyjęte na potrzeby WPF nie dają 
podstaw do stwierdzenia, że cele stawiane wprowadzeniu wieloletniego plano-
wania budżetowego, zgodnie z którymi ma to być narzędzie stymulujące polity-
kę finansową JST, mogą zostać osiągnięte.

Nieco inaczej należy traktować WPFP. Jest to wynikiem faktu, że WPFP spo-
rządzany jest w układzie obejmującym funkcje państwa wraz z celami i mierni-
kami, a więc jego konstrukcja zakłada ścisłe powiązanie wydatków z układem 
zadaniowym budżetu (zwanym „budżetem zadaniowym”). Ma jednak charakter 
uproszczony w stosunku do układu zadaniowego, obejmującego oprócz funkcji 
także zadania i podzadania budżetowe. Plan ten, w sposób syntetyczny i jasny, 
przekazywać ma zatem opinii publicznej informację, jakie najważniejsze kierun-
ki działań państwa będą finansowane (i na jakim poziomie) przez rząd w per-
spektywie okresu obowiązywania dokumentu, a także o tym, jak taka alokacja 
koresponduje z zamierzeniami strategicznymi rządu zawartymi w średnio- oraz 
długookresowych dokumentach i programach strategicznych, a ponadto – w jaki 
sposób i w jakim stopniu działania te oddziaływać mogą na sytuację społeczno-
-gospodarczą kraju10. 

Można więc stwierdzić, że w takiej postaci WPFP jest dokumentem okre-
ślającym kilkuletnią prognozę dochodów i wydatków budżetowych zgodną  
z długoterminowymi celami władzy publicznej. Plan wieloletni w tej formie 
postrzegać można jako finansową projekcję strategicznych założeń rządu, 
wskazującą wielkość możliwych do dyspozycji środków publicznych na reali-
zację zakładanych celów strategicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa JST 
spełnia natomiast wyłącznie znamiona dokumentu określającego możliwe do 

9 Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz 
finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów 2010, http://www.
mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=4302&id=224727&typ=news.

10 Por. Ustawa budżetowa na rok 2010. Uzasadnienie, t. III: Omówienie budżetu państwa  
w układzie zadaniowym, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, s. 79.
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osiągnięcia dochody i wydatki budżetowe w perspektywie wieloletniej, które 
nie dają podstaw do stwierdzenia, w jakim stopniu przyjęte założenia przekła-
dają się na zwiększenie racjonalności gospodarowania środkami publicznymi. 
Stąd też użyteczność przygotowywania WPF z punktu widzenia potrzeb JST 
jest wątpliwa.

4. Procedura uchwalania

W zakresie zasad uchwalania WPFP i WPF także można dostrzec istotne 
różnice. 

W świetle przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych 
pierwszy WPFP miał zostać uchwalony do 31 lipca 2010 roku. Termin ten nie 
został dotrzymany, przedmiotową uchwałę podjęto bowiem 3 sierpnia 2010 
roku11. Ranga prawna tego dokumentu to uchwała Rady Ministrów. 

Szczegółowe zasady przygotowania WPFP w roku 2010 określone zosta-
ły w nocie budżetowej, czyli corocznie wydawanym przez Ministra Finansów 
rozporządzeniu, określającym sposób przygotowania materiałów na potrzeby 
projektu budżetu państwa. Wskazuje to na ścisły związek procesu planowania 
wieloletniego z tworzeniem rocznego budżetu. Zasady przygotowywania ma-
teriałów na potrzeby WPFP przez poszczególnych dysponentów zakładały ko-
nieczność określenia przez nich celów (w tym określenia celu priorytetowego)  
i mierników dla każdego z realizowanych zadań w poszczególnych latach planu 
wieloletniego z określeniem kwot wydatków budżetowych na każdy rok. Rolą 
ministra kierującego działem administracji rządowej, wskazanego jako kluczo-
wy dla danej funkcji, w porozumieniu z Koordynatorem Krajowym Budżetu 
Zadaniowego i dysponentami realizującymi daną funkcję, było natomiast wy-
znaczenie celów i mierników realizacji danej funkcji. Organizacja pracy nad 
tworzeniem WPFP przebiegała więc podobnie jak w przypadku przygotowywa-
nia projektu ustawy budżetowej.

Rada Ministrów ma obowiązek corocznej aktualizacji WPFP w terminie 
dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, z uwzględnieniem 
prognozy na kolejne trzy lata. Tak więc dokument ten ma charakter kroczący  
i każdorazowo obejmuje dany rok budżetowy oraz trzy kolejne lata. Wskazać 
należy, że podstawą aktualizacji WPFP może być też dokonanie korekt poli-
tyki społeczno-gospodarczej lub średniookresowej strategii rozwoju. Zgodnie  
z art. 12a ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

11 Uchwała nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu 
Finansowego Państwa 2010-2013, MP z 2010 r., nr 57, poz. 773.
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rozwoju średniookresowa strategia rozwoju podlega aktualizacji co najmniej 
raz na cztery lata12.

W świetle zapisów  ustawy o finansach publicznych dokument ten stanowi 
podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budże-
towy. W rzeczywistości jednak w sytuacji, w której jego coroczna aktualiza-
cja następuje po ogłoszeniu ustawy budżetowej na kolejny rok i polegać ma 
na zapewnieniu zgodności danych zawartych w WPFP z ustawą budżetową, 
nadrzędność planu wieloletniego nad rocznym budżetem jest iluzoryczna. Jak 
wspomniano, konstrukcja WPFP wskazuje na jego indykatywny charakter. 

Po pierwsze, wynika to z faktu, że jest on przedmiotem jedynie uchwały 
Rady Ministrów, co powoduje, że jego zapisy funkcjonują niejako niezależnie 
od kwot wpisanych do ustawy budżetowej podlegającej autoryzacji parlamen-
tarnej. Wprawdzie wskazuje się, że plan wieloletni stanowi podstawę do przy-
gotowania projektu budżetu na kolejny rok, ale w rzeczywistości zapis ten moż-
na odnieść tylko do kwoty deficytu budżetowego (w tym przypadku wielkość 
deficytu zapisaną w planie wieloletnim można uznać za dyrektywną). 

Po drugie, o indykatywności WPFP świadczą zapisy ustawy o finansach 
publicznych, wskazujące, że obejmuje on prognozę dochodów i wydatków, 
podczas gdy roczny budżet państwa określa po stronie dochodów ich prognozę,  
a po stronie wydatków ich wielkość planowaną. Tak więc, mimo wprowadzenia 
WPFP, to w dalszym ciągu roczna ustawa budżetowa ma najwyższą rangę, jeże-
li chodzi o zakres dysponowania środkami publicznymi. 

W przypadku WPF JST procedura jej tworzenia podlega co do zasady tym 
samym regułom, na jakich opiera się uchwalanie rocznego budżetu. Po pierw-
sze, inicjatywa w sprawie sporządzenia uchwały w sprawie WPF i jej zmiany 
należy wyłącznie do zarządu JST. Po drugie, projekt uchwały w sprawie WPF 
zarząd przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie ob-
rachunkowej (celem zaopiniowania) i organowi stanowiącemu JST. Po trzecie, 
uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę 
budżetową. Tak więc, jeśli w przypadku WPFP jest on uchwalany przez organ 
sprawujący władzę wykonawczą (Rada Ministrów), to WPF jest przedmiotem 
uchwały organu stanowiącego. Można więc uznać, że legitymizacja tego doku-
mentu w JST jest mocniejsza. 

Zwrócić należy uwagę, że wartości przyjęte w WPF i budżecie JST powinny 
być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot 
przychodów i rozchodów oraz długu JST. Oznacza to, że w trakcie roku budże-
towego, gdy dochodzi do licznych zmian w uchwale budżetowej, konieczne jest 
dostosowywanie WPF do zmienionej uchwały budżetowej, jeżeli wiąże się to  

12 J. Stankiewicz, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w: Nowa ustawa o finansach publicz-
nych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, 
ODDK, Gdańsk 2010, s. 353.
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z ujednoliceniem wartości wyniku budżetu i związanych z nim kwot przycho-
dów i rozchodów oraz długu JST. Zakłada się więc, że w przypadku pozostałych 
wartości mogą występować różnice. Zmian w WPF może dokonywać zarząd 
JST. W przypadku jednak zmian kwot limitów zobowiązań i kwot wydatków 
na przedsięwzięcia kompetencje ma organ stanowiący. Ponadto, gdy zmiany 
przychodów dotyczą zobowiązań zwrotnych, to do kompetencji organu stano-
wiącego należy dokonanie stosownych zmian zarówno w uchwale budżetowej, 
jak i WPF w zakresie prognozy długu. Taki sposób procesowania nad tworze-
niem WPF i jej aktualizacjami wskazuje, że proces ten podlega zdecydowanie 
większej formalizacji niż to ma miejsce w przypadku WPFP. Niestety, wcale 
to nie oznacza, że znaczenie tego dokumentu w przypadku JST jest większe.  
W rzeczywistości, mimo daleko idącej formalizacji i złożoności, jest to doku-
ment pochodny w stosunku do uchwały budżetowej, co oznacza, że w przypad-
ku danego roku budżetowego można traktować go jako pewnego rodzaju kopię 
ustaleń budżetowych. Przyjęty zaś sposób prezentacji poszczególnych parame-
trów budżetowych na kolejne lata prognozy powoduje, że jego tworzenie bę-
dzie miało charakter czysto techniczny, nie wnoszący żadnych istotnych zmian  
w procesie zarządzania finansami JST.

Podsumowanie

Przedstawiony wywód pozwala na potwierdzenie tezy o asymetryczności 
obowiązków nałożonych na dysponentów środków budżetu państwa oraz na 
JST w zakresie konstrukcji planu wieloletniego. Dotyczy to w szczególności 
horyzontu planistycznego, procedury uchwalania oraz układu tych dokumen-
tów. Ponadto w przypadku WPFP można dostrzec sens jego budowy z punktu 
widzenia tworzenia średniookresowych ram fiskalnych określających nie tylko 
wysokość podstawowych kategorii budżetowych na najbliższe lata, ale także 
podstawowe priorytety władzy publicznej w powiązaniu z obiektywnymi kryte-
riami monitorowania ich realizacji w postaci mierników. Wieloletnia Prognoza 
Finansowa JST ma w zasadzie wymiar czysto techniczny, sprowadzający się 
do ujęcia podstawowych wielkości budżetowych w ramy wieloletnie, głównie  
z punktu widzenia możliwości wypełniania norm ostrożnościowych dotyczą-
cych długu.
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Summary. Problems of formation of the local governments’ financial resources in 
Ukraine have been discovered. Basic directions of increasing the incomes of the local 
budgets and directions of their distribution have been substantiated.

Key words: local budget, local government, expenditures directing, incomes of 
local budget.

Introduction

Level of execution of local government of their functions depends on ad-
equacy of existed financial resources and needs of the region. In Ukraine the 
widening of financial possibilities of local governments by decentralization of 
redistribution of value created by society is declared not for the first year. Never 
the less, as statistics shows, process of centralization of local budgets is going 
on (fig. 1).
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Fig. 1. Share of financial resources of local and central budgets  

in the consolidated state budget (%)

Thus, if in 1998 share of incomes accumulated on the level of central (state) 
budget was about 55% (accordingly share of incomes of local budgets is about 
45%), in 2008 on the level of central budget is already accumulated 75,2% of 
incomes (only 24,8% is leaved in the local budgets). Such position has a nega-
tive influence on the financial maintenance of the social programs of the local 
government. Moreover, in spite of an active process of privatization, which was 
conducted for the last ten years, the volume of the financing of branches of 
economy both from the state and local budgets are continually increased. On 
fig. 2 the trends of the institutional transformations and volume of the financing 
of branches of economy in 1997-2006 based on the statistical data confirm this 
thesis. 

Analysis of the dynamics of volume of the financing of branches of econ-
omy from state and local budgets (fig. 3, fig. 4) shows the sinuosity character 
of this process and increase in these expenditures both on the local and on the 
state level. This fact contradicts the market principles of economic growth. As 
a result, incomes of local budgets are not corresponded to their financial needs 
and the deficit of the local budgets is going up (fig. 5). Moreover growth rate of
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Fig. 2. Dynamics of institutional transformations and volume of the financing  

of branches of economy in 1997-2006

budget deficit is going up: with 91,7% probability proved that sum of the local 
budgets deficit corresponds to the mentioned expenditures in the following way:

 D E e t= -9 130 0 15.   (1)

where D ‒ deficit of the local budgets in percents of expenditures, %; t ‒ time 
(year).

d = -0,0244 t4 + 195,33 t3 - 586650 t2 + 8E+08 t - 4E+11
R2 = 0,56
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 Fig. 3. Share of state budget directed on financing of industry (%)

ZN nr 21.indb   111 2011-10-25   08:53:47



Olga Galushko112

d1 = -0,0109t4 + 87,249t3 - 262141t2 + 4E+08t - 2E+11
R2  = 0,46
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Hence, the problem of providing of local government with the financial re-
sources in order to increase the quality of citizens’ life in the given region is an 
actual and urgent.

1. Direction of sustaining the quality of life  
of local community

Level of life quality of the citizens of the given region can be measured by 
possibility of their free access to goods and services, existence of modern (in-
novative) infrastructure of the region, safe ecology conditions of the territory, 
level of guarantee of their rights and liberty. In this case, the level of citizens’ 
welfare is provided by the existence in the given region of high-paid jobs and 
financial resources of the local budgets directed on the general citizens needs. 
It should be mentioned that the essential source of formation of local budgets, 
according to the actual legislation of Ukraine [3], is an individual income tax. 
Funds accumulated to the local budget in the form of individual income tax are 
46.6% of all incomes of the local budget (40.6% of incomes obtained by official 
transfers, so funds of the state budget directed to the local budgets obtain only 
0.8% of local budget incomes). 

Thus, it can be established that the supplying of the region by high-paid jobs 
is the crucial issue of the creation of the financial resources of the local budgets 
and ensuring the proper level of life quality in the given region.

2. Problems of formation of financial resources  
of local government in the regions oriented  

on the raw materials export 

Ukraine for the present moment belongs to the countries with the predomi-
nantly raw materials oriented export. Thus, the share of the enginery, transport, 
equipment and consumer goods is only 17.2% of export. At the same time export 
of metal products reaches 41.2% of export (80% of produced by the metallurgy 
industry products goes to export and only 20% leaves in the country). It should 
be mentioned that metallurgy industry consumes such natural resources as iron 
and manganese ores, cokes coal the extraction of which is conducted in Ukraine 
and which belong to the nonrenewable natural resources. In other words, with 
the metal products the nonrenewable natural resources are also exported. As  
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a result the exhaustion of the bowels of the earth leads to decreasing in jobs and 
extraction regions faces with the lack of prospects of their further development. 
Moreover, such situation is accompanied with impossibility of replacing of jobs 
connected to extraction of raw materials by jobs in more technological branches 
of economy (machine-building, etc.). In these conditions the financial abilities 
of the local communities are decreased and the financial needs for the social 
security of the citizens are substantially growing up.

3. Determining needs of local communities  
in financial resources

Basis for determining the necessity of local communities in financial resourc-
es is life quality standards. Practice of financing of the social development of 
local communities in Ukraine doesn’t correspond to its orientation on the signifi-
cant increase in citizens’ life quality. The existed order of distribution of financial 
authorities between central and local budgets in the field of social sector devel-
opment is oriented on the minimal adequacy. Regional financing rate for health 
protection, education and other directions of social development of the region is 
defined according to the proper budget funds in consolidated state budget:

 Sb = S × γi ,  (2)
where:

 Sb ‒ budget financing of defined direction of social development (sum of fund);
S ‒ volume of consolidated budget (sum of fund);
γi ‒ share of budget financing of defined direction of social development in 

consolidated budget.
As long as the level of γi is determined after setting of necessary state expen-

ditures, financing the development of branches of economy that, as was men-
tioned, reaches 15-20%, financing of social direction of development of society 
are conducted on the basis of residual principle.

Such approach doesn’t provide achievement of high life-quality standards. 
All these are caused by the following: low level of productivity of the public 
work, significant share in economy of Ukraine of export-oriented mining-met-
allurgy branch, absence of comprehension of essential destination of state and 
local governments: maintenance of high quality of life of citizens. Establishing 
the rate of the financial supplying of the social sector on the level of the coun-
tries with high-developed economy let to comprehend goal of development of 
one or another direction, to define the level of its achieving and to provide the 
targeting of actions on achievement of these standards:
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 fp SSS -=∆ ,  (3)

where:
Sp ‒ normal rate of financial supplying of defined direction of development of 

the social sector in the countries with high-developed economy (funds per capita);
Sf ‒ current (national) rate of financial supplying of defined direction of de-

velopment of the social sector (funds per capita); 
∆S ‒ deviation of current (national) rate of financial supplying of defined 

direction of development of the social sector from normal rate in the countries 
with high-developed economy (funds per capita).

Defining the progressive rates and creation of projects of local and state 
budgets in Ukraine on the basis of such rates will assist in increase of scientific 
basing of distribution of authority between local and state budgets, improve-
ment in tax policy and approving of managerial decisions directed on their sup-
plying in definite terms.

4. Economic methods of regulation of process of creating  
the financial resources of local government 

In conditions of market economy the preference is given to economic meth-
ods of economy regulation, which are not restrain the entrepreneurship but give 
the possibility to achieve the compromise between willing of owners to receive 
the super-profits and right of citizens of the state for the high level of life quality. 
Such actions in conditions of crises are recently observed in EU countries, when 
the France government not going into the restriction of the capital outflow (relo-
cation of jobs) has proved the decision to give credits only for those companies 
that creates jobs exceptionally inside the country. This led to increase of number 
of jobs and relative decrease in level of unemployment. Thus, the government 
has made its choice given the opportunity to capital owners to make their choice 
that has led to positive results for citizens.

Perfection of legislation of Ukraine in this time should be developed exactly 
in the way of finding out the compromise between business owners, located in 
the metallurgy, and state government, the basic task of which is providing the 
high quality of life of its citizens. 

In this case, first of all, the essential increase in number of jobs in high-tech 
branches of economy should by provided by the involving the domestic and 
foreign investments into innovation oriented business projects. Development 
of the innovation oriented high-tech jobs is the crucial issue of the executive 
government not only on the state but also on the local level. 
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Secondly, the concept of the functions distribution between state and local 
budgets should be reconsidered. Namely, for the present time in the Ukrainian 
legislation formation of the financial resources of the local budget is based on 
the share of the authorities “delegated by the state”. This fact is totally dishar-
monized with principles of democracy. In other words, not the state govern-
ment should delegate the authority, but local communities should delegate 
execution of defined functions which have national importance and imple-
mentation of which requires the accumulation of resources to the different 
level of the state government. Reconsideration of functions distribution be-
tween state and local government should be conducted exactly from presented 
point of view. Moreover the local communities should have a right to control 
the quality of execution by the state government of the delegated functions.

Thirdly, in order to increase the number of taxpayers in the regions (both 
private and corporate), one of the crucial issues in Ukraine is development 
of services. The basic cause of slow development of services sphere is low 
level of wages, which, according to legislation, depends on defined level of 
the minimal wage in the country. That’s why an actual task is changing the 
methodic of calculation of „basket of goods”. As it was mentioned by the 
author in [3] the structure of wage of citizens of high-developed countries 
differ by high (70-80%) share of funds, directed on services supplying (in-
cluding financial services: all types of insurance, usage of consumer credits, 
mortgage, etc.). For the first sight this problem isn’t connected with increas-
ing in incomes of the local budgets. But lack of fund that can be directed on 
the services supplying restrains development of services and doesn’t assist 
in development of small and medium business. Including into the “basket of 
goods” possibility and necessity of use of services lets to develop this sector 
of economy, creates new jobs increasing incomes both of local and central 
budgets of the country.

One more important direction of increasing the incomes of the local 
budgets in the regions with on the raw materials oriented export (including 
Dnipropetrovs’k region) is creation of the strategic zones of entrepreneur-
ship for export-oriented branches. This direction foresees creation (or renew-
ing) of enterprises, which are the permanent consumers of goods produced 
by named branches. For Dnipropetrovs’k region these directions are: creation 
of enterprises in machine-building (production of equipment for all branches 
of economy), motor-car construction, production of hardware and consumer 
equipment, production of depot units for repairing the equipment and devel-
opment of building industry. Creation in Dnipropetrovs’k region of machine-
building lets to develop the domestic market of consumers of products of met-
allurgical branch, which is a predominant in this region. This process presents 
the creation of clusters, which necessity was underlined by the author in [4]. 
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Creation of machine-building and building clusters will enhance creation of 
jobs, increase in wages and decline in raw materials outflow in Ukraine.

Increase of life quality of local communities, incomes of local budgets 
requires as well the improvements in regulatory policy on the state level. It is 
necessary to base on the principle that one of the main task both of local and 
central governments is maintenance of ecological security of the country and 
its regions, providing an efficient usage of the natural, material and energy 
resources and rational usage of labor. But almost all large enterprises of min-
ing-metallurgical complex of Ukraine (including Dnipropetrovs’k region) are 
in private property and can be characterized by old technologies, orientation 
on export of products and absence of willing of owners to direct the received 
profit into innovative-oriented investments. In this case, in order to realize 
named functions of providing the high quality of citizens’ life it is necessary 
to legislatively improve the state control and responsibility of capital own-
ers for: usage of old technologies, that lead to pollution of environment (and 
as a result to increase in expenditures for environment protection), irrational 
usage of natural resources (as a consequence? decrease in terms of existence 
of jobs in mining branches), usage of low-productive labor (that leads to ir-
rational consuming of labor potential of the region, involving high-qualified 
workers into low-productive labor and existence of their deficit in high-tech 
branches). In this context tax rate on environmental pollution requires the car-
dinal increase: level of ecological taxes should stimulate the implementation 
by business owners of new ecology-safety technologies, non-waste technolo-
gies, building of waste disposal plant. Level of ecological taxes should let lo-
cal budgets to create target-funds, sufficient for elimination of consequences 
of pollution and health protection of citizens in the case of бездіяльності of 
business owners in direction of introducing the ecologically pure and alterna-
tive technologies.

Conclusion

Thus, analysis of problems of development of financial base of the local 
government testifies the necessity of introduction the complex approach to their 
solving, involving in this process of all levels of government (both state and 
local), creation of appropriate base for economic and ecologically safety devel-
opment of the region, institutional maintenance of realization of its innovative 
development, directing of regional development process on the increasing in 
level of citizens’ life quality. For this purpose it’s necessary to direct the devel-
opment of financial base on the following:
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• to improve the legislation in terms of distribution of authorities between 
local and central budgets and to introduce the “from down to up” principle of 
formation of this authorities; 

• to move from setting the expenditures for social sphere on the basis of re-
sidual principle to their setting with orientation on the high standards of provid-
ing of these services with defining the terms and program of their achievement;

• to provide legislatively the securing of the predominant share of taxes by 
the place of their paying (residence of taxpayers);

• to develop (by the local governments in regions with orientation of ex-
port on natural-resources) programs of creation of machine-building clusters as 
consumers of products of mining-metallurgical complex in order to create the 
domestic strategic zone of entrepreneurship, new jobs and to reorient raw mate-
rials branches on the domestic consumer; 

• on the legislative level it is necessary to increase the ecology taxes, to fixed 
them by the local communities where the ecologically dangerous enterprises are 
situated. Besides, it is necessary to prohibit legislatively the implementation of 
old technologies as sources of irrational usage of state resources and sources of 
pollution of environment;

• to secure legislatively the scientifically based basket of goods, in which 
should be provided possibility and necessity of using the results of functioning 
of services branch. This will provide the development of services sphere, cre-
ation of new jobs, and increase of life quality of citizens.

Realization of the presented directions requires the further researches, di-
rected on the scientific basing of distribution of authorities between local and 
central budgets; defining the financial parameters of providing the standards of 
supplying the social services to the citizens; scientific basing of volume of bas-
ket of goods including the necessity of service usage; basing the structure of the 
machine-building clusters; scientific basing of level of ecological taxes; creation 
of mechanism of prohibiting the usage of old technologies.
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Ireneusz Gałuszka

Streszczenie. W większości państw OECD władze stoją w obliczu bardzo zbliżonych 
problemów społeczno-gospodarczych. Każde państwo dąży do osiągnięcia satysfakcjonu-
jącego poziomu wzrostu gospodarczego, który przełoży się na dobrobyt społeczny. Jednak 
na swej aktualności nie traci również kwestia równowagi budżetowej, ograniczanie oddzia-
ływania procesów globalizacji, starzenie się społeczeństw, poprawa efektywności i skutecz-
ności wydatków publicznych przy jednoczesnej presji na zmniejszanie obciążeń fiskalnych.  
W takich okolicznościach do efektywności wydatków publicznych przywiązuje się szcze-
gólne znaczenie, upatrując w tym nie tylko możliwość utrzymania dyscypliny finansów 
publicznych, ale przede wszystkim jest to pożądane zaplecze koniecznych reform struk-
turalnych. Celem artykułu jest wskazanie konceptualnych ram efektywności wydatków 
publicznych, ale także próba odpowiedzi na trzy istotne pytania:  czym jest efektywność, 
jak oceniać efektywność oraz  jakie są determinanty efektywności wydatków publicznych?

Słowa kluczowe: racjonalizacja wydatków publicznych, pomiar efektywności wydat-
ków publicznych

Wprowadzenie

W państwach OECD przeciętnie 1/3 wydatków publicznych dokonywana 
jest przez władze lokalne. W ostatnich latach obserwuje się ponadto wyraźną 

ZN nr 21.indb   121 2011-10-25   08:53:47



Ireneusz Gałuszka122

tendencję wzrostową w tym obszarze, tak więc kwestia wydajności i efektyw-
ności wydatków jest sprawą kluczową w polityce fiskalnej władz zarówno na 
szczeblu centralnym, jak i lokalnym. W literaturze przedmiotu szczególne miej-
sce przypisuje się wydajności i efektywności, jako podstawowym imperatywom 
działania administracji. Na przykład w doktrynie francuskiej podkreśla się, że 
„to właśnie efektywność zarządzania powinna być zasadą przewodnią podej-
mowanych reform […] zasada efektywności powinna znaleźć swoje miejsce 
obok innych zasad, a mianowicie legalności, ciągłości i równości, gdyż stanowi 
ona ich gwarancję”1. 

Efektywność wykorzystania zasobów publicznych, a także właściwie pro-
wadzona polityka fiskalna to istotne wyznaczniki wzrostu gospodarczego, sta-
bilności gospodarczej oraz dobrobytu społecznego. W ciągu minionej dekady 
rządy większości państw podlegały silnej presji wykazania, że prowadzona 
przez nie polityka gospodarczo-społeczna realizowana jest równolegle z dekla-
rowaną efektywnością sektora publicznego. Sektor publiczny z kolei poprzez 
swoje instrumentarium jest w stanie zapewnić właściwe funkcjonowanie pań-
stwa w wypełnianiu swych funkcji, ale, co również istotne, stanowi właściwe 
zaplecze dla sektora prywatnego2. W większości przypadków presja ta dotyczy 
zachowania dotychczasowych przywilejów w postaci dostarczania dóbr i usług 
publicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków publicznych. 

1. Efektywność alokacyjna – ujęcie ogólne

Racjonalizacja wydatków publicznych jest dla każdej gospodarki, za-
równo na poziomie centralnym, jak i lokalnym, istotną determinantą dzia-
łań podejmowanych przez władzę publiczną. Osiągnięcie owej racjonalności 
jest możliwe przy wykorzystaniu wielu różnorodnych metod, jak chociażby 
dotyczących realizacji zamówień publicznych. Niemniej istota samej racjo-
nalizacji wydatków publicznych nie jest uzależniona od jakiejś konkretnej 

1 Por. M. Cherka, Decentralizacja – czy „reaktywacja” pojęcia jest groźna?, „Studia Iuridica” 
nr 43, WPiA UW, Warszawa 2004, s. 19.

2 W gospodarkach rynkowych w latach siedemdziesiątych wzrosło zainteresowanie dzia-
łaniami na rzecz reformowania sektora publicznego. Władze publiczne krajów, których do-
tknęły poważne problemy gospodarcze, stanęły przed koniecznością ograniczenia wydatków 
publicznych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej jakości usług publicznych. Pro-
blem ten wymusił konieczność poszukiwania alternatywnych sposobów zorganizowania sek-
tora publicznego i wypracowania, lepszych niż dotychczasowe mechanizmów jego funkcjo-
nowania. M. Lechwar, Instytucje sektora publicznego a problem nierówności, w: Nierówności 
społeczne a wzrost gospodarczy. Problem globalizacji i regionalizacji ‒ część 2, KTE UR, 
Rzeszów 2006, nr 9, s. 423.
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metody ułatwiającej osiągnięcie tego celu. Ostatecznym skutkiem fiskalnej 
aktywności władz publicznych (państwowych i samorządowych) jest wydat-
kowanie zgromadzonych środków pieniężnych i jest ono bezpośrednio zwią-
zane z realizacją funkcji, celów i zadań tych władz3.

Efektywność sektora publicznego kwantyfikowana jest najczęściej za 
pomocą zestawu wskaźników zawierających informacje dotyczące efektów  
i rezultatów działalności administracji publicznej (w tym alokacji podstawo-
wych dóbr publicznych) w takich obszarach, jak: edukacja i ochrona zdro-
wia, redystrybucja dochodów, stabilność oraz wydajność gospodarcza.

Ocena efektywności sektora publicznego nie jest rzeczą łatwą. Trudno 
przyjąć jeden wzór, który pozwoliłby ocenić pozytywnie lub negatywnie 
funkcjonowanie administracji publicznej. Przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest wiele i mają one różne podłoże. Koncepcja efektywności znajduje się na 
priorytetowym miejscu w literaturze zajmującej się zagadnieniami wydatków 
publicznych. W literaturze przedmiotu dominuje stanowisko, że działalność 
państwa w zakresie polityki fiskalnej powinna generować maksymalny po-
tencjał korzyści dla społeczeństwa, które następnie poddaje surowej ocenie 
administrację publiczną (poprzez system wyborczy), jeżeli jej działania oka-
zują się nieefektywne. Działania rządów poszczególnych państw w aspekcie 
ich efektywności są także przedmiotem szczególnego zainteresowania insty-
tucji międzynarodowych,  na przykład Banku Światowego czy Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego, które  często wyrażają opinię, a także wydają 
zalecenia dotyczące decyzji rządów w sytuacji, gdy ich zdaniem prowadzona 
polityka i podejmowane działania są nieefektywne.

Efektywność lub nieefektywność łatwiej rozpoznać niż precyzyjnie i obiek-
tywnie ocenić. Jak pisze M. Webster, efektywność to nic innego jak porówna-
nie pomiędzy nakładem a efektem lub inaczej pomiędzy kosztem a korzyścią  
i to raczej z tej perspektywy oceniać należy czy coś jest lub nie jest efektyw-
ne. O ile ocena efektywności jest zabiegiem stosunkowo prostym w przypad-
ku przedsiębiorstw, gdzie badaniu będą podlegały kwantyfikowalne przepły-
wy pieniężne, o tyle już w przypadku dóbr i usług publicznych problem jest 
bardziej złożony. Ustalenie kosztów w tym przypadku zwykle nie nastręcza 
trudności, gdyż wystarczy wycenić w ujęciu pieniężnym niezbędne nakłady fi-
nansowe. Inaczej jest w przypadku korzyści, jakie odnosi społeczeństwo, gdyż 
korzyści takie określa  się arbitralnie, według oceny każdego z zainteresowa-
nych. Ocena ta ma przeważnie charakter jakościowy, a nie ilościowy. Dodat-
kową komplikacją w takiej ocenie może być fakt, że w pewnych warunkach 
część społeczeństwa w ogóle nie  odniesie korzyści, ale poniesie koszt (podat-

3 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999,  
s. 196.
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kowy). S. Owsiak podkreśla: „o ile w życiu gospodarczym decyzje podejmu-
je się na podstawie wymiernego kryterium zysku, co umożliwia porównanie 
nakładów w pieniądzu, o tyle w życiu publicznym prowadzenie takiego roz-
rachunku jest wielce utrudnione a wyniki problematyczne”4. 

W ocenie efektywności kosztów można by przyjąć założenie o krzywej 
doskonałej elastyczności podaży, odnoszącej się do każdego obywatela (per-
fectly elastic supply curve used by an individual), problem tylko w tym, że 
to ekonomiczne założenie nie jest przypadkiem, który można bezpośrednio 
odnieść do wydatków publicznych, które finansowane są ze źródeł podatko-
wych, a większe dochody podatkowe można osiągnąć tylko przy progresyw-
nie wyższych kosztach marginalnych. 

Niemniej jednak podejmowane są próby precyzyjnej oceny efektywności, 
która generalnie wymaga następujących zabiegów: (a) oszacowania kosz-
tów, (b) oszacowania efektów, oraz (c) analizy porównawczej obu kategorii. 
Przyjmując taką koncepcję w stosunku do wydatków publicznych, można by 
założyć, że będą one efektywne, kiedy określona kwota wydatku wygene-
ruje możliwie największe korzyści dla społeczeństwa5. Rysunek 1 przedsta-
wia konceptualne ramy  wydajności i efektywności wydatków publicznych.  
W przedstawionym przez  U. Mandla, A. Dierxa, F. Ilzkovitza układzie oce-
na sprawności działania administracji publicznej nie jest oparta na prostym 
porównaniu wydatek – efekt, ale autorzy wyróżniają trzy elementy organiza-
cyjne tej oceny:

• input ‒ czynniki wejścia, a więc różnego rodzaju zasoby finansowe i niefi-
nansowe, które są niezbędne do realizacji określonych zadań; na przykład kosz-
ty utrzymania szpitali, wynagrodzenia personelu itd.;

• output ‒ czynniki wyjścia, czyli finalne produkty, które mają zazwyczaj 
charakter ilościowy i dotyczą na przykład liczby łóżek w szpitalach do dyspo-
zycji pacjentów czy też liczby przeprowadzanych operacji;

• outcome – to efekty produktów finalnych, osiągnięte cele, korzyści, jakie 
uzyskało społeczeństwo; najczęściej mają one charakter jakościowy i określają 
poziom realizacji założonego celu, jaki miał być osiągnięty poprzez alokację 
zasobów; może to być na przykład odsetek chorych, którzy w wyniku hospitali-
zacji powracają do zdrowia i aktywności zawodowej. 

4 S. Owsiak, Finanse Publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,  
s. 90-91.

5 U. Mandl, A. Dierx, F. Ilzkovitz, The effectiveness and efficiency of public spending, 
European Commission, „Economic Papers” 31, February 2008, s. 5.
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wydajność  
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wydajność 

Efektywność 

Czynniki otoczenia
Warunki konkurencyjne, warunki socjoekonomiczne, klimat, rozwój 
ekonomiczny, funkcjonowanie administracji publicznej

Rys. 1. Konceptualne ramy efektywności i wydajności
Ź r ó d ł o: U. Mandl, A. Dierx, F. Ilzkovitz, The effectiveness and efficiency of public spending, European 

Commission, „Economic Papers” 31, February 2008, s. 3.

Badając wydajność w ujęciu całościowym pojawia się  pewna różnica 
pomiędzy  tzw. wydajnością techniczną a wydajnością alokacyjną. Pierwsza 
odnosi się do czystych relacji między kosztem a efektem, biorąc pod uwagę 
możliwą zdolność produkcyjną. Z kolei wydajność alokacyjna ma miejsce, 
gdy redystrybucja poszczególnych wydajności (outputs) sektora publicznego 
nie jest zgodna z personalnymi preferencjami6. Wydajność, która związana 
jest z czynnikami wejścia (input) i czynnikami wyjścia (output) zmierza do 
ostatecznego celu, jakim jest efekt końcowy (outcome)7, który związany jest 
dobrobytem społecznym oraz wzrostem gospodarczym. Efekt końcowy (sku-
teczność, efektywność) alokacji wydatków publicznych to wypadkowa szere-
gu czynników otoczenia, jak konkurencja, zaplecze ekonomiczno-społeczne, 

6 S.J. Bailey, Public Sector Economics: Theory, Policy and Practice, Palgrave Macmillan, 
London 2002, s. 119.

7 W terminologii angielskiej różnica pomiędzy określeniami output i outcome jest mało 
przejrzysta. A. Afonso, St.M. Aubyn wskazują, że pojęcia te są często zamiennie używane, 
stąd trudności interpretacyjne w faktycznym wyjaśnieniu istoty podejmowanego problemu. 
Przykładowo: wydajność systemu opieki zdrowotnej często mierzona jest w kategorii liczby 
wykonanych operacji albo dni spędzonych w szpitalu. Jednak ostatecznym wynikiem (outcome) 
może być liczba pacjentów, którzy powrócili do zdrowia oraz dotychczasowej aktywności 
zawodowej. Stąd też efektywność ma wykazać sukces wykorzystanych zasobów w osiągnięciu 
założonych do realizacji celów. A. Afonso, St.M. Aubyn, Non-parametric approaches to 
educational and health expenditures efficiency in OECD countries, „Journal of Apllied 
Economics” 2005, 8(2), s. 227.
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rozwój gospodarczy czy funkcjonowanie administracji publicznej. Efektyw-
ność, chociaż stanowi motyw przewodni w podejmowanych działaniach ad-
ministracji publicznej, jest dużo trudniejsza do oszacowania niż wydajność, 
szczególnie gdy efekt końcowy podlega silnym wpływom politycznym.

Należy również podkreślić, że efektywność i wydajność są często defi-
niowane w ujęciu komparatywnym poprzez porównanie korzyści i kosztów  
w kraju X i odniesieniu ich w analizie porównawczej do innych państw. Takie 
porównania efektywności i wydajności w skali międzynarodowej są jednak 
bardzo wrażliwe ze względu na wykorzystaną bazę danych, która takim po-
równaniom służy. W takim przypadku wymagany jest minimalny poziom tzw. 
homogeniczności8, która odzwierciedlałaby zróżnicowany charakter instytucji 
publicznych również w ujęciu tradycji kulturowej danego kraju, co ma swoje 
istotne odzwierciedlenie w strukturach administracyjnych. Porównania w ska-
li międzynarodowej, na przykład w kategorii kosztów, obarczone są wieloma 
czynnikami zniekształcającymi. Sytuacja taka wynika między innymi z innej 
klasyfikacji budżetowej, braku wiarygodnych danych, problemów z alokacją 
kosztów zmiennych odnoszących się do określonych dóbr czy usług publicz-
nych. Wyniki analizy międzynarodowej w wielu przypadkach mogą stanowić 
kierunek zmian dla wielu państw, szczególnie tych, które przechodzą bądź 
planują zmiany systemowe, jednakże analiza taka obarczona jest zbyt dużym 
błędem, aby można było na jej podstawie wyciągnąć uogólniające, konstruk-
tywne wnioski. 

Takie porównania między krajami można odnieść do zdecentralizowa-
nych finansów publicznych, gdzie poszczególne jednostki terytorialne przy 
(załóżmy) zbliżonym budżecie osiągają więcej korzyści niż pozostałe. Wów-
czas działania takich jednostek można ocenić jako efektywne. Ocena efek-
tywności w ramach jednego kraju (dotycząca jednostek samorządowych) 
będzie z pewnością łatwiejsza, pomimo pewnych różnic wynikających  
z szeregu czynników ekonomiczno-społecznych, a nawet geograficznych, 
niż porównania międzynarodowe. W przypadku zdecentralizowanych państw 
unitarnych władze samorządowe funkcjonują na podstawie takich samych 
uwarunkowań legislacyjnych, z których dokładnie wynika zakres autonomii 
tak politycznej, jak i ekonomicznej. W takich okolicznościach pojawiające 
się różnice są sygnałem, zarówno dla społeczeństwa, jak i władz, o poja-
wiających się nieprawidłowościach oraz ewentualnych następstwach działań, 
które można zaliczyć do kategorii nieefektywnych. Pojawia się tu też inny 
aspekt, pomimo konkurencji między jurysdykcjami lokalnymi ‒ doświadcze-
nia poszczególnych jednostek (zarówno te dobre, jak i złe) mogą być drogo-
wskazem do dalszych działań. 

8 U. Mandl, A. Dierx, F. Ilzkovitz, The effectiveness and efficiency.
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Oszacowanie efektywności sektora publicznego w tak prostym układzie jak 
koszt i korzyść ani w sposób doktrynalny, ani w sposób empiryczny nie jest 
łatwe, a może wręcz niemożliwe. W kontekście takiego ujęcia efektywności  
V. Tanzi oraz T. Prakash wskazują przyczyny, dla których koszty budżetowe dzia-
łań rządu mogą nie odzwierciedlać faktycznie realizowanych wydatków związa-
nych z alokacją danego dobra czy usługi. Pierwsza przyczyna dotyczy faktu, że 
w większości rządów nie bierze się pod uwagę przy szacunkach budżetowych 
koszów aktywności władz w poszczególnych obszarach o nie tak bezpośrednim 
charakterze, jak na przykład edukacja, obrona narodowa, utrzymanie aktywów 
administracji państwowej (np. budynki administracji publicznej), grunty, lasy 
itp. Innymi słowy, koszty budżetowe dobra publicznego (społecznego), jakim 
jest na przykład szkoła, obejmują przede wszystkim: wynagrodzenie nauczy-
cieli, wyżywienie dzieci, wyposażenie, najogólniej mówiąc wszystko to, co jest 
bezpośrednio związane z procesem edukacji, ale często nie ujmuje się w nich na 
przykład wartości utrzymania budynku, który stanowi własność państwa9.

Analiza porównawcza wydatków w stosunku do korzyści, która ma dać od-
powiedź na pytanie czy dane działanie jest efektywne, czy też nie, jest często 
bardzo subiektywna z uwagi na fakt złożoności wydatku, który zawiera w sobie 
cechy czysto ekonomiczne, ale i społeczne.  

Stąd też literatura przedmiotu proponuje odnieść się do kwestii efektywno-
ści sektora publicznego w dwóch płaszczyznach: efektywność z negatywnymi 
celami i założeniami oraz efektywność z pozytywnymi celami i założeniami.

Kwestią niezwykle trudną jest również rozpoznanie w analizie efektywno-
ści wydatków publicznych czy wydatek może być efektywny w sensie tech-
nicznym, co oznacza jego realizację po niskich kosztach, a co z punktu widze-
nia interesu publicznego może być ocenione jako działanie nieefektywne, czyli 
niezgodne z tym, czego oczekuje społeczeństwo. Oznaczać to może sytuację,  
w której budżet zostanie zniekształcony przez cele, którym większa część spo-
łeczeństwa przypisywać będzie niższy priorytet niż celom o charakterze socjo-
ekonomicznym. 

Ten klasyczny przypadek wyboru to przede wszystkim problem polityczny, 
który łatwiej się rozwiązuje w państwach demokratycznych. Aktywność rządu 
jest pod kontrolą wyborców, poprzez demokratyczny wybór ich przedstawicieli 
do parlamentu, który zapewnić ma równowagę w podejmowanych decyzjach  
w ramach funkcji alokacyjnej oraz określa właściwą konstrukcję budżetu, który 
odzwierciedli cele pożądane przez społeczeństwo. W tym kontekście można za-
dać zasadnicze pytanie, a mianowicie: jak efektywnie zaplanować budżet, który 
zrealizuje wydatki związane z realizacją każdej z funkcji finansów publicznych? 

9 V. Tanzi, T. Prakash, The Cost of Government and the Misuse of Public Assets, w: Public 
Finance in Developing and Transitional Coutries. Essays in Honor of Richard Bird, red.   
J. Martinez-Vazques, J. Alm, 2003, s. 129-145.
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W tym przypadku problem koncentruje się wokół technicznej nieefektywności, 
ale nie jest to już nieefektywność polityczna, choć może ona koncentrować się 
wokół celów związanych z nieefektywnością, będącą pochodną presji lobby-
stów czy wręcz korupcji. Korupcja i nieefektywność to dwie strony tej samej 
monety, co oznacza, że warunkiem zwiększenia efektywności jest redukcja zja-
wisk o charakterze korupcyjnym. Poza tym w sytuacji gdy pojawia się korupcja, 
jeszcze trudniej dokonać wykładni pojęcia efektywności.

Istota problemu efektywnej alokacji sprowadza się do zidentyfikowania 
różnicy pomiędzy generowaniem złych efektów poprzez alokację środków bu-
dżetowych i wydatkowaniem środków publicznych w sposób technicznie efek-
tywny (czyli np. po niskich kosztach) a alokacją środków we właściwym kie-
runku (np. coraz więcej na ochronę zdrowia, edukację czy infrastrukturę), ale  
w sposób nieefektywny, bo po wyższych kosztach. Obydwie kwestie są ważne  
i mają też wiele wspólnego, ponieważ tak jedna, jak i druga mogą prowadzić do 
nieefektywności w wykorzystywaniu zasobów publicznych.

Rozpatrując efektywność z pozytywnymi celami i założeniami można zało-
żyć, że alokacja środków publicznych przyjmuje proporcje zgodne z preferen-
cjami społecznymi, w których priorytetem wydatków objęto w szczególności 
funkcje socjalne państwa. Może się to okazać jednak źródłem jeszcze większej 
nieefektywności niż w sytuacji tzw. złych celów. Pierwsze zagrożenie wiąże się 
z wyprowadzeniem funduszy publicznych na realizację bardzo zindywiduali-
zowanych preferencji środowisk lobbingowych w poszczególnych obszarach 
aktywności państwa. A więc zgodnie z wolą społeczeństwa większy budżet 
otrzyma na przykład edukacja, ale nastąpi przesunięcie środków z poziomu 
szkolnictwa podstawowego na poziom szkolnictwa średniego albo wyższego. 
Z kolei na przykład w ochronie zdrowia pojawią się większe fundusze, ale tyl-
ko w większych miastach, w nowoczesnych, wyspecjalizowanych placówkach, 
kosztem  podstawowej opieki zdrowotnej. Podobna sytuacja może zaistnieć  
w każdym innym obszarze objętym zadaniami państwa. To przesunięcie w ra-
mach poszczególnych kategorii budżetowych jest szczególnie istotne w określe-
niu korzyści, jakie płyną z wydatków przeznaczanych na podstawowe funkcje  
i zadania państwa, co ma szczególne znaczenie w określeniu efektywności na-
wet wówczas, gdy wydatki te nie zmienią całkowitej kwoty w ramach określo-
nej kategorii budżetowej.

Inny problem będący źródłem utraty efektywności w wydatkowaniu fun-
duszy publicznych tkwi w administracyjnym wyprowadzeniu środków budże-
towych przez dostawców usług publicznych. Alokacja to dostarczanie dóbr  
i usług publicznych, których zaplecze normatywne i ekonomiczne określa  
i gwarantuje państwo, jednak faktyczną realizację zleca się wykonawcom tych 
usług (urzędnikom, lekarzom itp.), którzy generują poprzez swoje wynagrodze-
nia znaczące koszty dla budżetu. Dobrze zorganizowani politycznie pracownicy 
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sfery budżetowej, którzy wynegocjowali wysokie wynagrodzenia nie zawsze 
adekwatnie do owych wynagrodzeń, będą efektywni w dostarczanych przez 
siebie dobrach i usługach publicznych. Innymi słowy między wysokim wyna-
grodzeniem a jakością dóbr i usług publicznych nie zawsze  można postawić 
znak równości. Ocena efektywności również może mieć charakter subiektywny,  
w zależności od tego, która ze stron jej dokonuje. Zakłada się, że większy wy-
datek wygeneruje większą korzyść, ale zdaniem V. Tanziego obie te katego-
rie mogą być całkowicie różnie interpretowane. Różnice te to istota problemu  
w koncepcji efektywności10.

2. Efektywność alokacji zasobów na poziomie lokalnym

W zasadzie można wskazać dwa podejścia w literaturze przedmiotu do kwe-
stii efektywności wydatków publicznych na poziomie lokalnym. Z jednej strony 
problem rozważa się w aspekcie globalnej efektywności, obejmującej wszystkie 
(lub przynajmniej kilka) dobra i usługi publiczne, z drugiej ocena ta dotyczy tyl-
ko określonych dóbr i usług, jak na przykład ochrona przeciwpożarowa, policja 
czy opieka socjalna. Bez względu jednak na zakres badanego obszaru w litera-
turze przyjmuje się skonsolidowany układ oceny, który obejmuje trzy warunki 
wspólne dla obu podejść:

1) konieczny jest wybór wskaźników oceniających koszty i korzyści oraz 
metodologia oceny efektywności;

2) analiza wyników efektywności oraz ich statystyczny rozkład wymaga-
ją przetworzenia szczególnie wtedy, gdy różne podmioty wykorzystują różne 
techniki miary efektywności11; 

3) badanie potencjalnych determinant wyników efektywności przy wyko-
rzystaniu modelu Tobina poddawane jest rozważaniom i przetwarzaniu.

Generalnie wybór zmiennych kosztów i korzyści podlega silnym wpływom 
ze strony uwarunkowań instytucjonalnych w ramach działań kontrolno-anali-
tycznych. W szczególności zmienne korzyści wymagają wskazania szerokiego 
zakresu możliwych działań oraz funkcji realizowanych przez władze lokalne. 
Stąd też zgodnie z doktrynalnymi oraz normatywnymi funkcjami przypisy-
wanymi władzom lokalnym w literaturze spotyka się bardzo fragmentaryczne 

10 V. Tanzi, Redistributing income through the Budżet in Latin America, Banca Nazionale del 
Lavoro, „Quarterly Review”, March 1974.

11 Literatura przedmiotu podejmując problem efektywności wydatków sektora publicznego 
bazuje  na metodach porównawczych, ale wskazuje się także na pozaparametryczne analizy, 
jak Free Disposal Hull (FDH) czy Data Envelopment Analysis (DEA), które mają zastosowanie 
również w analizach międzynarodowych.
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ujęcia problemu, które determinowane są specyfiką danego kraju. Na przykład  
w Australii największą uwagę przypisuje się działaniom władz lokalnych w ob-
szarze infrastruktury, w Belgii – edukacji, w Skandynawii, a w szczególności  
w Finlandii – opiece socjalnej, w Brazylii – przeciwdziałaniu ubóstwu i anal-
fabetyzmowi, a przeciwdziałaniu marnotrawstwu w Hiszpanii i Grecji. Mamy 
więc do czynienia z indywidualizacją.

Wśród różnych wskaźników i mechanizmów, poprzez które ocenia się wy-
dajność oraz stopień poprawy efektywności wydatków publicznych władz lo-
kalnych, wymienić można system wskaźników oceniających i monitorujących 
podaż dóbr i usług publicznych wykorzystany w ramach badań przeprowadzo-
nych przez OECD12.

Celem badań przeprowadzonych przez OECD była próba odpowiedzi na 
pytanie, czy władze centralne wykorzystują taki system oraz jakie są uwarun-
kowania w ramach, w których takie systemy działają. System wskaźników  
w szerokim tego słowa znaczeniu odnosi się do systematycznego zbierania 
informacji na temat oceny i monitorowania działań rządu. Należy podkreślić, 
że systemy wskaźników nie są czymś nowatorskim. Wysoką pozycję zyskały  
w latach 80. i wczesnych 90. jako część New Public Management13 – czyli 
nowej filozofii zarządzania sektorem publicznym w wielu państwach OECD.  
Z uwagi na rolę i znaczenie w udziale wydatków władz lokalnych, co jest efek-
tem procesów decentralizacji kompetencji14, funkcjonowanie takiego systemu 
oceny  ma szczególne wartości poznawcze dla władz centralnych, które uzysku-
ją wiedzę o jakości wykonywanych instytucjonalnych obowiązkach władz lo-
kalnych, ale także o efektywności przekazywanych im transferów. Katalog obli-
gatoryjnych zadań władz centralnych  jest bardzo szeroki, jednak w stosunku do 

12 L. Mizell, Promoting Performance: Using Indicators to Enhance the Effectiveness of Sub-
Central Spending, Public Governance and Territorial Development Directorate OECD, „Working 
Paper” No. 5, OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government, 2008.

13 Idea New Public Management, to lepsze wykorzystanie zasobów znajdujących się pod kontro-
lą państwa. W praktyce oznaczało to podjęcie reform w finansach publicznych koncentrując istotę 
zmian na: ograniczeniu bezpośredniego udziału sektora publicznego w gospodarce, intensyfikacji 
prywatyzacji własności publicznej, zwiększeniu efektywności w obszarze klasycznych dóbr i usług 
publicznych, wzmocnieniu pozycji obywatela na rynku dóbr i usług, a w szczególności zastąpienie 
obywatela – pasywnego płatnika podatków – obywatelem-konsumentem, zmniejszeniu aparatu pań-
stwowego oraz oddzieleniu różnych centralnych instytucji państwowych, podejmujących decyzje  
w zakresie alokacji dóbr i usług od instytucji peryferyjnych, w postaci agencji i innych pozarządo-
wych organizacji, których zadaniem jest działalność operacyjna. M.J. Smith, Reconceptualizing the 
British State: Theoretical and Empirical Chalenges to Central Government, „Public Administra-
tion” 1998, vol. 76, s. 51. 

14 Konsekwencją decentralizacji administracyjnej jest decentralizacja zadań i kompetencji w dzie-
dzinie finansów publicznych. Decentralizacja w zakresie finansów nie jest możliwa bez decentralizacji 
administracji […] decentralizacja finansowa nie odbywa się bowiem w próżni organizacyjnej, lecz  
w systemie ustrojowym, ukształtowanym zgodnie z ideą decentralizacji. A. Borodo, Finanse publiczne 
w świetle regulacji prawnych, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2000, s. 23. 
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dóbr i usług dostarczanych na poziomie lokalnym obligatoryjność ta obejmuje 
odpowiedzialność w kontroli podaży tych dóbr oraz sposobie wydatkowania za-
sobów publicznych. Jak podkreśla A. Borodo, „w stosunkach między państwem 
a samorządem terytorialnym nie ma hierarchicznego podporządkowania, na 
plan główny wysuwa się odpowiednio zbudowany stosunek nadzorczy i bada-
nie, czy rozstrzygnięcia podejmowane przez samorząd są zgodne z ustawami”15. 
Centralny monitoring oraz ocena działań podejmowanych przez władze lokalne 
ma – zdaniem autora Raportu OECD ‒ dwuwymiarowy charakter: mikroeko-
nomiczny i makroekonomiczny. Z jednej strony działania takie pomagają w do-
starczeniu lokalnych dóbr i usług publicznych, z drugiej ‒ przyczyniają się do 
osiągnięcia celów makroekonomicznych dotyczących między innymi: jakości, 
powszechności, sprawiedliwości i oszczędności w alokacji dóbr i usług publicz-
nych w skali całego kraju.

W kontekście powyższych rozważań wskaźnikom efektywności wydatków 
publicznych można przypisać fundamentalne znaczenie w dwóch kwestiach. 

Po pierwsze, wskaźniki dostarczają informacji: o kierunkach zmian w dotych-
czasowej polityce (zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym), o efektyw-
ności wydatków władz lokalnych oraz o jakości podaży dóbr i usług publicznych. 
Dzięki pozyskanej wiedzy można być stałym komponentem relacji między róż-
nymi szczeblami władzy publicznej. Należy podkreślić, że znaczenie przepływu 
informacji jest niebagatelne, nawet gdy chodzi o sektor publiczny. Jak zauważa 
J.E. Stiglitz, założenie ekonomii klasycznej, że konkurencyjność rynków jest 
wystarczającym warunkiem efektywnej alokacji zasobów jest błędne, gdyż nie 
uwzględnia kosztów pozyskiwania informacji. Badania dotyczące funkcjonowa-
nia rynku w warunkach asymetrii informacji podejmowano już w latach 60. i 70. 
XX wieku. Można tu wymienić na przykład prace laureatów nagrody Nobla 
– J.A. Mirrlessa i R.E. Lucasa. Podkreślali oni, że podmioty gospodarcze dzia-
łają w warunkach niepewności, niedoskonałej informacji i przy wysokich kosz-
tach jej pozyskania. Ich decyzje inwestycyjne nie zawsze są racjonalne z uwagi 
na trudności z odczytaniem sygnałów rynkowych, spowodowane asymetrycz-
nością informacji. W takiej sytuacji nie są spełnione warunki działania „niewi-
dzialnej ręki” rynku. Byłyby spełnione, gdyby informacja była doskonała i do-
stępna dla wszystkich uczestników rynku16. Wprawdzie badania te koncentrowały 
się początkowo na gospodarce realnej, ale problem informacji nabrał większego 
znaczenia w czasach globalizacji i silnego rozwoju koncepcji decentralizacji.  
S. Kelman  wskazuje na jeszcze inny czynnik. Centralna pozycja władz państwa

15 Ibidem, s. 23. 
16 W. Szczęsny, Aspekty teoretyczne współczesnego kryzysu finansowego, w: Gospodarowa-

nie  zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia, Studia i Materiały, „Miscellanea 
Oeconomicae Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach”  
2009, nr 1, s. 201.
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Tabela 1. Cele systemów wskaźników wydajności

Wyszczególnienie
Liczba stosowanych  

systemów wskaźników
cel główny cel wtórny

Benchmarking wydajności jednostek samorządowych 7 7
Promowanie w jednostkach samorządowych uczenia się,

opartego na dobrych doświadczeniach innych 5 8

Poprawa jakości usług 5 7
Poprawa wydajności jednostek samorządowych 4 8
Promowanie odpowiedzialności w jednostkach samorządowych 5 5
Pomiar efektywności wydatków publicznych 6 4
Określenie skuteczności strategii politycznych 1 6
Określenie alokacji budżetowej 2 3
Budżetowanie i kontrola finansowa 2 1

Ź r ó d ł o: L. Mizell, Promoting Performance: Using Indicators to Ethance the Efectiviness of Sub-Cen-
tral Spending, Public Governmamce and Territorial Development Directorate OECD, „Working Paper” No. 5, 
OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government, 2008, s. 6.

jako swego rodzaju węzeł w sieci administracji publicznej umożliwia z jednej stro-
ny transfer informacji między jednostkami władzy lokalnej, z drugiej ‒ czytelność 
tej informacji17.

Po drugie, informacje pozyskane przez władze centralne mogą stanowić im-
puls do zmian, które rozwiążą dotychczasowe problemy, w obliczu których stały 
władze lokalne, co w konsekwencji zwiększa prawdopodobieństwo realizacji ce-
lów i założeń polityki ekonomiczno-społecznej państwa w kwestii alokacji lokal-
nych dóbr i usług publicznych.

Władze poszczególnych państw mogą stosować różne strategie w planowaniu  
i wdrażaniu systemu wskaźników, które zdeterminowane są celami oraz uwarunko-
waniami w ramach, w których system ma działać. Należy jednak mieć świadomość, 
że różnice w poziomie jakości informacji otrzymywanej przez władze szczebla cen-
tralnego i lokalnego są nieuniknione i żaden system wskaźników nie jest w stanie 
zapewnić rzetelnej w swej treści „perfekcyjnej informacji”. Władze rządowe muszą 
wybrać typ i zakres informacji, ufając, że uzyskują bazę odnośnie do celów, które są 
przedmiotem ich zainteresowania. Waga problemu jest o tyle istotna, o ile zebrane 
dane są wyznacznikiem podejmowanych decyzji, a więc ostatecznie zaważą o efek-
tywności alokacji dóbr i usług publicznych. W rezultacie trudno przyjąć optymalny 
wzór dla stworzenia systemu wskaźników. Jest to zwykle katalog różnych celów,  
o różnym priorytecie w poszczególnych państwach. Wyniki ankiety przeprowadzo-
nej przez Fiscal Network (OECD) przedstawiają systemy wskaźników, które służą 
celom o różnym priorytecie dla władz centralnych ‒ zob. tabela 1. 

17 S. Kalman, Improving Service Delivery Perfomance in the United Kingdom: Organization 
Theory Perspectives on Central Intervention Strategies, „Journal of Comparative Policy Analysis” 
2006, Vol. 8, No. 4, s. 393-419. 
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Z przedstawionych danych wynika, że dwa najczęściej identyfikowane jako 
główne cele systemów wskaźników to benchmarking wydajności jednostek samo-
rządowych oraz pomiar efektywności wydatków publicznych. Biorąc pod uwagę 
ogólną liczbę wskaźników, pomiar efektywności wydatków publicznych ustępu-
je miejsca promowaniu w jednostkach samorządowych uczenia się opartego na 
dobrych doświadczeniach innych, a także poprawie jakości usług. Sugeruje to, 
że założeniem wielu systemów wskaźników jest promowanie celów związanych  
z usługami publicznymi w sposób pośredni, poprzez przepływ informacji między 
jednostkami samorządowymi.

Różnica w hierarchii między dwoma celami o charakterze priorytetowym na-
suwa komentarz. Benchmarking18 jest najlepszym podejściem, aby osiągnąć inne 
cele. Stanowi on nie tylko sposobność na zebranie doświadczeń i poprawę do-
tychczasowej sytuacji poprzez „porównanie z najlepszymi”, ale ta efektywność 
osiągana może być dzięki konkurencji i dostosowaniu do poziomu wyższego, 
lepszego. Należy podkreślić, że koncepcja benchmarkingu przede wszystkim do-
tyczy sektora prywatnego, stąd też wykorzystanie wskaźników benchmarkingu 
nie gwarantuje automatycznie efektywności. W rzeczywistości słabość bench-
markingu w przypadku dóbr i usług publicznych polega na tym, że być może 
obywatele będą bardziej zainteresowani jakością oferowanych im dóbr i usług, 
niż efektywnością w zakresie ponoszonych kosztów szerokiego zasięgu aktywno-
ści władz lokalnych. Wówczas jednak może pojawić się ryzyko, że benchmarking  

18 Benchmarking (porównanie z najlepszymi). Zgodnie z Raportem „w zakresie alokacji dóbr  
i usług publicznych w Australii w 2007, benchmarking podaży usług to systematyczny proces ba-
dania oraz zachęcania do wdrażania najlepszych praktyk w wykorzystaniu rzadkich zasobów w taki 
sposób, aby dostarczyć dobra i usługi w sposób jak najbardziej efektywny i wydajny”. Benchmar-
king to „ciągły proces, w którym porównywane są produkty, usługi, a przede wszystkim procesy 
i metody funkcjonowania wielu firm. Przy czym powinny być podane różnice między przedsiębior-
stwami, ustalone powinny być powody dla zaistniałych różnic i zaproponowane możliwości dosko-
nalenia. Porównanie należy przeprowadzać z przedsiębiorstwami, które są wiodące w badanych 
metodach i procesach. Firmy te określane mianem best in class, czyli najlepsze we własnej klasie”. 
Benchmarking zaczyna zajmować coraz ważniejsze miejsce wśród metod zarządza nia. O jego atrak-
cyjności decyduje między innymi jego elastyczność. Wykorzystany może zostać w celu zidentyfi-
kowania archaicznych struktur, zoptymalizowa nia procesów zachodzących w jednostce jak również  
w celu wsparcia kadry przy decyzjach związanych ze strategicznym ukierunkowaniem organizacji. 
Benchmarking jest metodą, która ma sprzyjać podwyższaniu konkurencyjności. Charakteryzuje się, 
oprócz klasycznego porównania firm, systematycz nym poszukiwaniem poza własną organizacją lub 
poza własną branżą racjonalnych sposobów działania oraz lepszych rozwiązań. Warto podkreślić, że 
to nie różnice wobec innych stanowią sedno procesu benchmarkingu, lecz zamierzona identy fikacja 
najlepszych praktyk tzw. best-practices, które umożliwią polepszenie pozycji na rynku i dostar-
czą korzyści na tle konkurencji. Benchmarking można scharakteryzować następującym pytaniem: 
„Dlaczego inni robią to lepiej i czego my możemy się od nich nauczyć?” E. Czyż-Gwiazda, Bench-
marking, czyli jak porównać się z najlepszymi, Centrum Benchmarkingu Polska, Katowice, 2006, 
[cyt. za:] R. Camp, Benchmarking ‒ The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior 
Performance, „ASQ Quality Press” 1989.  
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i przejrzystość zasad funkcjonowania poszczególnych władz lokalnych  wzmoc-
nią grupy interesu, które będą wywierały silny wpływ zarówno na wydatki i ich 
strukturę, jak i także na obciążenia fiskalne. J. Lundsgaard proponuje w takiej 
sytuacji specyficzną kombinację benchmarkingu i procedur fiskalnych19. 

Przykłady wykorzystania systemu wskaźników opartych na benchmarkingu 
władz lokalnych, zarówno w państwach unitarnych, jak i federalnych, w zakre-
sie dostarczania dóbr i usług publicznych w kontekście efektywności prezentuje 
tabela 2. W systemach tych, jak na przykład w Norwegii i Australii, zakres em-
pirii wykracza poza ramowe rozumienie efektywności, monitorując także za-
kres dóbr i usług, które realizują cele równości, sprawiedliwości, skuteczności.  
W Australii każdego roku specjalna komisja – Steering Committee – składająca 
się z reprezentantów władz centralnych i lokalnych wsparta komisją Producti-
vity Commission, składa raport monitorujący 14 obszarów aktywności państwa 
na temat dostarczania dóbr i usług, które w latach 2005-2006 stanowiły 60% 
stałych wydatków (około 11% PKB)20. Z kolei w Norwegii system KOSTRA 
obejmuje 40 kluczowych wskaźników na poziomie lokalnym oraz dodatkowo 
1000 wskaźników obejmujących 16 obszarów aktywności państwa w zakresie 
dostarczania dóbr i usług publicznych. W tym systemie dochodzi nie tylko do 
wymiany informacji pomiędzy szczeblami władzy państwowej, ale także są one 
przekazywane opinii społecznej. We Francji każda jednostka władzy lokalnej 
może rozwinąć i wdrożyć własny system, aby uzyskać informacje niezbędne 
przede wszystkim dla tej właśnie jednostki21.

Wszystkie wskaźniki są wykorzystywane przez władze centralne do oceny                     
i monitorowania dostarczania dóbr i usług publicznych na poziomie lokalnym. 
Jednak stopień oddziaływania na projektowanie i wykorzystywanie tych wskaźni-
ków jest różny. Systemy z wysokim poziomem oddziaływania władz centralnych 
postrzegane są jako klasyczne systemy pionowe, które przede wszystkim koncen-
trują się na priorytetach władzy szczebla centralnego oraz sprawach narodowych. 
Tradycyjnie w takim systemie rodzaj wskaźników i ich wdrażanie nie podlegają 
konsultacji z władzami lokalnymi. Przeciwieństwem są systemy horyzontalne, 
które koncentrują się na ułatwieniach w zbieraniu informacji oraz ich przetwa-
rzaniu między jednostkami władzy lokalnej. Priorytetem są w tych systemach 

19 J. Lundsgaard, Ageing, Welfare Service and Municipalities in Finland, „OECD Economics 
Department Working Paper” No. 428, ECO/WKP (2005)15, s. 18.

20 Country response to „Efficienncy of Sub-Central Spending: Qestionnaire on Performance 
Indicators”, COM/CTPA/ECO/GOV/(2007)2/REV1; SCRGSP (Steering Committee for the 
Review of Government Service Provision) (2007), „Report on Government Services 2007”, 
Productivity Commission, Canberra.

21 OECD (2006), „Workshop Proceedings: The Efficiency of Sub-Central Spending” GOV/
TDPC/RD(2006)12, Statistic Norway (2002), „KOSTRA” www.ssb.no/english/subjects/00/00/ 
20/kostra _en/.
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Tabela 2. Zakres stosowanych systemów wskaźników  
według poszczególnych kategorii aktywności państwa

Kraj  
Respondent

Sektor objęty systemem (systemami) wskaźników

różne
(Multiple) edukacja ochrona 

zdrowia transport opieka 
socjalna

inne  
niepodlega-
jące ogólnej 
klasyfikacji

Australia X
Dania X
Finlandiaa X X
Niemcy  
(landy)b

X

Irlandiac X
Włochyd X Polityka 

Regionalna 
2000-2006
Polityka 

Regionalna 
2007-2013

Holandia X X
Norwegia X
Szwecja X X X X
Francja

brak narodowego oraz centralnego systemu wskaźników
Meksyk
Hiszpania
Szwajcaria
Turcja
Niemcy  
(Poz. Centr.) brak centralnego systemu wskaźników

a Finlandia przedstawiła dwa dodatkowe kwestionariusze, w których podsumowano badania podjęte na poziomie cen-
tralnym w zakresie efektywności dostarczanych dóbr i usług publicznych dotyczących ochrony zdrowia oraz edukacji;  
b Land Berlin; c Irlandia przedstawiła dodatkowy kwestionariusz podsumowujący Narodowy Plan Ochrony Zdrowia; d Wło-
chy przedstawiły informacje dotyczące trzech systemów: jeden dotyczył polityki regionalnej w latach 2000-2006, drugi 
polityki regionalnej w latach 2007-2013, trzeci ochrony zdrowia.  

Ź r ó d ł o: H. Blöchliger, Market Mechanizm in Public Services Provision, OECD Network on Fiscal 
Relations Across Levels of Government, COM/CTPA/ECO/GOV/P (2008)6, s. 32.

sprawy o zasięgu lokalnym22. To, który system przeważy w praktyce ‒ piono-
wy czy poziomy ‒ uzależnione jest od szeregu czynników charakterystycznych 
dla danego państwa oraz założeń i celów, które mają być realizowane dzięki 
pozyskanym informacjom z funkcjonującego systemu oceny i monitorowania 
efektywności.

22 M. Goddard, R. Mannion, The Role of Horizontal and Vertical Approaches to Performance 
Measurement and Improvement in the UK Public Sector, „Public Performance&Management 
Review” 2004, Vol. 28, No. 1, s. 75-95.
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W sumie w przeprowadzanych badaniach na kwestionariusz OECD  
w 2007 r. odpowiedziało 14 rządów centralnych oraz jeden regionalny,  
z czego osiem państw oraz jeden region wskazały 16 systemów wskaźników, 
pozostałe nie wykazały żadnych systemów ani na poziomie narodowym, ani 
regionalnym. Ponieważ przesłany kwestionariusz obejmował bardzo szeroki 
zakres aktywności państwa na różnych jej poziomach, a liczba respondentów 
okazała się niewielka w stosunku do liczby państw OECD, trudno przyjąć 
wnioski, które by miały charakter uogólniający, wskazujący na zachodzący 
trend w polityce państwa.

W ocenie efektywności dostarczanych dóbr i usług publicznych nie moż-
na pominąć kontekstu instytucjonalnego, który ma tu szczególne znaczenie. 
Tam, gdzie odpowiedzialność za wydatki jest znacząco zdecentralizowana,  
i/lub gdzie dobra i usługi publiczne są finansowane z budżetów władz lokal-
nych, systemy wskaźników, które podlegają centralnej kontroli, spotykają się 
z dużym oporem ich wdrożenia przez władze lokalne. W kontekście decentra-
lizacji czy dewolucji centralna ocena wyników, w zamian za większy wpływ 
władz lokalnych na podaż dóbr i usług publicznych, może być postrzegana jako 
rozszerzenie kontroli władz centralnych. Zgodnie z wymogami ustrojowymi, 
które implikują określone zachowania podporządkowania się władz lokalnych 
władzom centralnym, władze niższego poziomu, mimo że dostosują się do na-
łożonych na nie obowiązków, to jednak mogą źle odczytać (przetworzyć) infor-
mację  uzyskaną na bazie systemu wdrożonych wskaźników. Co więcej, wdro-
żony system może źle odzwierciedlać kompleksowość dostarczanych lokalnych 
dóbr i usług publicznych ze względu na fakt niedokładnej informacji posiadanej 
przez władze centralne i to zarówno w kwestii władz lokalnych, jak i obszarów 
ich aktywności. Nasuwa się w tym kontekście koncepcja A. Puvianiego, opie-
rająca się na założeniu, że państwo ma charakter monopolistyczny. Jednostka 
polityczna nie jest rozumiana  jako organizm demokratyczny, czyli zakładający 
powszechne uczestnictwo. Zamiast tego „państwo reprezentuje instytucję, po-
przez którą grupa osób obdarzonych władzą, wymusza swą wolę na innej grupie 
– na tych, którzy władzy podlegają. […] Członkowie grupy podporządkowa-
nej, czyli kierowanej, mogą reagować jedynie w granicach warunków, w jakich 
się znaleźli. Nie mogą reagować w sensie bezpośrednim. Można przewidzieć, 
że grupa taka będzie stawiała opór przeciw nakładaniu na nią obciążeń przez 
klasę panującą (w kontekście decentralizacji finansów publicznych jest to wła-
dza centralna) i będzie, co zrozumiałe, miała świadomość znikomej lub żadnej 
«kooperacji» z rządzącymi”23. Stąd też przy projektowaniu systemu, który ma 
zapewnić rzetelną w swej treści informację, powinny być uwzględnione intere-

23 J.M. Buchanan, Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 1997, s. 161-162. 
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sy zarówno władz centralnych, jak i lokalnych, a co za tym idzie ‒ system taki 
będzie gwarantem użyteczności niezbędnych informacji dla obu stron procesu 
decyzyjnego. 

Podsumowanie

W zakresie determinant efektywności alokacji w literaturze eksponuje się 
rolę ekonomicznych, społecznych, politycznych, demograficznych oraz geogra-
ficznych czynników. Na tle wszystkich wskaźników zmiennym ekonomicznym 
przypisuje się zdecydowanie najważniejsze znaczenie. Spoiwem, które łączy 
ogół poglądów wyrażanych w kwestii efektywności jest stanowisko, w myśl 
którego, im większa jest zależność finansowa w postaci transferów ze szczebla 
centralnego, tym mniejsze są rezultaty w efektywności wydatkowania na szcze-
blu lokalnym. Stąd też wpływ na efektywność oraz – szczególnie – na politycz-
ną kontrolę wydatków publicznych uzależnia się od głównych źródeł dochodów 
lokalnych (podatkowych oraz pozapodatkowych, np. subwencji). Taką pozy-
tywną zależność wyrażają Vanden Eckaut, De Borger oraz Kerstens. Przeciw-
ne stanowisko zajmuje Balaguer, zdaniem którego wysoki poziom dochodów 
podatkowych per capita (a także subwencji) ma negatywny wpływ na efek-
tywność, gdyż większa dostępność i swoboda dysponowania funduszami pu-
blicznymi łagodzą dyscyplinę budżetową. Stanowisko takie powiela literatura 
federalizmu fiskalnego drugiej generacji. Według Oates24 dostęp do większej 
ilości funduszy publicznych w obu wariantach (podatki, subwencje) zmniej-
sza czujność i ostrożność lokalnych polityków w nadzorze sposobu realizo-
wania wydatków. Oates zwraca także uwagę, że poza czynnikiem „wielkości” 
funduszy, znaczenie ma również struktura tych dochodów. W szczególności 
wyższy wskaźnik zależności (większy udział transferów z budżetu centralne-
go) generuje przestrzeń dla oportunistycznych zachowań władz lokalnych ze 
względu na pewne dofinansowanie, przy jednoczesnym złagodzeniu dyscypli-
ny budżetowej.

Wśród innych zmiennych częściej wykorzystywanych jako czynniki eks-
plikacyjne w odniesieniu do efektywności wydatków wymienić można średni 
dochód budżetu władz lokalnych oraz poziom wykształcenia społeczności lo-
kalnej. Oba czynniki mają przeciwstawny wpływ na efektywność, odpowiednio 
negatywny oraz pozytywny. Różnica ma swe fundamenty w oddziaływaniu na 
świadomość społeczną oraz interes w wydatkach publicznych. W kwestii po-

24 W.E. Oates, Toward a second-generation theory of fiscal federalism, „International Tax and 
Public Finance” 2005, No. 12, s. 349-373.
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litycznej z pewnością negatywny wpływ będzie miała ilość partii w zawartej 
koalicji w strukturach władz lokalnych oraz ich partyjne relacje ze strukturami 
władz szczebla centralnego25.

W literaturze przedmiotu podkreśla się trudność oceny efektywności wydat-
ków publicznych. Tradycyjna analiza kosztów w relacji do efektów ma prawo 
bytu w sektorze prywatnym, natomiast w sektorze publicznym trudno jedno-
znacznie wskazać metodę i wskaźniki, które by właściwie oceniły jakość reali-
zacji funkcji alokacyjnej. Zdaniem L. Boetti, M. Piacenza, G. Turami istotne, 
a jednocześnie trudne jest znalezienie odpowiednich wskaźników opisujących 
efektywność konkretnych podmiotów publicznych dostarczających dobra i usłu-
gi publiczne szczególnie w kontekście oceny efektywności władz lokalnych26.
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Samorządowy zakład budżetowy 
 w świetle nowej ustawy o finansach publicznych

Uniwersytet Śląski

Jadwiga Glumińska-Pawlic

Streszczenie. Artykuł dotyczy nowych zasad działania i prowadzenia gospodarki 
finansowej przez samorządowe zakłady budżetowe w związku ze zmianą ustawy o fi-
nansach publicznych. Przyjęte rozwiązania nie spełniają jednak oczekiwań jednostek sa-
morządu terytorialnego [JST], zmuszają do likwidacji istniejących zakładów lub zmiany 
ich formy organizacyjno-prawnej. Działania te pociągają za sobą wydatki, których usta-
wodawca nie uwzględnił.

Słowa kluczowe: samorządowy zakład budżetowy, gospodarka finansowa, prze-
kształcenie samorządowego zakładu budżetowego

Wprowadzenie

Proponowane już w latach 90. zmiany w organizacji sektora finansów pu-
blicznych przewidywały w szczególności likwidację wszystkich istniejących 
zakładów budżetowych. Trudno było jednak zgodzić się z tą koncepcją w od-
niesieniu do komunalnych zakładów budżetowych, które odpłatnie wykonywa-
ły wyodrębnione zadania w sferze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz pokrywały koszty swojej 
działalności z przychodów własnych i – uzupełniająco – z dotacji otrzymywa-
nych z budżetu JST. 
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Zasadniczym dylematem dla organów stanowiących JST było i jest doko-
nanie prawidłowego wyboru sposobu prowadzenia i form organizacyjno-praw-
nych podmiotów realizujących zadania własne z zakresu użyteczności publicz-
nej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej1 – gospodar-
ka ta prowadzona może być w formach: samorządowego zakładu budżetowego 
lub spółek prawa handlowego2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą także 
powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej podmiotom 
gospodarczym spoza sektora finansów publicznych, w tym osobom fizycznym, 
osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowo-
ści prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych, z zastosowaniem przepi-
sów o zamówieniach publicznych. 

Jednakże w praktyce żadna ze wskazanych w ustawie form organizacyjno-
-prawnych nie sprawdziła się, a udzielana im pomoc w spłacie zobowiązań pu-
bliczno-prawnych zaczęła być ograniczana na gruncie przepisów ustawy o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej3. Dla przykładu można 
wskazać, że spośród istniejących możliwości w województwie śląskim wybrano 
dla porównywalnych sfer działalności obydwie: dla Stadionu Śląskiego w Cho-
rzowie formę zakładu budżetowego, a dla Katowickiego „Spodka” formę spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością (aktualnie jest to gminna jednostka budżetowa, 
której obiektami zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach). 

Propozycje likwidacji zakładów budżetowych wiązały się z próbą odpowie-
dzi na pytanie: jeśli nie zakład budżetowy to co? Ustawodawca nie miał jednak 
koncepcji utworzenia takiej nowej formy organizacyjno-prawnej, która odpo-
wiadałaby potrzebom JST i umożliwiała odpłatne wykonywanie zadań w sferze 
użyteczności publicznej. 

1. Istota zakładu budżetowego

Zakłady budżetowe rozpoczęły działalność na gruncie polskiego prawa bu-
dżetowego poczynając od roku 1958 jako forma budżetowania netto. Początko-
wo przyjmowano, że mogą one być tworzone, jeżeli rozmiar działalności, wa-
runki miejscowe lub względy gospodarcze uzasadniają potrzebę ich działania. 
Gospodarka finansowa zakładów stanowiła uproszczoną formę rozrachunku go-

1 Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.
2 Zob. szerzej Finanse samorządowe 2008, red. C. Kosikowski, Oficyna a Wolters Kluwer 

bussines, Warszawa 2008, s. 88 i n. 
3 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r., Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.
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spodarczego, a zakłady były zwolnione z podatków i nie dokonywały amortyza-
cji środków trwałych4. Forma zakładu budżetowego była stosowana w szerokim 
zakresie dla realizacji zarówno zadań państwowych, jak i samorządowych5.

Reforma ustroju administracji terenowej w Polsce, podjęta w 1990 roku, 
w głównej mierze skoncentrowana została na przywróceniu instytucji samo-
rządu terytorialnego, a gminom powierzono do realizacji szereg zadań o cha-
rakterze publicznym, które miały realizować w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. Jednakże redystrybucja zadań i uprawnień pomiędzy organy 
administracji rządowej a władzę samorządową napotkała poważne trudności, 
zwłaszcza ze strony administracji centralnej, a w niektórych dziedzinach zo-
stały one nawet zawężone w stosunku do uprawnień i zadań byłych rad naro-
dowych stopnia podstawowego6. Najważniejsze dla gmin zagadnienia gospo-
darki finansowej rozczłonkowano pomiędzy kilka ustaw i cały szereg aktów 
podustawowych. Brak prawnofinansowych podstaw działalności gmin sprawił, 
że do końca 1990 roku działały one nadal na podstawie przepisów o gospodarce 
finansowej rad narodowych i wykonywały uchwalone przez nie budżety. Reak-
tywowanie samorządu nie spełniło więc – przynajmniej w pierwszym roku jego 
funkcjonowania – oczekiwań na nową jakość działania gmin7. Ujemne skutki 
niewłaściwej praktyki legislacyjnej spowodowały, że niebezpiecznie przedłużył 
się proces tworzenia nowych ram prawnofinansowych.  

Początkowo (po 1990 roku) formę zakładu budżetowego wybierano przy 
dokonywaniu przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, a powodem była 
między innymi chęć ucieczki przed opodatkowaniem (zwłaszcza przed tzw. po-
piwkiem, czyli podatkiem od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń) oraz 
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli przez organ, który go utworzył. 
Z drugiej jednak strony brak amortyzacji środków trwałych powodował trudno-
ści finansowe związane z odtworzeniem składników majątkowych, co szczegól-
nie można było zauważyć w zakładach komunikacyjnych. Forma ta była wybie-
rana w zasadzie tam, gdzie nie było uzasadnione lub możliwe powoływanie do 
życia innych podmiotów, które mogłyby realizować zadania gospodarcze JST. 

4 Zob. szerzej C. Kosikowski, Podmioty prawa budżetowego, w: System instytucji prawno-
-finansowych PRL, t. II: Instytucje budżetowe, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1982, s. 354 i n.

5 C. Kosikowski, Sektor finansów publicznych w Polsce, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 
2006, s. 45 i n.

6 Por. rozdział 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych 
w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej (Dz.U. 
nr 34, poz. 198) oraz uwagi Cz. Rudzkiej-Lorentz, Majątkowe i finansowe podstawy działania 
samorządu terytorialnego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1993, s. 7-8;  
M. Kulesza, Zagrożenia reformy (w sprawie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego), „Sa-
morząd Terytorialny” 1991, nr 1-2, s. 86-90.  

7 J. Małecki, Finanse gminy samorządowej de lege lata i de lege ferenda, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, z. 2, s. 37 i n.
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Zakład budżetowy w obrocie prawnym działa samodzielnie, ale w grani-
cach pełnomocnictwa udzielonego przez organ stanowiący JST oraz korzy-
sta z jej osobowości prawnej, podejmując w jej imieniu czynności prawne. 
Jest szczególną formą, która łączy w sobie cechy podmiotu gospodarczego 
i jednostki realizującej zadania samorządu terytorialnego8. Odpłatne świad-
czenie usług w ramach realizacji zadań publicznych oraz wiązanie wydatków 
zakładu budżetowego z jego przychodami stwarza bodźce ekonomiczne do 
wzrostu zainteresowania w pozyskiwaniu przychodów i racjonalizacji kosz-
tów świadczonych usług. Stąd też forma zakładu budżetowego znajduje sze-
rokie zastosowanie, zwłaszcza w sferze użyteczności publicznej, tam gdzie 
przychody z prowadzonej działalności w znacznym stopniu pokrywają koszty 
działalności, ale ze względów społecznych nie mogą być maksymalizowa-
ne w celu osiągnięcia zysku i zachodzi konieczność ich wsparcia z budżetu  
w formie dotacji9. Dotyczyło to zwłaszcza utrzymania dróg, ulic i mostów, 
wodociągów i kanalizacji, administracji budynków mieszkalnych, prowadze-
nia ośrodków sportu i rekreacji, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy 
izb wytrzeźwień. Pamiętać jednak należy, że zakład podlega w całości rygo-
rom gospodarowania środkami publicznymi, co w znacznym stopniu ograni-
cza elastyczność jego działania.

Podstawowe zasady działania zakładów budżetowych zostały aktualnie 
określone w przepisach dwóch ustaw: o gospodarce komunalnej oraz o fi-
nansach publicznych10. Zgodnie z przyjętymi w roku 2009 zasadami, z dniem  
31 grudnia 2010 r. zakończeniu uległa likwidacja wszystkich państwowych 
zakładów budżetowych oraz nastąpiło znaczne ograniczenie zakresu działania 
zakładów budżetowych wykonujących zadania własne JST, co w konsekwen-
cji prowadzi do likwidacji części samorządowych zakładów budżetowych11. 
Krytyczna ocena funkcjonowania zakładów budżetowych nie odnosiła się 
zasadniczo do zakładów samorządowych, które były tworzone w celu świad-
czenia usług o charakterze powszechnie dostępnym i w sposób nieprzerwany 
w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych12. Zatem utrzymanie  

8 Por. E. Tegler, Z. Ofiarski, Finanse samorządu terytorialnego, Agencja ER, Białystok 1992, 
s. 76 i n. 

9 K. Sawicka, Formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej, w: J. Glumińska-Pawlic, 
K. Sawicka, Budżet jednostki samorządu terytorialnego, ZCO, Zielona Góra 2002, s. 58 i n.

10 Zbliżone rozwiązania obowiązywały pod rządami kolejnych ustaw o finansach publicznych: 
z dnia 26 listopada 1998 r., z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U.  
nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

11 Zob. art. 87 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

12 Zob. szerzej K. Sawicka, Zakłady budżetowe, w: System prawa finansowego, t. II: Prawo 
finansowe sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Oficyna a Wolters Kluwer bussines, 
Warszawa  2010, s. 53 i n.
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w samorządzie terytorialnym zakładów budżetowych było wyjściem na-
przeciw postulatom ich organów o zachowanie tej formy organizacyjnej  
i dalsze ich funkcjonowanie, ale w sferze stricte samorządowej z ogranicze-
niem zakresu ich działania wyłącznie do zadań własnych i spraw wskazanych  
w art. 14 ustawy o finansach publicznych, a dotyczących:

• gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
• dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszcza-

nia ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia  
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

• lokalnego transportu zbiorowego;
• targowisk i hal targowych;
• zieleni gminnej i zadrzewień;
• kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych  

i urządzeń sportowych;
• utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt,  

w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginię-
ciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania;

• cmentarzy.
Zauważyć jednak należy, że wymienione w powołanym przepisie zadania 

należą prawie wyłącznie do zadań własnych gminy, a tylko niektóre z nich tak-
że do zadań powiatów, natomiast prowadzenie ogrodów zoologicznych nie jest 
zadaniem własnym JST, wymienionym w ustawach ustrojowych.

Zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce komunalnej oraz art. 16 ustawy  
o finansach publicznych organy stanowiące JST mogą tworzyć, łączyć, prze-
kształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe za-
kłady budżetowe z zastrzeżeniem, że działalność wykraczająca poza zadania 
o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w tej formie. 
Wprowadzając pojęcie samorządowego zakładu budżetowego ustawodawca 
dokonał też konsekwentnie dalszych porządkujących zmian w ustawie o gospo-
darce komunalnej w art. 22 i 2313. 

Tworząc samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący JST określa – 
w drodze uchwały: 

• nazwę i siedzibę zakładu;
• przedmiot jego działalności;
• źródła przychodów własnych zakładu;
• stan wyposażenia zakładu w środki obrotowe oraz składniki majątkowe 

przekazane zakładowi w użytkowanie;

13 Zob. art. 29 Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych.

ZN nr 21.indb   145 2011-10-25   08:53:49



Jadwiga Glumińska-Pawlic146

• terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obroto-
wych dokonywanych przez zakład do budżetu JST oraz sposób i terminy rocz-
nych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu. 

W przeciwieństwie do wymogów stawianych przy tworzeniu jednostek bud- 
żetowych, ustawodawca nie wymaga nadawania samorządowemu zakładowi 
budżetowemu statutu14. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by taki statut zo-
stał nadany (np. w formie załącznika do uchwały powołującej zakład do życia) 
i zawierał wszystkie dane, o których była wyżej mowa. Podkreślić należy, że 
zakłady budżetowe nie mają w dalszym ciągu osobowości prawnej, nie podle-
gają też żadnym odrębnym trybom rejestracji, zgłoszeń itp.

Natomiast łącząc lub likwidując samorządowy zakład budżetowy, organ 
stanowiący JST określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu 
tego zakładu. Z kolei przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego  
w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji. Przy-
czyną likwidacji lub przekształcenia mogą być zarówno względy ekonomiczne, 
jak i organizacyjne. Organ podejmujący decyzję o likwidacji zakładu budże-
towego w celu jego przekształcenia w inną jednostkę organizacyjno-prawną 
określa formę tej nowej jednostki, która przejmuje należności i zobowiązania 
likwidowanego zakładu budżetowego. Zaś w przypadku podjęcia decyzji o li-
kwidacji należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu 
budżetowego przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji. Podstawą 
przejęcia jest protokół zdawczo-odbiorczy. Jednakże przyjęte w ustawie roz-
wiązanie nie uwzględnia specyfiki działania organów stanowiących JST, które 
– jako organy kolegialne – podejmują decyzje w drodze uchwał. W tej sytuacji 
w uchwale o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego wskazać należy 
imiennie podmiot zobowiązany do podpisania protokołu.

Zauważyć także należy, że stosunki pracy z pracownikami likwidowa-
nych podmiotów prowadzących działalność w zakresie innym niż określony  
w art. 14 nowej ustawy wygasają z dniem zakończenia likwidacji, najpóźniej  
z dniem 31 grudnia 2010 r. Warunkiem wygaśnięcia stosunku pracy z mocy 
ustawy jest brak propozycji ze strony likwidatora (organu, który powołał do 
życia zakład budżetowy) na 30 dni przed terminem zakończenia likwidacji 
albo nie później niż z dniem 30 listopada 2010 r. nowych warunków pracy 
lub płacy na dalszy okres, albo w razie ich nieprzyjęcia przez pracownika  
w terminie 15 dni od dnia złożenia propozycji. Propozycja taka może obejmo-
wać nawiązanie stosunku pracy na stanowisku urzędniczym w urzędzie obsłu-
gującym organ, w jednostce budżetowej lub w innej podległej mu jednostce, 
jeżeli charakter pracy wykonywanej w likwidowanej jednostce jest podobny 

14 Por. P. Lewkowicz, Komentarz do art. 16, w: Nowa ustawa o finansach publicznych wraz 
z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, ODDK, 
Gdańsk 2010, s. 103-104.
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do charakteru pracy wykonywanej na stanowisku urzędniczym. Pracodawca 
jest obowiązany powiadomić na piśmie pracowników o zmianach, jakie mają 
nastąpić w zakresie ich stosunków pracy, w tym o skutkach nieprzyjęcia no-
wych warunków pracy lub płacy.

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje 
się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Pracodawca, 
z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zapropono-
wać nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę 
na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż  
7 dni, do którego mogą oni złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przy-
jęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków 
pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okre-
su równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracow-
nik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub 
od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Dotychczasowy i nowy 
pracodawca odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające ze stosunku 
pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę. 
W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 
pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprze-
dzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie 
powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiąza-
niem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Przejście zakładu 
pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uza-
sadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

Zgodnie z art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej organ stanowiący może, 
w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budże-
towego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci 
mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. 
Mienie pozostałe po likwidacji może być także wniesione do zawiązanej przez 
jednostkę samorządu terytorialnego spółki komandytowej lub komandytowo-
-akcyjnej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 
partnerstwie publiczno-prywatnym15. Składniki mienia samorządowego zakła-
du budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki, a spółka 
powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki 
związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego, natomiast pra-
wo zarządu gruntem zakładu przekształconego w spółkę staje się prawem użyt-
kowania wieczystego spółki. Czynności związane z likwidacją samorządowego 
zakładu budżetowego w celu przekształcenia wykonuje organ wykonawczy JST.

15 Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 z późn. zm.
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2. Gospodarka finansowa zakładu budżetowego

Do końca roku 2010 komunalny zakład budżetowy przeznaczony do likwi-
dacji działa jeszcze na podstawie art. 24 i 25 ustawy o finansach publicznych 
z 2005 r., odpłatnie wykonując wyodrębnione zadania w sferze użyteczności 
publicznej i pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, 
a uzupełniająco – z dotacji otrzymywanych z budżetu JST. Natomiast zasady 
gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych spełniających 
warunki przewidziane w ustawie określa art. 16 nowej ustawy o finansach pu-
blicznych.  

Zgodnie z przyjętymi zasadami, podstawą gospodarki finansowej samorzą-
dowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy, obejmujący przy-
chody, w tym dotacje z budżetu JST, koszty i inne obciążenia, stan środków 
obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz 
rozliczenia z budżetem JST. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymy-
wać z budżetu JST:

• dotacje przedmiotowe;
• dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków po-

chodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących z innych źródeł zagra-
nicznych niepodlegających zwrotowi;

• dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji in-
westycji; w zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład 
budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową, a nowo tworzonemu samo-
rządowemu zakładowi budżetowemu może być przyznana jednorazowa dotacja 
z budżetu JST na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Ustawodawca utrzymał dotychczasową zasadę, że dotacje dla samorządo-
wego zakładu budżetowego, z wyłączeniem dotacji udzielanych ze środków 
pomocowych oraz dotacji inwestycyjnych, nie mogą przekroczyć 50% kosz-
tów jego działalności. Zasada pokrywania przez zakłady budżetowe kosztów 
swojej działalności z własnych przychodów (art. 15 ust. 1 ufp) nie jest – i nie 
może być – zasadą bezwzględnie obowiązującą. Wiele samorządowych zakła-
dów budżetowych prowadzi bowiem działalność w sferach społecznie użytecz-
nych, w których funkcjonowanie podmiotów prywatnych ze względu na niską 
rentowność przedsięwzięć jest dla nich mało opłacalne, wymaga ponoszenia 
dużych nakładów, niewspółmiernych do osiąganych efektów finansowych. Stąd 
też bez wsparcia finansowego z zewnątrz większość zakładów budżetowych nie 
mogłaby w ogóle funkcjonować. Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość 
otrzymywania przez nie dotacji. 

Przychodami własnymi zakładu budżetowego są głównie wpływy ze sprze-
daży świadczonych usług, a ich wielkość zależy od rozmiarów prowadzonej 
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działalności oraz cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej, które najczęściej ustala (lub decyduje 
o sposobie ich ustalania) organ stanowiący JST. Jeśli zakład nie będzie w stanie 
sfinansować co najmniej 50% kosztów swojej działalności, to zajdzie koniecz-
ność jego likwidacji i przejęcie jego zadań przez urząd, ale to z kolei – biorąc 
pod uwagę, że urząd działa na zasadach jednostki budżetowej – spowoduje, 
zwłaszcza w dużych miastach, znaczne, ale pozorne zwiększenie budżetu, tak 
po stronie dochodów, jak i wydatków. Zauważyć jednak należy, że mankamen-
tem gospodarki budżetowej brutto, a tak rozliczają się jednostki budżetowe, jest 
brak zainteresowania pozyskiwaniem dochodów, jeśli wydatki zostają „zagwa-
rantowane” w budżecie.   

Nowa ustawa o finansach publicznych weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2010 r. i do czasu wydania przepisów wykonawczych przez Ministra Finan-
sów, dotyczących sposobu prowadzenia gospodarki finansowej samorządowych 
zakładów budżetowych, obowiązują zasady dotychczasowe. Natomiast Mini-
ster Finansów upoważniony został do określenia, w drodze rozporządzenia,  
w szczególności:

• sposobu i trybu sporządzania planów finansowych;
• sposobu ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych za-

kładach budżetowych
– biorąc pod uwagę potrzebę przestrzegania zasad celowego i oszczędnego doko-
nywania wydatków oraz jawności, przejrzystości i terminowej realizacji zadań.

Zgodnie z art. 15 ust. 8 ustawy w planie finansowym samorządowego zakła-
du budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku re-
alizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem 
że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu JST ani zwiększenia dotacji 
z budżetu JST. Biorąc pod uwagę fakt, że w wielu zakładach budżetowych kosz-
ty uzyskania przychodów przekraczają osiągane wpływy, nie zachodzi koniecz-
ność przekazywania pobranych kwot na dochody budżetu. 

Z przedstawionych uwag wynika, że dotychczasowe zasady gospodarki fi-
nansowej zakładów budżetowych nie uległy zmianie, z wyjątkiem sposobu roz-
liczania z budżetem, który określony został w art. 15 ust. 7. Powołany przepis 
stanowi bowiem, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu JST 
nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, 
chyba że organ stanowiący JST postanowi inaczej. Oznacza to, że tworząc za-
kład budżetowy organ stanowiący musi określić – zgodnie z dyspozycją art. 16 
ust. 2 pkt 5 ustawy – terminy i sposób ustalenia zaliczkowych wpłat nadwyż-
ki środków obrotowych  do budżetu oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń  
i dokonywania wpłat do budżetu, jeżeli nie postanowi o pozostawieniu nadwyż-
ki środków obrotowych do dyspozycji zakładu w części lub w całości, a także 
zadecydować o jej przeznaczeniu. Aktualnie w art. 15 ust. 5 ustawy  mowa jest 
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o obowiązku zakładu budżetowego wpłaty do budżetu nadwyżki (a nie nadwy-
żek, jak stanowiła ustawa z 2005 r.) środków obrotowych. Niedokonanie przez 
samorządowy zakład budżetowy wpłaty do budżetu w należnej wysokości nad-
wyżki tych środków obrotowych lub nieterminowe dokonanie tej wpłaty stano-
wi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle art. 6 pkt 2 ustawy  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wnioski

Rozwiązania wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych po raz 
kolejny nie spełniły oczekiwań dotyczących form organizacyjno-prawnych, 
w jakich JST mogą realizować zadania z zakresu użyteczności publicznej  
i w dalszym ciągu wskazują, że wciąż brak jest koncepcji co do formy pro-
wadzenia działalności komunalnej. Ograniczenie możliwości wyboru formy 
zakładu budżetowego wyłącznie do zadań własnych i spraw wskazanych  
w art. 14 ustawy o finansach publicznych powoduje konieczność likwidacji 
wielu dotychczas istniejących zakładów budżetowych, a decyzję w tej spra-
wie lub też w materii połączenia bądź przekształcenia w inną formę organiza-
cyjnoprawną podejmuje organ stanowiący JST. Wszystkie te zabiegi wyma-
gają jednak znacznych nakładów finansowych, czego ustawodawca nie wziął  
w ogóle pod uwagę.

Podkreślić także trzeba, że wskazane w powołanym przepisie zadania nale-
żą prawie wyłącznie do zadań własnych gminy, a tylko niektóre z nich także do 
zadań powiatów, natomiast prowadzenie ogrodów zoologicznych nie jest zada-
niem własnym JST, wymienionym w ustawach ustrojowych.
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Streszczenie. Artykuł prezentuje wybrane kontrowersyjne problemy decentraliza-
cji finansów publicznych oraz podstawowe propozycje przyszłych zmian w przepisach 
prawa tworzących podstawy finansów lokalnych w Polsce. Do najważniejszych należą: 
zwiększenie dochodów własnych, reforma opodatkowania nieruchomości, planowanie 
wieloletnie, wprowadzenie budżetowania zadaniowego i mierników lokalnych zadań 
publicznych. 

Słowa kluczowe: system zasilania finansowego, samodzielność finansowa jedno-
stek samorządu terytorialnego

Wstęp

W nieodległej przyszłości minie dekada od wejścia w życie przepisów usta-
wy1 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [JST] z 13 listopada 2003 r. 
Sprzyjać to będzie z pewnością podsumowaniom i licznym ocenom ukształto-
wanego po 2003 r. systemu finansów samorządowych w naszym kraju. Jednak 
już z perspektywy 2010 r. można dokonać pewnych podsumowań w dużym 
stopniu okrzepłego, choć cały czas podlegającego drobnym modyfikacjom, 

1 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 
z 2003 r., nr 203, poz. 1966 z późn. zm. 
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systemu. Pragmatyka zarządzania finansami publicznymi, w tym oczywiście 
finansami JST, wymaga uwzględnienia zmian dokonujących się w otoczeniu 
zarówno krajowym, jak i globalnym. Dążenie do jak najefektywniejszego za-
spokajania potrzeb publicznych wymaga wykorzystania warunków, mechani-
zmów i rozwiązań charakterystycznych dla sektora rynkowego, prywatnego2. 
Efektywniejszemu zaspokajaniu potrzeb oraz zarządzaniu finansami samo-
rządowymi powinny również bezpośrednio sprzyjać (lub wręcz je wymuszać) 
odpowiednie rozwiązania legislacyjne, instytucjonalne. Celem rozważań jest 
dokonanie krótkiego podsumowania dotychczasowych podstaw prawnofi-
nansowych, na których opiera się aktualny model finansów samorządowych 
w naszym kraju oraz wskazanie na dalsze, pożądane reformy zarówno całe-
go modelu, jak i konkretnych instrumentów finansowych. Systemy finansów 
samorządowych w ramach samej Unii Europejskiej charakteryzują się wie-
loma cechami specyficznymi wynikającymi z tradycji i uwarunkowań histo-
rycznych, różnych podstaw prawnych oraz krajowej specyfiki całego systemu 
dochodów i wydatków publicznych. Duże zróżnicowanie systemów ma swo-
je odzwierciedlenie również w ujęciu statystycznym, poszczególne kraje (za-
równo starzy, jak i nowi członkowie UE) charakteryzują się bardzo różnym 
udziałem wydatków lokalnych, podatków gminnych oraz zadłużeniem JST 
w relacji do PKB. Znamienne są również od wielu lat bardzo różne trendy  
w tym zakresie3. Jak już wspomniano, obecny system finansów samorządowych 
w Polsce ukształtował się po roku 2003, jednak jest on wynikiem długolet-
niej ewolucji, na której ogromne piętno zaznaczyły kolejne zmiany ustrojowe  
w państwie, budowa demokracji i gospodarki rynkowej w dwóch ostatnich de-
kadach oraz ostatecznie przystąpienie do Unii Europejskiej4. 

1. Główne filary systemu ukształtowanego po 2003 r. 
i zmiany wprowadzone ustawą o finansach publicznych 

z 27 sierpnia 2009 r.

System finansów JST opiera się na wielu aktach prawnych, ale obecny  
w dużej mierze nabrał kształtu po wejściu w życie ustawy z 13 listopada 
2003 r. o dochodach JST. Ustawa ta określa źródła dochodów JST, zasady 
ich gromadzenia i ustalania, a przede wszystkim system subwencji ogólnej  
i dotacji celowych z budżetu państwa. Zarówno z prawnego, jak i ekonomicz-

2 M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe, Narzędzia 
‒ decyzje ‒ procesy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 56 i n.  

3 Por. np. Local Finance in the European Union, DEXIA, „Trends” 1998/2003, November 2004.  
4 E. Ruśkowski, Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004. 
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nego punktu widzenia fundamentalnym podziałem źródeł finansowania JST 
jest podział na dochody własne i pozostałe, określane najczęściej jako obce 
lub zewnętrzne. Do tych ostatnich zaliczyć należy na zasadzie wykluczenia 
subwencję ogólną i dotacje celowe z budżetu państwa. Zostały one wymienio-
ne bowiem przez ustawodawcę obok dochodów własnych5. Przegląd wymie-
nionych przez ustawę licznych dochodów własnych poszczególnych szczebli 
JST w naszym kraju skłania do wniosku, że ich katalog jest bardzo szeroki,  
a znaczenie fiskalne bardzo różne. Jeśli chodzi o podstawową JST, czyli gmi-
ny, najważniejszym źródłem dochodów własnych jest najczęściej podatek od 
nieruchomości oraz udziały w podatku PIT i CIT (których zaliczenie do do-
chodów własnych jest zresztą bardzo dyskusyjne). 

W roku 2009 gminy i miasta na prawach powiatu zrealizowały 74,4% 
dochodów ogółem wszystkich JST, natomiast po stronie wydatków było to 
75,2%. Jak wynika ze sprawozdań rocznych, z wykonania budżetów wszyst-
kich JST w latach 2008-2009, w strukturze dochodów ogółem dochody włas- 
ne stanowiły 48,6% w 2009 r., natomiast subwencja ogólna i dotacje 41,4%  
w tymże 2009 r. W porównaniu z rokiem poprzednim udział subwencji i dota-
cji w dochodach ogółem zwiększył się o 6,4 punktu procentowego6. 

Z analizy zestawienia wysokości, struktury i dynamiki dochodów włas- 
nych wynika z kolei, że najwyższe wpływy uzyskują JST z udziałów w po-
datku dochodowym od osób fizycznych, z podatku od nieruchomości oraz  
w podatku dochodowym od osób prawnych, co świadczy o bardzo dużym 
znaczeniu kategorii tzw. dochodów wspólnych. W  roku 2009 w strukturze 
dochodów własnych JST dominujące znaczenie wykazywał udział w PIT, 
było to 35,8% (w gminach stanowił on 33,0%, w powiatach 48,5%, w mia-
stach na prawach powiatu 40,3%, natomiast w województwach 14,1%). Na 
drugim miejscu w strukturze dochodów własnych w omawianym ujęciu zna-
lazł się podatek od nieruchomości. Stanowił on 18,8% (w gminach – 28,3%, 
w miastach na prawach powiatu 17,1%). Należy zwrócić uwagę, że dochód 
z tytułu podatku od nieruchomości charakteryzował się w analizowanych la-
tach najwyższym wskaźnikiem dynamiki (105,5%) wśród dochodów włas- 
nych. Dochody z tytułu udziałów w CIT stanowiły w 2009 r. 8,8%, ale  
w tym wypadku inne jest ich znaczenie dla poszczególnych szczebli JST. 
W województwach ich udział w dochodach własnych wyniósł aż 66,2%,  
w miastach na prawach powiatu 5,0%, w powiatach 2,4%, w gminach 2,2%. 
Pozostałe dochody własne stanowiły 21,9%, w tym największe znaczenie 
miały wpływy z usług7. 

5 Art. 3, pkt 1 ustawy. 
6 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 

Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, War-
szawa 2010, s. 11-12. 

7 Ibidem, s. 13. 
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Truizmem będzie stwierdzenie, że ukształtowany w Polsce system finan-
sów samorządowych analizować należy przede wszystkim oddzielnie w od-
niesieniu do poszczególnych szczebli, gdyż ich zasilanie finansowe różni się 
znacznie. Tabela 1 zawiera dane dotyczące wysokości i dynamiki dochodów 
gmin w układzie ustawowych źródeł i w podziale na podstawowe kategorie 
jednostek. 

Tabela 1. Wykonanie i dynamika dochodów gmin według ich kategorii  
w latach 2008-2009

Wyszczególnienie
Wykonanie

2008

Plan (po 
zmianach)

2009

Wykonanie
2009

Wskaźnik
(4:3)

Dynamika
wykonania

(4:2)

tys. zł %
Gminy ogółem
Dochody ogółem, 
z tego:

dochody własne
dotacje ogółem
subwencja ogólna

Gminy wiejskie
Dochody ogółem,
z tego:

dochody własne
dotacje ogółem
subwencja ogólna

Gminy pozostałe
Dochody ogółem,
z tego:

dochody własne
dotacje ogółem
subwencja ogólna

62 317 775

30 694 746
11 709 459
19 913 570

27 035 858

10 615 867
5 602 640

10 817 351

35 281 917

20 078 879
6 106 810
9 096 219

66 655 042

31 215 449
13 452 032
21 987 561

29 155 138

10 899 626
6 311 189

11 944 322

37 499 904

20 315 823
7 140 843

10 043  239

64 882 149

30 021 854
12 871 052 
21 989 242

28 476 596

10 475 011
6 057 345

11 944 230

36 405 553

19 546 843
6 813 707

10 045 003

97,3

96,2
95,7

100,0

97,7

96,1
96,0

100,0

97,1

96,2
95,4

100,0

104,1

97,8
109,9
110,4

105,3

98,7
108,1
110,4

103,2

97,4
111,6
110,4

Ź r ó d ł o: Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 
Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów, Warszawa 2010.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, spadła zarówno dynamika do-
chodów własnych, jak i ich udział w strukturze dochodów ogółem. Różnice 
pogłębiają się, jeśli w analizie wyodrębnimy gminy wiejskie. W roku 2009 do-
chody własne gmin wiejskich stanowiły 36,8% ich dochodów ogółem, znaczącą 
część (41,9%) stanowiła subwencja ogólna. W pozostałych gminach subwen-
cja ogólna stanowiła jedynie 18,7%, a dochody własne 53,7%. Samodzielność 
finansowa jest więc bardzo zróżnicowana nie tylko w ujęciu pionowym, co  
w warunkach polskich podkreśla się najczęściej, ale również poziomym.
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Ukształtowany w naszym kraju system zasilania zewnętrznego gmin charak-
teryzuje się dużym znaczeniem subwencji ogólnej. Transfer ten spełnia głównie 
funkcję zadaniową oraz wyrównawczą, gdyż jak wynika z danych Minister-
stwa Finansów, na ogólną kwotę subwencji w wysokości niespełna 22 mld zł, 
złożyły się8: 

• część oświatowa 15 494 300 tys. zł;
• część wyrównawcza 6 031 341 tys. zł;
• część równoważąca 393 508 tys. zł;
• część rekompensująca 7 535 tys. zł.
Najwięcej środków z puli części oświatowej przypadło gminom wiejskim  

(7 629 637 zł) oraz miejsko-wiejskim (4 972 438 zł). 
Jeśli chodzi o dochody gmin z tytułu dotacji, to w 2009 r. dotacje z bu-

dżetu państwa stanowiły 94,1% ogółu dotacji przekazanym tym jednostkom. 
Dominowały wśród nich dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 
(ponad 60% ogółu dotacji) oraz na zadania własne (ok. 20%). W 2009 r. nastą-
pił ponadsześciokrotny wzrost dotacji rozwojowych, z tym że samo wykonanie 
dochodów w tej pozycji wyniosło 78%, a ich udział w strukturze dotacji ogółem 
jedynie 9,6%.  

Od wielu lat krytykowana jest mała samodzielność finansowa wyższych 
szczebli samorządu terytorialnego w Polsce: powiatów i województw. Oparcie 
ich dochodów własnych w dużej mierze na wpływach z udziałów w podatkach 
dochodowych sprawiło, że tu najbardziej widoczne są skutki spowolnienia go-
spodarczego w 2009 r. Tabela 2 zawiera dane dotyczące dochodów powiatów  
w latach 2008-2009. 

Tabela 2. Wykonanie i dynamika dochodów powiatów 

Wyszczególnienie
Wykonanie

2008

Plan (po 
zmianach)

2009

Wykonanie
2009

Wskaźnik
(4:3)

Dynamika
wykonania

(4:2)

tys. zł %
Dochody ogółem, 
z tego:

dochody własne
dotacje 
subwencje

18 147 200

5 872 208
4 201 981
8 073 010

20 455 087

5 852 757
5 395 424
9 206 906

20 084 495

5 698 648
5 174 024
9 211 823

98,2

97,4
95,9

100,0

110,7

97,0
123,1
114,1

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 1, s. 156. 

Najwyższe dochody uzyskały powiaty w 2009 r. z tytułu subwencji ogól-
nej, w podobnej wysokości z dotacji i dochodów własnych. Ponad 92% do-
chodów własnych stanowiły wpływy z udziałów w podatku PIT i CIT. Jak wy-

8 Ibidem, s. 33-34. 
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nika bezpośrednio z danych zawartych w tabeli 2, dochody ogółem w 2009 r.  
w porównaniu z 2008 r. były wyższe o 10,7%. Zmniejszyły się jednak o 3,0% 
dochody własne, natomiast o 23,1% wzrosły dotacje i o 14,1% subwencja ogól-
na. W strukturze subwencji ogólnej dominuje zdecydowanie część oświatowa 
(77,7%). Jeśli chodzi o dotacje celowe, to najwyższe kwoty uzyskały powiaty 
z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania 
własne. Podobnie jak w przypadku gmin odnotować można bardzo wysoką dy-
namikę dotacji rozwojowej (ponad 800%)9.     

Jeszcze inaczej kształtuje się sytuacja w zakresie zasilania finansowego  
w miastach na prawach powiatu i w województwach. I tak na przykład w struk-
turze dochodów ogółem województw w 2009 r. udział dochodów własnych wy-
niósł 32,3%, natomiast dotacji i subwencji odpowiednio: 53,4% i 14,3%. Tabela 3 
przedstawia dane z wykonania i dynamiki dochodów województw w ujęciu 
trzech kluczowych kategorii. Głównym źródłem dotacji w 2009 r. były dotacje 
rozwojowe, duża dynamika dotacji wynika podobnie jak w przypadku wcześ- 
niej omawianych jednostek z dużego wzrostu dotacji rozwojowych.  

Tabela 3. Wykonanie i dynamika dochodów województw 

Wyszczególnienie
Wykonanie

2008

Plan (po 
zmianach)

2009

Wykonanie
2009

Wskaźnik
(4:3)

Dynamika
(4:2)

tys. zł %
Dochody ogółem, 
z tego:

dochody własne
dotacje 
subwencje

12 660 195

7 409 446
2 980 713
2 270 036

21 140 362

6 171 017
12 184 236
2 785 109

19 548 310

6 314 698
10 441 677
2 791 935

92,5

102,3
85,7

100,2

154,4

85,2
350,3
123,0

Ź r ó d ł o: jak w tabeli 1, s. 156. 

Charakterystyczną cechą dochodów własnych województw jest dominujące 
znaczenie w ich strukturze dochodów z udziałów w podatku CIT. W 2009 r. 
dochody z tego tytułu stanowiły około 66% dochodów własnych oraz ponad 
20% dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach 
dochodowych było dosyć dobre, gdyż wcześniej dokonano niezbędnych zmian  
w planach dochodów, ale dynamika dochodów własnych w porównaniu z ro-
kiem 2008 wyniosła tylko 85,2%. Jak wynika z danych MF, dynamika ta niższa 
była w przypadku udziałów w podatku CIT (88,7%), niż PIT (94,1%). 

W przypadku województw subwencja ogólna składa się z części wyrów-
nawczej, regionalnej oraz oświatowej. Największą część subwencji ogólnej  
w 2009 r. stanowiła część wyrównawcza – 1 167 783 tys. zł, następnie część 

9 Ibidem, s. 75-76.  
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regionalna 890 881 tys. zł i oświatowa 658 286 tys. zł. Część wyrównawcza, 
która składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, pełni zgodnie z nazwą 
funkcję typowego wyrównywania dochodów własnych w skali regionu. Nowe, 
dodatkowe funkcje spełnia od 2004 r. część regionalna, gdyż odnosi się ją do 
wysokości bezrobocia, gęstości dróg wojewódzkich oraz wysokości PKB na 
jednego mieszkańca województwa. 

Na strukturę dochodów własnych poszczególnych JST pewien wpływ będą 
miały zmiany wprowadzone nową ustawą o finansach publicznych10. Większość 
jej przepisów weszła w życie od 2010 r. Głównym celem nowych uregulowań 
ma być konsolidacja i zwiększenie przejrzystości finansów publicznych oraz do-
stosowanie do standardów unijnych. Likwidacja niektórych jednostek gospodar-
ki pozabudżetowej w sektorze samorządowym spowodować może zwiększenie 
dochodów budżetu z tytułu usług, opłat i czynszów. Zamierzeniem ustawodaw-
cy było najprawdopodobniej również zwiększenie bezpośredniego nadzoru nad 
środkami publicznymi organów prowadzących politykę finansową. Zarówno  
w systemie finansów państwa, jak i samorządu wprowadzono nowe elementy, ma-
jące wzmocnić planowanie długookresowe. Zarząd JST wraz z projektem uchwa-
ły budżetowej musi opracować na 2011 r. projekt uchwały w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej (przedstawia go również RIO). Wieloletnia prognoza 
finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych 
lat, okres ten nie może być jednocześnie krótszy niż okres, na który planuje się 
limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia określone w ustawie. Zgodnie  
z art. 226 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa JST 
powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą określać:

• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym na obsługę 
długu, gwarancje i poręczenia;

• dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki 
majątkowe budżetu JST;

• wynik budżetu;
• przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;
• przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego 

oraz planowanego do zaciągnięcia;
• kwotę długu, sposób sfinansowania jego spłaty oraz limit zadłużania się 

określony w art. 243 uofp;
• objaśnienia wartości przyjętych w prognozie. 
Nowe obowiązki mają być podstawą nowoczesnego, wieloletniego zarzą-

dzania finansami samorządowymi. Obawy budzi wątpliwość, czy opracowa-
nie profesjonalnej prognozy finansowej nie przerośnie możliwości wielu JST. 
Niezbędne w tym zakresie wydaje się wsparcie Ministerstwa Finansów, przede 

10 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
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wszystkim dotyczące prognozowanych wpływów z podatków wspólnych  
i ewentualnych zmian legislacyjnych, wpływających na sytuację dochodową 
samorządu terytorialnego11. Zastrzeżenia budzi również nadanie wieloletniej 
prognozie finansowej JST charakteru normatywnego, ze wszelkimi tego kon-
sekwencjami12. Tego typu dokument na szczeblu samorządu powinien mieć 
chyba raczej charakter założeń i ogólnych kierunków polityki finansowej. 
Należy zgodzić się z wątpliwościami A. Borodo, który stwierdza: „Wielo-
letnia prognoza nie ma i nie może mieć takiej mocy prawnej, aby wprowa-
dzać upoważnienia do dokonywania wydatków, zawierania umów i innych 
zobowiązań. Te upoważnienia powinny być elementem ustawy budżetowej  
i uchwał budżetowych”.

Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. nie wprowadza ścisłego po-
działu na budżet bieżący i kapitałowy, ale podobnie jak poprzednio podział 
dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe,  a także przychody i roz-
chody. Zgodnie z postulatami w nowych ograniczeniach zadłużania się JST 
w większym stopniu uwzględniono sytuację finansową konkretnej jednost-
ki. Wymaganą relację opisano w art. 243. Organ stanowiący nie może więc 
uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż plano-
wane dochody bieżące powiększone o tzw. wolne środki i nadwyżkę budżetu 
z lat ubiegłych. W rozwiązaniu tym nawiązuje się więc do „zrewidowanej” 
złotej  reguły budżetowej. Podtrzymuje się zasadę zrównoważonego budżetu 
w odniesieniu do dochodów i wydatków bieżących, uznając jednocześnie po-
trzebę kontrolowanego zadłużenia na cele inwestycyjne, rozwojowe. 

11 Wychodząc częściowo naprzeciw takiej potrzebie zespół pracowników Ministerstwa 
Finansów przygotował metodykę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej JST. Została 
ona opublikowana w lipcu 2010 r. Postuluje się w niej szacowanie dochodów z tytułu udziałów 
w PIT i CIT, przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej, prognoz publikowanych przez 
MF na stronach internetowych, zróżnicowania regionalnego oraz wielu innych czynników  
o charakterze endogenicznym i egzogenicznym. Nie rozwiąże to jednak wielu praktycznych 
problemów, chociażby zbyt optymistycznych założeń makroekonomicznych przyjmowanych 
przez MF, ich ewentualnych zmian etc. Zalecono więc ostrożne własne przewidywania sytuacji 
gospodarczej i finansowej, gdyż nie zawsze wskaźniki dla całej gospodarki przekładają się 
bezpośrednio na zmiany w poziomie poszczególnych dochodów w konkretnej JST. Jednocześnie 
podkreślono, że WPF nie powinna bezpośrednio opierać się na danych historycznych  
i trendach z przeszłości, ale uwzględniać planowane do realizacji w danej JST przedsięwzięcia, 
zarówno bieżące, jak i inwestycyjne. Por. http://www.mf.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/
aktualnoci/2010/wpf-metodyka_opracowania-22.06.10.pdf

12 A. Borodo, Wybrane zagadnienia prawne ustawy o finansach publicznych z 2009 r., www.
samorzad.pap.pl [dostęp z 13.08.2010.]. 
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2. Obiektywne ograniczenia samodzielności finansowej  
jednostek samorządu terytorialnego

Konstruując zasady zasilania finansowego sektora samorządowego nie spo-
sób abstrahować od infrastruktury całego systemu finansów publicznych oraz 
miejsca i roli przypisanej samorządowi terytorialnymi w państwie. Jest to tym 
trudniejsze, że nadal działania w tym zakresie warunkują dwa przeciwstawne 
często w praktyce działania w kierunku decentralizacji lub centralizacji syste-
mu, a dodatkowo politykę komplikują w coraz szerszym zakresie warunki ze-
wnętrzne, globalne. Konsekwencje ostatniego globalnego kryzysu finansowego 
dotknęły samorząd terytorialny w Polsce w nieznacznym stopniu tylko dlatego, 
że ostatecznie na skutek korzystnych okoliczności w nieznacznym stopniu do-
tknęły one naszą gospodarkę i system bankowy. Nie zmienia to jednak faktu, że 
problemy ze zrównoważeniem dochodów i wydatków publicznych będą pogłę-
biały się na skutek zaniechania poważnych, niezbędnych reform. 

Podejmując problem obiektywnych ograniczeń samodzielności finansowej 
JST trzeba obecnie zwrócić uwagę, że należałoby podzielić je na dwie grupy: 
ograniczenia tradycyjne oraz nowe, które pojawiły się stosunkowo niedawno 
w związku z coraz większą  globalizacją wszelkich stosunków społeczno-go-
spodarczych. W ujęciu tradycyjnym podkreśla się, że większa decentralizacja 
powodować może koniczność większego zasilania zewnętrznego jednostek sa-
morządu z budżetu państwa lub budżetu wyższego szczebla. Wśród argumen-
tów uzasadniających konieczność subwencjonowania wymienia się najczęściej: 
zróżnicowany poziom rozwoju ekonomicznego JST i w związku z tym zróżni-
cowanie rozkładu dochodów własnych, działania w zakresie polityki społecznej 
i konieczność wyrównywania stanu infrastruktury społecznej oraz technicznej, 
komunalnej, politykę państwa w celu zapewnienia jednolitego standardu za-
dań oświatowych, podobnego poziomu usług komunalnych, opieki socjalnej. 
Ważnym argumentem jest też konieczność ingerencji władz państwowych  
w celu likwidacji nadmiernych odrębności regionalnych lub konieczność za-
dbania o interesy ogólnokrajowe.  

Ostatnie dekady oraz wzajemnie po sobie następujące reformy decentra-
lizujące lub przeciwnie centralizujące systemy finansów publicznych w wie-
lu państwach wywołały dyskusje na temat innych problemów i ograniczeń  
w samodzielności sektora samorządowego. Zdaniem niektórych ekonomistów 
korzystne skutki decentralizacji mogą być jedynie rodzajem myślenia życzenio-
wego. V. Tanzi wymienia wiele problemowych kwestii, związanych z następ-
stwami decentralizacji13:

13 V. Tanzi, On Fiscal Federalism: Issues To Worry About, www.imf.org/external/pubs/ft/
seminar/2000/fiscal/tanzi.pdf.
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• problemy ekonomii skali, preferencji mieszkańców, polityki socjalnej, de-
centralizacji fiskalnej w kontekście wielkości kraju i JST;

• problemy prywatyzacji, regulacji i transparentności w sektorze publicz-
nym;

• niebezpieczeństwo zwiększonej korupcji i nadużyć na szczeblu lokal-
nym;

• konsekwencje pionowej i poziomej nierównowagi fiskalnej;
• ograniczenia decentralizacji władztwa podatkowego i administracji skar-

bowej;
• konflikt pomiędzy decentralizacją a polityką makroekonomiczną i jej ko-

ordynacja; 
• rozrost administracji i zatrudnienia;
• konsekwencje ekonomiczne i społeczne dysproporcji regionalnych.
Wymienione kwestie wymagają najczęściej optymalizacji decyzji w od-

niesieniu do efektywności ekonomicznej bądź sprawiedliwości społecznej, co  
w praktyce jest trudne, gdyż prowadzić może do zjawiska nieefektywności loka-
lizacji, alokacji siły roboczej i innych czynników produkcji oraz małej skutecz-
ności redystrybucji. Z doświadczeń Stanów Zjednoczonych wynika na przykład, 
że jeśli celem polityki redystrybucyjnej jest zmniejszenie nierówności między 
ludźmi, redystrybucja powinna być skierowana bezpośrednio do konkretnych 
osób, a nie społeczności lokalnych, gmin czy regionów14. Ostatni globalny kryzys 
finansowy potwierdził, że na ewentualne szoki dochodowe narażeni są również 
tzw. aktorzy lokalni, w tym JST. W warunkach niepełnej informacji i kontroli 
pojawiają się nowe wyzwania przed instytucjami politycznymi oraz fiskalnymi, 
a przede wszystkim wykorzystywanymi przed nimi narzędziami służącymi mak-
symalizacji użyteczności społecznej. W zachodniej literaturze pojawił się nawet 
nowy nurt, nazywany federalizmem fiskalnym drugiej generacji15. 

3. Główne kierunki de lege ferenda

Przedstawione poniżej propozycje przyszłych zmian w ustawodawstwie 
mają charakter bardzo ogólnych kierunków pożądanych zmian legislacyjnych. 
Rozwiązania szczegółowe powinny być bowiem traktowane instrumentalnie 
i służyć realizacji przyjętych kierunków działań oraz uznanego za optymalny 

14 J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 894 i n.
15 Por. np. W.E. Oates, Toward a second-generation theory  of fiscal federalism, „International 

Tax and Public Finance” 2005, No. 12, s. 349-373; B.R. Weingast, Second generation fiscal 
federalism: The implications of fiscal incentives, „Journal of Public Economics” 2009, No. 65, 
s. 279-293.    
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modelu ustrojowego i społeczno-ekonomiczego. Pierwsza kwestia to potrze-
ba wzmocnienia dochodów własnych sensu stricte. Dotyczy to kilku proble-
mów. Od wielu lat powraca się w Polsce do konieczności reformy podatku od 
nieruchomości, tzn. oparcia jego konstrukcji na wartości budynków i gruntów. 
Zmiana konstrukcji podatku od nieruchomości mogłaby służyć wielu niewy-
kluczającym się wzajemnie celom. Osobnym, skomplikowanym problemem 
jest reforma podatku rolnego, nie tylko z punktu widzenia finansów samorzą-
dowych, ale przede wszystkim sytemu opodatkowania dochodów rolników  
w naszym kraju.  Postulować należałoby reformę całego systemu opodatko-
wania nieruchomości, a więc podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego 
i leśnego, którymi opodatkowane są jedynie grunty kwalifikowane jako rolne 
i leśne. Liczne zwolnienia ustawowe w tych podatkach, możliwość ucieczki 
od opodatkowania podatkiem od nieruchomości na rzecz preferencyjnego, 
niższego obciążenia podatkiem rolnym, niekompletne ewidencje nieruchomo-
ści itp. powodują niską wydajność fiskalną tych obciążeń lokalnych. Kolejne 
zmiany w konstrukcji wymienionych podatków spowodowały ukształtowanie 
bardzo niedoskonałego systemu obciążeń, które mają w ujęciu podmiotowo-
-przedmiotowym niejednolity charakter. Z punktu widzenia ekonomicznego na-
tomiast, zwraca się uwagę na niespójny i niekonsekwentny charakter podatków 
gminnych jako podatków przychodowo-majątkowych. W obecnej konstrukcji 
podatki te nie spełniają w pełni ani funkcji podatków majątkowych, ani przy-
chodowych (dochodowych). Stworzenie sprawiedliwego i racjonalnego opodat-
kowania nieruchomości w Polsce to jeden z ostatnich, zaniechanych niestety od 
lat, etapów reformy całego systemu podatkowego w państwie16. Zanim dojdzie 
do pracy nad konkretnymi rozwiązaniami ustawowymi niezbędna jest wola po-
lityczna przeprowadzenia reformy, co niestety nie nastraja optymistycznie, bio-
rąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia. Na przestrzeni ostatnich dwóch 
dekad pojawiało się wiele propozycji: od całkowitej, jednoetapowej reformy  
i wprowadzenia podatku katastralnego, po działania kilkuetapowe, polegające 
na dodaniu do istniejącej konstrukcji podatku od nieruchomości tzw. czynni-
ka lokalizacji. Bardzo niepokojący jest też ogromnie zróżnicowany wachlarz 
przeciwników wprowadzenia podatku ad walorem, gdyż świadczy to z jednej 
strony o całkowitym niezrozumieniu istoty i konieczności reformy, z drugiej ‒  
o braku jej wyraźnej, spójnej koncepcji. Brak takiej koncepcji powoduje, że nie 
jest możliwa odpowiedzialna ocena faktycznych skutków reformy podatkowej, 
zarówno dla podatników, jak i poszczególnych budżetów gminnych.

Kolejny postulat dotyczy pewnej zmiany orientacji z dochodów na wydatki 
JST. Z samej sprawozdawczości dotyczącej poziomu dynamiki oraz struktury 

16 Por. L. Etel, Reforma systemu opodatkowania nieruchomości, Raport nr 155, Biuro Studiów 
i Ekspertyz Sejmu, Warszawa 1999. 
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tych wydatków niewiele wynika. Potrzebne jest wypracowanie metodyki oceny 
skuteczności działania i efektywności ponoszonych nakładów finansowo-rze-
czowych17. Kierunki takich działań powinny mieć swoje umocowanie ustawo-
we, uzupełnione zasadami i rekomendacjami dobrej praktyki, opracowanymi 
przez władze państwowe. W wielu krajach to właśnie władze publiczne na 
szczeblu państwa inicjują i koordynują działania mające na celu zwiększenie 
efektywności nakładów i lepsze zaspokajanie potrzeb. Ponieważ podział zadań 
środków finansowych jest sprawą wtórną w odniesieniu do przypisanych zadań, 
należałoby wrócić do dyskusji dotyczącej liczby i wielkości niektórych JST,  
w szczególności dotyczy to oczywiście powiatów.  

W zakresie budżetowania zadaniowego należy postulować opracowanie 
bardziej konkretnych narzędzi wzmacniających budżetowanie zadaniowe jako 
konieczny, niezbędny element budżetu w ujęciu tradycyjnym. Ujęcie zadanio-
we powinno stanowić narzędzie pomocnicze, niezbędnie w celu efektywne-
go wydatkowania środków publicznych. Powstać powinien  kodeks dobrych 
praktyk w zakresie prawidłowego konstruowania mierników określonych za-
dań publicznych. Dotychczasowe doświadczenia miast i gmin we wdrażaniu 
budżetów zadaniowych nie nastrajają optymistycznie. Coraz bardziej skłaniam 
się ku przekonaniu, że budżet zadaniowy nie może zastąpić całkowicie budże-
tu tradycyjnego i powinien mieć bardziej charakter narzędzia wspomagającego 
realizację konkretnych projektów i wybranych zadań na poszczególnych szcze-
blach władz publicznych.   

Wydaje się, że obecnie podstawowe filary prawne systemu finansów sa-
morządowych są stabilne, ale w najbliższych latach dopracowania i zmian 
wymagać będzie wiele przepisów szczegółowych. Cały katalog wątpliwości 
zgłaszany był przez prawników już na etapie dyskusji nad projektem usta-
wy o finansach publicznych. Dotyczyły one praktycznych aspektów określa-
nia możliwości zadłużania się, formy układu wykonawczego i zadaniowego 
budżetu, niespójnych zależności pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową  
i uchwałą budżetową, kwestii „realistyczności” prognoz wieloletnich w JST 
i praktycznych problemów planowania finansoworzeczowego. Pewnym pro-
blemem jest nieróżnicowanie obowiązków w zakresie planowania i sprawo- 
zdawczości finansowej, na przykład dużych jednostek metropolitalnych i ma-
łych gmin wiejskich.

Dopracowywanie szczegółowych rozwiązań i uregulowań prawnych zdo-
minuje w najbliższym czasie dyskusję i prace legislacyjne. Pomocne w tym 

17 Z badań i porównań międzynarodowych wynika na przykład, że w naszym kraju problemem 
jest nie tyle wysokość wydatków, ile ich struktura i efektywność. Dotyczy to na przykład 
efektywności nakładów na oświatę i szkolnictwo w Polsce w porównaniu ze „starymi” i „nowymi” 
członkami UE. Por. na przykład K. Polarczyk, Wydatki publiczne w Polsce na tle państw Unii 
Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2007. 
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względzie powinny być zgłaszane przez samorządowców praktyczne problemy 
zastosowania zarówno istniejących od dawna, jak i nowych przepisów ustawo-
wych. 
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Obligacje przychodowe  
– instrument niewykorzystanej szansy
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Dagmara Hajdys

Streszczenie. Obligacje przychodowe zostały prawnie usankcjonowane na rynku 
kapitałowym na mocy nowelizacji ustawy o obligacjach w 2000 r. Pomimo że mija 
dziesiąty rok, to na rynku pojawiły się zaledwie dwie emisje wykorzystujące przywileje, 
jakie daje obligacja przychodowa. Obydwie dotyczą spółek komunalnych.

W artykule zaprezentowana została idea obligacji przychodowej, jej zalety oraz ba-
riery ograniczające rozwój instrumentu. Scharakteryzowano programy emisyjne obliga-
cji przychodowych w Bydgoszczy i Łodzi. Wskazano możliwości rozwoju instrumentu 
w przyszłości.

Słowa kluczowe: zalety obligacji przychodowych, czynniki ograniczające emisje 
obligacji przychodowych

Wstęp 

Współcześnie jednostki samorządu terytorialnego [JST] nieustannie zmaga-
ją się z niedoborem środków finansowych. Systematycznie zwiększany zakres 
zadań i obowiązków nie idzie w parze z dostateczną ilością środków pienięż-
nych. Z tego powodu niedobór budżetowy stał się charakterystyczną cechą bud- 
żetów samorządowych. 
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Realizacja zadań, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym, wymaga ze 
strony władz lokalnych zagwarantowania stałego źródła finansowania. Poza 
kredytami, pożyczkami, środkami unijnymi samorządy sięgają także po środki 
pochodzące z emisji dłużnych papierów wartościowych. W strukturze docho-
dów wielu gmin, powiatów, województw znajdują się obligacje komunalne. 
Szczególne znaczenie i rola została przypisana obligacjom przychodowym. 
Instrument ten z założenia przeznaczony został do finansowania projektów in- 
westycyjnych realizowanych przez sektor samorządowy i ma przyciągnąć  
inwestorów zainteresowanych aktywami o długim horyzoncie inwestycyjnym.

Celem opracowania jest wskazanie istoty obligacji przychodowych oraz 
wybranych zagadnień formalnoprawnych związanych z emisją obligacji przy-
chodowych w kontekście szans i ograniczeń rozwoju tego instrumentu.

1. Istota obligacji przychodowych

Nowelizacja ustawy o obligacjach1 dokonana w 2000 r. umożliwiła podmio-
tom uprawnionym do emisji obligacji korzystanie z nowej formy obligacji, jaką 
jest obligacja przychodowa. Geneza obligacji przychodowych wywodzi się ze 
Stanów Zjednoczonych, gdzie na rynku kapitałowym dokonano wyraźnego po-
działu obligacji komunalnych i wprowadzono obligacje przychodowe (revenue 
bonds). Obligacje przychodowe stały się na tyle popularnym instrumentem na 
amerykańskim rynku kapitałowym, że obecnie można już mówić o rodzajach 
obligacji przychodowych, na przykład wodno-kanalizacyjnych, szpitalnych, 
edukacyjnych, lotniczych, autostradowych czy też energetycznych. Szacowa-
na wartość amerykańskiego rynku obligacji wynosi około 2 tys. mld dolarów,  
z czego około 60% przypada na obligacje przychodowe2. 

Obligacje przychodowe są to dłużne papiery wartościowe, które przyznają 
obligatariuszowi prawo do zaspokojenia roszczeń przed innymi wierzyciela-
mi emitenta z całości lub części przychodów, pochodzących z przedsięwzięcia 
lub z całości, lub części majątku związanego z przedsięwzięciem, na które 
wyemitowano obligacje, a także z całości albo części przychodów innych 
przedsięwzięć wskazanych przez emitenta3. Emitentami obligacji przychodo-
wych mogą być4:

1 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 ze zm. 
2 R. Gruszka, Sposób na trudne czasy na rynku finansowym, „Europejski Doradca Samorzą-

dowy” 2008, nr 4, s. 35.
3 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, art. 23a, 

ust. 1 ze zm.
4 Ibidem.
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• JST i ich związki, m.st. Warszawa, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w której JST posiada akcje lub udziały zapewniające jej 
więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
lub zgromadzeniu udziałowców;

• spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedy-
nym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności 
publicznej na podstawie umowy zawartej z JST, jego związkiem lub m.st. War-
szawa;

• spółka akcyjna, która na podstawie upoważnienia ustawowego, konce-
sji lub zezwolenia wykonuje zadania z zakresu użyteczności publicznej przez 
okres co najmniej równy okresowi zapadalności obligacji.

Ścisłe określenie kręgu emitentów obligacji przychodowych ma na celu 
uwiarygodnienie emitenta i zapewnienie jego rozpoznawalności wśród poten-
cjalnych nabywców obligacji przychodowych5.  

Obligacje przychodowe emitowane są w celu pozyskania środków pie-
niężnych na finansowanie konkretnego przedsięwzięcia, a środki finansowe 
uzyskane z emisji gromadzone są na specjalnie utworzonym rachunku ban-
kowym. Mechanizm gromadzenia środków pochodzących z emisji obligacji 
przychodowych został określony w art. 23b ustawy o obligacjach. Należy 
podkreślić, że w stosunku do obligacji przychodowych ustawodawca w spo-
sób znaczący zabezpieczył interes wierzyciela w stosunku do tradycyjnej ob-
ligacji komunalnej6. 

Po pierwsze, emitent ma prawo dokonywania wszelkich operacji finanso-
wych na tym rachunku, pod warunkiem, że są one związane w sposób bez-
pośredni z realizacją przedsięwzięcia finansowanego z emisji obligacji przy-
chodowych, a w szczególności może dokonywać wypłat w celu zaspokojenia 
roszczeń wierzycieli obligacji przychodowych. 

Rozwiązania te mają służyć zapewnieniu przejrzystości finansowej, związa-
nej z bieżącą kontrolą wpływów i wydatków związanych z przedsięwzięciem. 

Po drugie, emitent nie może zbyć lub obciążyć składników majątkowych 
przedsięwzięcia, które generują przychody obligatariuszy, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy zbycie następuje w ramach prawidłowej gospodarki, nie powodując istotne-
go zmniejszenia wartości majątku.

Tak sformułowane ograniczenia mają na celu ochronę interesów obligatariu-
szy i zapewnienie im możliwości otrzymania zwrotu zainwestowanego kapitału.

Emitent może w treści uchwały emisyjnej dokonać ograniczenia odpowie-
dzialności za zobowiązania wynikające z emisji obligacji przychodowych do 

5 D. Korenik, S. Korenik, Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny  
w przestrzeni, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007, s. 141.

6 D. Hajdys, Obligacje komunalne, w: Instrumenty dłużne w gospodarce, red. D. Czechowska, 
Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010, s. 148-149.
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kwoty przychodów lub wartości majątku powstałego w wyniku tego przedsię-
wzięcia. Oznacza to, że spłata zobowiązań emisyjnych następuje z wyraźnie 
oznaczonych źródeł wskazanych przez emitenta. Stanowi to odstępstwo od 
ogólnie obowiązującej zasady w odniesieniu do wszystkich innych rodzajów 
obligacji, w przypadku których emitent zobowiązany jest do pełnej odpowie-
dzialności emisyjnej, tzn. poręcza całym swoim majątkiem za zobowiązania 
wynikające z emisji obligacji.

W takim rozumieniu obligacje przychodowe stanowią rodzaj dłużnego pa-
pieru wartościowego z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że w sy-
tuacji, kiedy przychody okażą się niewystarczające lub w ogóle nie wystąpią 
konsekwencje poniesie wierzyciel, a nie JST dokonująca emisji7.

Powyższe regulacje powodują, że obligacje przychodowe mogą uchodzić za 
bezpieczniejsze od tradycyjnych.

2. Prawne aspekty emisji obligacji przychodowych

Kluczowym elementem przygotowania emisji obligacji przychodowej jest 
określenie przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane ze środków pozyska-
nych w drodze emisji.

Ustawa o obligacjach, pomimo że wskazuje, iż celem emisji ma być realiza-
cja przedsięwzięcia charakteryzującego się zaspokojeniem potrzeb zbiorowych, 
to nie precyzuje samego pojęcia przedsięwzięcia. Jedyną prawnie dostępną de-
finicję przedsięwzięcia zawiera ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
która za przedsięwzięcie przyjmuje następujące działania8:

• zaprojektowanie lub realizację inwestycji w wykonaniu zadania publicz-
nego, gdzie inwestycja oznacza budowę, rozbudowę, przebudowę połączoną  
z eksploatacją, utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, będą-
cym przedmiotem inwestycji albo z nią związanym, lub świadczenie powiąza-
nych z nim usług publicznych;

• świadczenie usług publicznych przez okres powyżej trzech lat, jeśli obej-
muje eksploatację, utrzymanie lub zarządzanie niezbędnym do tego składni-
kiem majątkowym;

• działanie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego;

• przedsięwzięcia pilotażowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub kultu-
ralne wspomagające realizację zadań publicznych.

7 D. Hajdys, Obligacje komunalne, s. 148-149.
8 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 169, poz. 1420, 

art. 4, pkt 4 ze zm. 
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Proces emisji obligacji przychodowych można podzielić na dwie części: 
przygotowanie emisji oraz faktyczne oferowanie obligacji i ich obsługi.

Faza przygotowania emisji obejmuje działania związane z: 
• ustaleniem struktury emisji (ustalenie ostatecznej wartości emisji, daty za-

padalności, ewentualnego podziału na serie, oprocentowania); 
• zaangażowanie doradcy prawnego; 
• proces due diligence, który polega na dokonaniu przeglądu spółki oraz 

projektu pod względem między innymi ekonomiczno-finansowym, prawnym  
i podatkowym;

• opracowanie dokumentacji emisji; 
• uzyskania ratingu.
Działania te pozwalają już na wstępnym etapie prac zidentyfikować za-

równo czynniki ryzyka wykonalności projektu, jak również elementy mogące 
zwiększyć ryzyko transakcji, prowadząc do uzyskania niesatysfakcjonującego 
ratingu i/lub negatywnej percepcji tej emisji przez rynek. 

Faktyczne oferowanie obligacji oraz ich obsługa sprowadza się do:
• marketingu emisji – spotkania z potencjalnymi inwestorami;
• oferty obligacji ‒ propozycji nabycia;
• przydziału obligacji inwestorom; 
• rozliczenia emisji; 
• obsługi transakcji do dnia wykupu – monitoring transakcji, prowadzenie 

kont projektu; 
• obsługi wypłaty odsetek.
Emisja obligacji przychodowych wymaga podjęcia przez organ stanowiący 

JST uchwały o emisji, w której powinny zostać określone (podobnie jak w przy-
padku obligacji tradycyjnych) między innymi: rodzaj i cel przedsięwzięcia, spo-
sób obliczenia przychodów z przedsięwzięcia, wskazanie do jakiej części przy-
chodów lub majątku przedsięwzięcia służy obligatariuszom prawo pierwszeństwa 
zaspokojenia roszczeń przed innymi wierzycielami emitenta. 

Określenie celu emisji obligacji przychodowych pozwala ustalić przedmiot 
działania, realizacji którego mają służyć środki pozyskane w wyniku emisji. 
Emitent definiując cel emisji ma możliwość wskazania więcej niż jednego 
przedsięwzięcia, przy czym należy określić ewentualne priorytety w ramach 
zdefiniowanych celów emisji. Określenie celów emisji powinno być tak skon-
struowane, aby inwestor uzyskał jednoznaczną informację o przeznaczeniu 
środków z emisji i miał możliwość oceny ewentualnego ryzyka związanego  
z realizacją i późniejszą działalnością przedsięwzięcia.

Emitent, podobnie jak w przypadku emisji tradycyjnych, wyłania instytucję 
pełniącą rolę organizatora emisji (najczęściej funkcję tę pełni bank). Wskazane 
jest, aby była to instytucja, która ma odpowiednie doświadczenie w zakresie 
organizacji emisji. Ułatwi to koordynację procesu emisyjnego i pozwoli za-
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kończyć emisję sukcesem. Organizator emisji powinien posiadać szeroką bazę 
inwestorów zainteresowanych nabyciem dłużnych papierów wartościowych. 
Docelową grupę stanowią przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni, którzy 
mogą objąć znaczną część emisji, a jednocześnie są zainteresowani aktywami 
o długim horyzoncie inwestycyjnym, atrakcyjnej rentowności i akceptowalnym 
poziomie ryzyka. Wśród potencjalnych inwestorów wymienia się fundusze in-
westycyjne, fundusze emerytalne oraz banki.

Przygotowanie emisji jest procesem długim, którego nie da się przygotować 
w ciągu miesiąca, stąd warto wiele czynności i analiz przeprowadzić jeszcze 
przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze instrumentu, który będzie finan-
sował przedsięwzięcie. 

Kolejnym ważnym elementem całego procesu organizacji jest uzyskanie 
oceny ratingowej nadanej przez niezależną agencję ratingową. Posiadanie ta-
kiej oceny pozwala inwestorom zapoznać się z sytuacją finansową emitenta bez 
konieczności przeprowadzania własnych analiz. Posiadanie oceny ratingowej 
podnosi prestiż i wiarygodność emitenta9.

Procedura emisyjna obejmuje także zakres informacji, jakie muszą być skie-
rowane do zewnętrznego otoczenia, które stanowią potencjalni inwestorzy, ban-
ki, ubezpieczyciele, wykonawcy zaangażowani w planowane przedsięwzięcie. 
Podawane informacje dotyczą: wartości nominalnej i ceny wykupu obligacji, 
warunków wykupu, warunków wypłaty oprocentowania, wysokości i formy 
ewentualnego zabezpieczenia, wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni 
dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz per-
spektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu 
obligacji proponowanych do nabycia.

Schemat 1. Zarys procedury emisji obligacji przychodowych

Przygotowa-
nie przedsię-

wzięcia
→

Formal-
ny wybór 

organizatora 
emisji, agencji 

ratingowej, 
kancelarii 
prawnej

→

Strukturyzacja 
emisji, przygoto-
wanie dokumen-

tacji, podjęcie 
odpowiednich 

decyzji korpora-
cyjnych, proces 

ratingowy

→

Zamknięcie 
transakcji: 

nadanie 
oceny ratin-

gowej, emisja 
obligacji

→

Obsługa 
emisji do 
dnia osta-
tecznego 
wykupu

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Prawo nakłada na emitenta obligacji przychodowych dodatkowe wymogi 
formalne. Po wyemitowaniu obligacji przychodowych na emitencie ciąży obo-

9 P. Makarewicz, Zagadnienia praktyczne emisji, „Europejski Doradca Samorządowy” 2008, 
nr 4, s. 56.

ZN nr 21.indb   172 2011-10-25   08:53:51



Obligacje przychodowe – instrument niewykorzystanej szansy 173

wiązek podania do publicznej wiadomości w dwóch dziennikach, w tym co 
najmniej jednym ogólnopolskim, informacji o wysokości łącznego zadłużenia 
z tytułu emisji obligacji przychodowych oraz wskazanie przedsięwzięcia finan-
sowanego z tej emisji.

Ponadto co najmniej na dwa tygodnie przed każdym terminem wypłaty 
świadczeń z obligacji przychodowych i nie rzadziej niż raz w roku emitent 
ma obowiązek udostępnienia obligatariuszom sprawozdania, zawierającego 
dane o sumie przychodów z przedsięwzięcia, które wpłynęły na rachunek 
przedsięwzięcia oraz o wysokości kwot wypłaconych obligatariuszom oraz 
emitentowi z tego rachunku w okresie od poprzedniej wypłaty świadczeń. 
Informacje zawierać powinny omówienie struktury przychodów z przedsię-
wzięcia oraz struktury kosztów ponoszonych przez emitenta na utrzymanie 
przedsięwzięcia10.

Wykorzystanie przez JST obligacji przychodowych umożliwia bezpośred-
nie zasilenie kapitałem dłużnym z rynku kapitałowego. Prowadzi do zmniej-
szenia kosztów finansowych o znaczną część marży bankowej pobieranej przy 
kredycie. Najważniejsza zaleta obligacji przychodowych wiąże się z możliwo-
ścią pozyskania kapitału nawet w sytuacji, gdy emitent przekroczy poziom za-
dłużenia określony w ustawie o finansach publicznych.  Wynika to z konstrukcji 
instrumentu i przypisania obligacjom przychodowym określonych, wyodręb-
nionych dochodów oraz majątku. 

Atutem przemawiającym za taką formą finansowania przedsięwzięć jest 
długoterminowy i elastyczny charakter emisji. Emisja obligacji przychodowych 
umożliwia spłacanie inwestycji w okresie 20-30 lat, w zależności od jej cha-
rakteru i dochodów, jakie przynosi. Dla emitenta oznacza to niskie obciążenia 
finansowe i jednocześnie możliwość realizacji innych inwestycji w tym samym 
czasie.

W sytuacji nadmiernego zadłużania się JST pozyskanie finansowania w po-
staci obligacji przychodowych może okazać się szybsze (brak zdolności kre-
dytowej) niż poprzez kredyt, z uwagi na wyłączenie procedury emisyjnej z ko-
nieczności stosowania procedur przetargowych przewidzianych ustawą prawo 
zamówień publicznych11.

Jednocześnie należy wskazać czynniki ograniczające emisje obligacji przy-
chodowych. Należą do nich12:

• trudności ze znalezieniem nabywców obligacji przychodowych emitowa-
nych w związku z realizacją przedsięwzięcia;

10 M. Kurzyński, Z. Skórczyński, Prawne aspekty emisji, „Europejski Doradca Samorządowy” 
2008, nr 4, s. 47.

11 R. Gruszka, Sposób na trudne czasy na rynku finansowym, „Europejski Doradca Samorzą-
dowy” 2008, nr 4, s. 37.

12 M. Jastrzębska, Obligacje przychodowe, „Gazeta Bankowa” 26 czerwca-2 lipca 2006, s. 25.
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• brak pewności co do terminu zakończenia inwestycji;
• brak pewności co do wielkości generowanych przychodów i stopnia po-

krycia nimi wydatków;
• wyższe oprocentowanie obligacji przychodowych związane z wyższym 

ryzykiem inwestycyjnym;
• konieczność uzyskania i utrzymania ratingu.
Wymienione bariery (ograniczenia) wynikają z zachowawczej roli ban-

ków, które postrzegają instrument jako bardziej skomplikowany niż obligacje 
tradycyjne i obarczone większym ryzykiem. Jednak w okresie ograniczonych 
środków budżetowych oraz konieczności realizacji zadań, zwłaszcza z zakre-
su usług komunalnych, może stać się czynnikiem aktywizującym emisje.

3. Polskie doświadczenia w emisji obligacji komunalnych

Do końca 2009 r. na polski rynek kapitałowy trafiły dwie emisje obliga-
cji przychodowych. Pierwsza dotyczyła instrumentów wyemitowanych przez 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. [MWiK]. Przed-
siębiorstwo użyteczności publicznej, którego celem jest zaspokajanie potrzeb  
w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz utrzy-
mania majątku w należytym stanie. Miasto Bydgoszcz posiada 100% udziałów 
spółki. 

Drugi program realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź 
sp. z o.o. [MPK Łódź]. Spółka świadczy usługi tramwajowego i autobusowego 
transportu publicznego.

Pierwszej emisji obligacji przychodowych w Polsce, a zarazem Europie 
Środkowej dokonała bydgoska spółka. W listopadzie 2005 r. podpisano Umowę 
Wsparcia z miastem Bydgoszcz. Środki pochodzące z emisji zostały przezna-
czone na finansowanie części zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Byd-
goskiego Systemu Wodnego i Kanalizacyjnego II”. Na realizację tego projektu 
MWiK otrzymały także prawie 100 mln euro z Funduszu Spójności Unii Euro-
pejskiej. 

Wartość programu emisyjnego oszacowana została  na 400 mln zł z moż-
liwością powiększenia do 600 mln zł, z okresem spłaty do 18 lat. Obligacje 
przychodowe stanowią drugie co do wielkości źródło finansowania programu 
inwestycyjnego po środkach pochodzących z Unii Europejskiej. Obligacje o no-
minale 100 tys. zł są obligacjami na okaziciela. Oprocentowanie zmienne oparte 
jest na stawce WIBOR 6M + marża inwestorska. Odsetki będą wypłacane dwa 
razy w roku, w dniu 20 kwietnia i 20 października.

ZN nr 21.indb   174 2011-10-25   08:53:51



Obligacje przychodowe – instrument niewykorzystanej szansy 175

Ostateczny termin wykupu ustalony został na 20 kwietnia 2024 r. Emisja 
miała charakter niepubliczny i skierowana została do inwestorów instytucjo-
nalnych.

Organizatorem emisji było konsorcjum banków: Pekao S.A. oraz Citibank 
Handlowy. 

Emisja obligacji poprzedzona została oceną ratingową. Agencja Fitch 
Ratings nadała w listopadzie 2005 r. międzynarodowy rating długookresowy  
w walucie polskiej na poziomie „BBB-”,13 co oznacza prognozę dobrej kondy-
cji spółki w długim okresie i uwiarygadnia spółkę na rynku.

Roszczenia wierzycieli zaspokajane będą z opłat pobieranych za dostarczo-
ną wodę i odebrane ścieki. Miasto Bydgoszcz nie jest gwarantem spłaty za-
dłużenia, co powoduje że budżet miasta jest wolny od długów MWiK i może 
prowadzić własną politykę budżetową. 

Przychody z obligacji przychodowych wyemitowanych przez MPK Łódź 
zostały przeznaczone na budowę linii tramwajowej zwanej Łódzkim Tram-
wajem Regionalnym [ŁTR]. Projekt „Łódzki Tramwaj Regionalny” dotyczy 
wymiany torowiska na całej długości trasy oraz zakupu nowych tramwajów 
i systemu sterowania ruchem na skrzyżowaniach. Łączny koszt inwestycji to 
265 mln zł. Środki na finansowanie inwestycji pochodziły z emisji obligacji 
przychodowych w łącznej kwocie 166 mln zł z terminem wykupu do 24 lat 
oraz wsparcia finansowego Zintegrowanego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego w kwocie 108,7 mln zł, co stanowiło 50% kosztów kwalifikowa-
nych14.

Organizatorem i agentem emisji jest  Bank BPH S.A., z którym spół-
ka współpracuje od trzech lat. Obligacje emitowane zostały w transzach po  
20 mln zł i były skierowane do inwestorów instytucjonalnych. Miasto Łódź 
zawarło ze spółką umowę na świadczenie usług przewozowych ŁTR oraz za-
pewnia projektowi wsparcie finansowe poprzez wniesienie bezwarunkowych 
dopłat do kapitału MPK w wysokości 107,76 mln zł, płatnych w ratach do 
czasu zapadalności obligacji. Dopłaty będą dokonywane w gotówce i będą 
mogły być wydatkowane wyłącznie na pokrycie zobowiązań spółki względem 
obligatariuszy15.

Fitch Ratings przyznał łódzkiemu przedsiębiorstwu inwestycyjny między-
narodowy rating długoterminowy w walucie krajowej dla całego programu emi-
sji obligacji przychodowych na poziomie „BBB-”. Oprocentowanie wypłacane 
będzie inwestorom jeden raz w roku.

13 M. Jendra, Pierwszy rating dla obligacji przychodowych, „Gazeta Samorządu i Administra-
cji” 2005, nr 26, s. 12.

14 Informator MPK Łódź, www.mpk.lodz.pl z dnia 20.09.2010.  
15 P. Puch, MWiK Bydgoszcz i MPK Łódź skorzystały pierwsze, „Europejski Doradca Samorzą-

dowy” 2008, nr 4, s. 58.
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Ostateczny termin wykupu obligacji przychodowych przewidziany został 
na 31 maja 2030 r. Rada Miasta oszacowała, że maksymalny koszt wykupu 
obligacji wyniesie około 276 mln zł.

Podsumowanie

Obligacje przychodowe jako instrument pozyskiwania środków na finanso-
wanie inwestycji komunalnych nie są w Polsce zbyt popularne. Prawo pozwala 
na ich emisję od dziesięciu lat, ale część ekspertów samorządowych określa ten 
rynek jako martwy. 

Na rynku pojawiły się co prawda dwie emisje obligacji przychodowych, 
ale moim zdaniem nie można jeszcze mówić o rynku obligacji przychodowych  
w Polsce.

Obligacje przychodowe mogą stać się w przyszłości interesującą formą 
finansowania miejskich przedsiębiorstw komunalnych, które realizują bądź 
zamierzają realizować znaczące pod względem nakładów inwestycje, w tym 
również inwestycje współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Eu-
ropejskiej. Przemawiają za tym względy praktyczne, tj. długoterminowe fi-
nansowanie sięgające okresu 20 do 25 lat, podczas gdy przeciętnie obliga-
cje tradycyjne na rynku krajowym emituje się na pięć ‒ siedem lat. Ponadto, 
zadłużenie z tytułu emisji obligacji przychodowych emitowanych przez JST 
nie jest zaliczane do ogólnego zadłużenia tej jednostki, a więc nie zwiększa 
wskaźnika zadłużenia, określonego w ustawie o finansach publicznych. Tak 
więc w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania sektora samorządowego na fi-
nansowanie zewnętrzne obligacje przychodowe mogą stanowić wygodne źró-
dło finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkową gratyfikacją jest 
też prestiż, rozgłos i promocja towarzysząca emitentowi, która może wpłynąć 
na przyszłe zachowania potencjalnych inwestorów. 
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Instrumenty dłużne w finansowaniu zadań 
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Piotr Kania

Streszczenie. Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego jednostki samo-
rządu terytorialnego [JST] mają możliwość finansowania swoich wydatków poprzez 
rynek finansowy. Jednocześnie regulacje prawne w zakresie gospodarki finansowej 
ściśle określają cele, na które JST mogą wykorzystać zwrotne źródła finansowania. 
Stąd też celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania określonych typów 
instrumentów dłużnych do pozyskania środków finansowych na określone w normach 
prawnych cele. Ponadto dokonano oceny struktury zadłużenia oraz przychodów JST 
z punktu widzenia różnych tytułów dłużnych. Wskazano także pewne  przyczyny,  
które powodują, że dominującą formą instrumentu dłużnego są kredyty bankowe  
i pożyczki.

Słowa kluczowe: zwrotne źródła finansowania, struktura zadłużenia jednostek sa-
morządu terutorialnego

Wstęp

Jednym z elementów gospodarki finansowej prowadzonej przez JST  
w Polsce jest finansowanie wykonywanych zadań przy wykorzystaniu źródeł 
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zewnętrznych o charakterze zwrotnym. Pozyskanie tych środków w ramach 
gospodarki budżetowej odbywa się za pomocą długu, który umożliwia zarów-
no równoważenie przejściowego deficytu budżetowego, jak i finansowanie 
deficytu zaplanowanego. Szczególnie gdy przyczyną tego deficytu są reali-
zowane przez JST wydatki na zadania inwestycyjne, w tym związane z infra-
strukturą komunalną, uznać można za uzasadnione wykorzystanie zwrotnych 
źródeł finansowania, których spłatę można dostosować do możliwości płatni-
czych danej jednostki, przez rozłożenie spłaty na okres wielu lat.

Celem artykułu jest ocena wykorzystania poszczególnych rodzajów in-
strumentów dłużnych przez JST oraz wskazanie przyczyn istniejącej struktury 
zadłużenia z punktu widzenia tytułów dłużnych, struktury terminowej oraz 
źródeł pochodzenia środków finansowych. Ocena zadłużenia została przepro-
wadzona na podstawie danych statystycznych z lat 2004-2009.

1. Przyczyny stosowania instrumentów dłużnych  
przez jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego mają zapewniony dostęp do zwrot-
nych źródeł finansowania, a podstawowym miejscem ich pozyskania jest 
rynek finansowy (kapitałowy)1. Oznacza to, że regulacje prawne w zakresie 
wykorzystania zwrotnych źródeł finansowania w gospodarce finansowej JST 
powinny być tak ukształtowane, aby możliwości ich wykorzystania obejmo-
wały co najmniej wydatki o charakterze inwestycyjnym.

W ramach swoich działań gminy, powiaty i województwa samorządo-
we podejmują też zadania o charakterze rozwojowym, które realizowane 
są poprzez wydatki majątkowe. Najczęściej mają one charakter inwestycji 
infrastrukturalnych (np. budowa i remonty ulic, kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków, rekultywacja terenów poprzemysłowych, tworzenie terenów prze-
mysłowych), a ich celem jest poprawa warunków życia mieszkańców czy 
zwiększenie atrakcyjności terenów dla inwestorów. Takie działania wyma-
gają najczęściej jednorazowych, często rozłożonych w czasie, ale znacznych 
nakładów finansowych, które zazwyczaj nie mogą być wygospodarowane 
w ramach bieżących dochodów bez konieczności ograniczania środków na 
wydatki bieżące. Innym możliwym do zastosowania źródłem finasowania 
tego typu zadań są:

1 Por. art. 9 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 
15.10.1985 r., Dz U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.
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• dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży składników mienia lub 
prywatyzacji majątku komunalnego2;

• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, a w szczególności z budżetu 
Unii Europejskiej3;

• nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
Tego typu środki są bezzwrotnym źródłem dochodów (przychodów), jed-

nak mogą mieć charakter jednorazowy, tak jak w przypadku środków z pry-
watyzacji. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych mają charakter bez-
zwrotny, jeżeli wykorzystane zostaną zgodnie z przeznaczeniem, jednak ich 
pozyskanie może być uzależnione od finansowego wkładu własnego wniosko-
dawcy. Dlatego JST muszą mieć możliwość skorzystania ze źródeł zasilania 
finansowego poprzez rynek finansowy. Na rynku tym funkcjonują dwie grupy 
podstawowych instrumentów finansowych, którymi są instrumenty dłużne 
oraz instrumenty udziałowe. Jednak ze względu na obowiązujące regulacje 
prawne, dotyczące możliwości wykorzystania zwrotnych źródeł finansowania 
przez JST w ramach prowadzonej gospodarki budżetowej, mogą sięgać po 
instrumenty generujące wierzytelności pieniężne, czyli zobowiązania jednych 
podmiotów (emitentów) wobec innych podmiotów, będących posiadaczami 
tych wierzytelności (pożyczkodawcami), czyli instrumentów dłużnych. Cela-
mi, na których realizację mogą być wykorzystane środki finansowe pozyskane 
za pomocą instrumentów dłużnych są4:

• pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
• finansowanie planowanego deficytu budżetu;
• spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów war-

tościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
• finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ra-

mach przedsięwzięć wieloletnich;
• pokrywanie wydatków inwestycyjnych związanych ze współfinansowa-

niem przedsięwzięć, takich jak programy, projekty lub zadania finansowane  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innej bez-
zwrotnej pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Poro-

2 Należy zauważyć, że bardziej z przyczyn społecznych oraz politycznych, niż z powo-
dów ekonomicznych czy merytorycznych, środki uzyskane z prywatyzacji majątku komunal-
nego zaliczane są z formalnoprawnego punktu widzenia do przychodów publicznych. Por.  
art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157,  
poz. 1240.

3 Inne środki finansowe ze źródeł zagranicznych dotyczą pomocy udzielanej przez pań-
stwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Obejmują one m.in. Norweski Mecha-
nizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcar-
sko-Polski Program Współpracy. Szczegółowy wykaz tych środków określa art. 5 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.

4 Por. art. 89 i 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ibidem.
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zumienia o Wolnym Handlu oraz realizowane na podstawie umów o partner-
stwie publiczno-prywatnym5;

• wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wskazane cele nie tylko determinują rodzaj instrumentu dłużnego ze wzglę-
du na jego formę prawną, ale także mogą mieć decydujące znaczenie dla termi-
nów ich zapadalności. Nie bez znaczenia będą w przypadku ich doboru także 
szybkość i koszt pozyskania środków finansowych na poszczególne cele.

2. Rodzaje instrumentów dłużnych  
a cele gospodarki budżetowej 

Podstawowymi instrumentami dłużnymi wykorzystywanymi przez JST są 
kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe. Na tego typu instrumenty pozy-
skania zwrotnych źródeł finansowania wskazują regulacje prawne dotyczące ich 
gospodarki finansowej6.  Także przepisy ustrojowe samorządu gminnego, po-
wiatowego oraz wojewódzkiego wskazują na tego typu instrumenty, przy czym 
w przypadku papierów wartościowych odwołują się bezpośrednio do formy 
obligacji7. Jednak JST nie  można odmówić możliwości wykorzystania innych 
form instrumentów dłużnych, jak chociażby kredytu kupieckiego, który jest wy-
korzystywany przy realizacji zamówień z podmiotami gospodarczymi. Innym 
przykładem czasowego pozyskania środków finansowych o charakterze zwrot-
nym mogą być przyjmowane przez JST depozyty pieniężne na podstawie prawa 
cywilnego. Także inne typy papierów wartościowych – poza obligacjami – mogą 

5 Do przedsięwzięć tych zalicza się także długoterminowe gwarancje i poręczenia oraz wielo-
letnie umowy, których realizacja w bieżącym i kolejnych latach budżetowych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania JST, a wynikające z niej płatności wykraczają poza rok budże-
towy. Por. art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r.,  
nr 157, poz. 1240.

6 Por. art. 89 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., 
nr 157, poz. 1240. Także uprzednio obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne wskazywa-
ły taki sam katalog instrumentów finansowych do pozyskiwania zwrotnych źródeł finansowania 
zadań JST. Por. art. 82 i 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U.  
z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm., a także art. 48 i 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.  
o finansach publicznych, Dz.U. z 1998 r., nr 155, poz. 1014 z późn. zm.

7 Por. art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity, Dz.U.  
z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Podobne regulacje prawne zastosowano także w przypad-
ku samorządu powiatowego (art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
tekst jednolity, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592) oraz w przypadku samorządu wojewódzkiego 
(art. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jednolity, Dz.U.  
z 2001 r., nr 142, poz. 1590).
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być wykorzystywane przez te jednostki do zaciągania zobowiązań. Ich źródłem 
mogą być instrumenty finansowe wystawiane na bazie weksla, który ponadto 
standardowo pełni także funkcję gwarancyjną (rys. 1). 

INSTRUMENTY GENERUJĄCE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNE, CZYLI ZOBOWIĄZANIA 
JEDNEGO PODMIOTU (POŻYCZKOBIORCY) WOBEC DRUGIEGO PODMIOTU 

(POŻYCZKODAWCY) 

POŻYCZKI 
PIENIĘŻNE

KREDYTY 
BANKOWE

DEPOZYTY
PAPIERY 

WARTOŚCIOWE
KREDYTY 
KUPIECKIE

USTAWY 

KOMPETENCYJNE

USTAWA O FINANSACH 
PUBLICZNYCH

POŻYCZKI, KREDYTY, 

OBLIGACJE

POŻYCZKI, KREDYTY, 

PAPIERY WARTOŚCIOWE

•BONY 
KOMUNALNE
• WEKSLE 

FINANSOWE
• OBLIGACJE 
  KUPONOWE 

I BEZKUPONOWE
• OBLIGACJE 

ZAMIENNE
 

Rys. 1. Rodzaje instrumentów dłużnych wykorzystywanych  
przez jednostki samorządu terytorialnego

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Przychody z kredytu, pożyczki czy emisji papierów wartościowych mogą 
być wykorzystane do pokrycia przejściowego deficytu budżetu. Ponieważ jed-
nak tak powstałe zobowiązania muszą być spłacone w tym samym roku, w któ-
rym zostały zaciągnięte, to do realizacji celu można wykorzystać instrumenty 
finansowe o charakterze krótkoterminowym. Także krótki czas na pozyskanie 
środków finansowych na  ten cel znacznie ogranicza liczbę dostępnych rodzajów 
instrumentów zaciągania długu, którymi najczęściej są krótkoterminowe kredy-
ty bankowe. Ich pozyskanie wymaga spełnienia wymogów procedury udziela-
nia zamówień publicznych. Procedura ta nie dotyczy środków pieniężnych po-
zyskiwanych z emisji papierów wartościowych za pomocą usług finansowych 
realizowanych przez uprawnione podmioty8. Za bardziej korzystne rozwiązanie 
w zakresie finansowania przejściowego deficytu budżetu przez JST można by 
uznać zastosowanie krótkoterminowych papierów dłużnych. Jednak wskazane 
w przepisach ustrojowych dla poszczególnych JST obligacje są rozwiązaniem 
mało praktycznym. Ze względu na czas przygotowania emisji obligacji oraz 

8 Por. art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jedn. Dz.U. 
z 2010 r., nr 113, poz. 759.
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konieczność spłaty zobowiązania zaciągniętego na finansowanie przejściowego 
deficytu budżetowego w tym samym roku budżetowym ich zastosowanie wy-
daje się praktycznie niemożliwe9. Innym rozwiązaniem może być możliwość 
zastosowania krótkoterminowych instrumentów dłużnych, emitowanych w for-
mie prawnej weksla czy przyjmowanie w depozyt środków pieniężnych na pod-
stawie prawa cywilnego10.

Długoterminowe instrumenty dłużne wydają się bardziej właściwe i bar-
dziej korzystne do zastosowania w przypadku finansowania planowanego defi-
cytu budżetu JST oraz finansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek. Oprócz kre-
dytów bankowych i pożyczek mogą być w tym przypadku wykorzystane obli-
gacje samorządowe oraz ich szczególny przypadek, czyli obligacje przychodo-
we11. Należy jednak pamiętać, że zobowiązania wynikające z emisji obligacji 
samorządowych obciążają w całości dochody budżetowe, a jednostka emitują-
ca odpowiada za powstałe zobowiązania całym swoim majątkiem. Natomiast  
w przypadku obligacji przychodowej źródłem finasowania powstałych zobo-
wiązań są przychody uzyskiwane ze sfinansowanego za ich pomocą przedsię-
wzięcia lub innego przedsięwzięcia wskazanego przez emitenta12. Także wy-
łącznie majątek wskazanego przedsięwzięcia oraz osiągane z niego przychody 
stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji przy-
chodowych13. Obligacje przychodowe mogą także dawać obligatariuszowi 
pierwszeństwo dochodzenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami.

Do szczególnych form zwrotnego zasilania JST należą zaciągane przez te 
jednostki pożyczki z państwowego funduszu celowego, które mogą być prze-
znaczane na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich, związanych na przykład 

9 W. Gonet, Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, 
SGH, Warszawa 2006, s. 86.

10 Por. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Sa-
lachna, ODDK, Gdańsk 2007, s. 263-264. Możliwość emisji krótkoterminowych papierów war-
tościowych opartych na formie prawnej weksla wskazuje się w kontekście przedsiębiorstw ko-
munalnych albo samej JST (weksle komunalne). Na temat rodzajów instrumentów oraz korzyści 
i kosztów wynikających z ich zastosowania przez JST por. m.in. Bankowo-finansowa obsługa 
jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, S. Flejtarski, CeDeWu, Warszawa 2008,  
s. 114-122; D. Korenik, S. Korenik, Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekono-
miczny przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 131.

11 Obligacje samorządowe oraz obligacje przychodowe mogą być emitowane przez JST na za-
sadach określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, tekst jedn., Dz.U. z 2001 r., 
nr 120, poz. 1300 z późn. zm.

12 Źródłem pokrycia roszczeń z obligacji przychodowych mogą być inne przedsięwzięcia 
wskazane przez emitenta. Por. art. 23a u ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, tekst 
jedn., Dz.U. z 2001 r., nr 120, poz. 1300 z późn. zm.

13 Por. D. Korenik, S. Korenik, Stosunki samorządowo-bankowe, s. 140-141.
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z programami, projektami i zadaniami finansowanymi z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicz-
nych niepodlegających zwrotowi, czy umowami o partnerstwie publiczno-
-prywatnym14.

Gminy, powiaty oraz województwa samorządowe mogą także zaciągać po-
życzki i kredyty oraz emitować papiery wartościowe w związku z finansowa-
niem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsię-
wzięć wieloletnich, które są finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej 
oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także w przy-
padku przedsięwzięć realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-
-prawnym. Innym celem, na który wykorzystuje się zwrotne źródła zasilania 
finansowego jest wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środ-
ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W tym ostatnim przypadku  
w momencie otrzymania środków unijnych możliwy jest praktycznie natych-
miastowy zwrot zaciągniętych zobowiązań.

Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce do pokrywania przejściowego 
lub planowanego deficytu budżetowego, spłaty wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań czy do finansowania wydatków inwestycyjnych mogą więc wykorzysty-
wać różne instrumenty finansowe. Podobnie jest w przypadku rolowania długu 
czy współfinansowania przedsięwzięć, w tym zadań realizowanych przy udziale 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagra-
nicznych. Tymi instrumentami będą głównie kredyty i pożyczki oraz papiery 
wartościowe (obligacje samorządowe), gdyż takie instrumenty wskazują prze-
pisy powołujące poszczególne JST.

3. Ocena wykorzystania instrumentów dłużnych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

w gospodarce budżetowej

Biorąc pod uwagę strukturę zadłużenia JST w Polsce, można stwierdzić, 
że podstawowym rodzajem instrumentów dłużnych są kredyty i pożyczki, któ-
rych udział wśród podstawowych rodzajów tytułów dłużnych wskazywanych 
w sprawozdawczości finansowej tych jednostek przekracza znacząco 80%  
w latach 2004-2009. Drugim ze względu na poziom zadłużenia instrumentem 
dłużnym wykorzystywanym przez JST są papiery wartościowe (w tym obliga-
cje samorządowe. Ich udział w strukturze zadłużenia JST jednak się obniżył  

14 Por. art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r.,  
nr 157, poz. 1240.
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z ponad 16% w 2004 r. do niecałych 13% w roku 2009. Znikome znaczenie mają  
w strukturze zadłużenia przyjęte depozyty oraz wymagalne zobowiązania (tab. 1). 

Tabela 1. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce  
według tytułów dłużnych w latach 2004-2009

Tytuły dłużne 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wartość zadłużenia (mln zł)

Papiery wartościowe 3 134,4 3 282,7 3 777,8 4062,3 2 828,3 5 182,0
Kredyty i pożyczki 15 590,0 17 634,0 20 934,1 21633,7 25 777,6 34 920,1
Przyjęte depozyty 18,6 0,0 3,1 0,2 0,0 0,0
Wymagalne zobowiązania 361,7 264,3 234,1 180,0 168,7 192,2
Razem 19 104,7 21 181,0 24 949,1 25876,1 28 774,7 40 294,3

Struktura zadłużenia (%)
Papiery wartościowe 16,41 15,50 15,14 15,70 9,83 12,86
Kredyty i pożyczki 81,60 83,25 83,91 83,60 89,58 86,66
Przyjęte depozyty 0,10 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Wymagalne zobowiązania 1,89 1,25 0,94 0,70 0,59 0,48
Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Wielkość i struktura zadłużenia według tytułów dłużnych  uwzględniają 
wartość zobowiązań z poszczególnych typów instrumentów dłużnych na ostatni 
dzień roku budżetowego (31 grudnia), a więc nie biorą pod uwagę zobowiązań 
powstałych i spłaconych w tym samym roku budżetowym. Dlatego też nie moż-
na w ocenie rodzajów instrumentów dłużnych pominąć kredytu kupieckiego, 
który jest jednym z elementów prowadzonej na bieżąco gospodarki finansowej. 
Zobowiązania handlowe mogą jednak być zaciągane przez kierowników jedno-
stek sektora finansów publicznych tylko w granicach zaplanowanych limitów 
wydatków, dlatego też większa ich część jest spłacana w ciągu danego roku 
budżetowego. Podobnie jest też w przypadku instrumentów dłużnych wykorzy-
stanych do pozyskania środków finansowych na pokrycie występującego w cią-
gu roku przejściowego deficytu budżetu. Zobowiązania związane z tym celem 
muszą być spłacone w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte15. Dla-
tego też ocenę rodzajów wykorzystywanych przez JST poszczególnych instru-
mentów dłużnych należy uzupełnić  strukturą przychodów ze zwrotnych źródeł 
finansowych, które lepiej obrazują formy nowo zaciąganych zobowiązań.

15 Por. art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., 
nr 157, poz. 1240.

ZN nr 21.indb   186 2011-10-25   08:53:52



Instrumenty dłużne w finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 187

Udział przychodów z kredytów i pożyczek w latach 2004-2008 wahał się  
w granicach 90%, a więc był jeszcze wyższy niż udział zobowiązań z tego typu 
tytułów dłużnych. Zapewne wynikiem takiego stanu rzeczy było to, że właśnie 
ta forma instrumentu dłużnego wykorzystywana jest do finansowania deficytu 
przejściowego. W roku 2009 nastąpił jednak znaczny spadek dynamiki przy-
chodów z kredytów i pożyczek na rzecz przychodów z emisji papierów warto-
ściowych. W tym właśnie roku udział przychodów z emisji obligacji samorzą-
dowych zwiększył się do prawie 25% w stosunku do nieco ponad 9% w roku 
poprzednim. Przede wszystkim było to związane z dużym wzrostem zaanga-
żowania zwrotnych źródeł finansowych w pokrywaniu wydatków i rozchodów 
JST, gdyż dynamika przychodów z instrumentów dłużnych między 2008 a 2009 
rokiem osiągnęła poziom prawie 190%. W tym widać wyraźnie wzrost wyko-
rzystania jako źródła przychodów emisji obligacji samorządowych (wzrost po-
nad pięciokrotny) z ponad 850 mln zł do prawie 4,4 mld zł (tab. 2).

Tabela 2. Przychody z instrumentów dłużnych  
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2004-2009

Rodzaj zwrotnego
źródła finansowania 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Wartość przychodów (mln zł)

Kredyty i pożyczki 5 612,01 6 715,43 8 979,87 7 748,21 8 454,72 13 328,22
Obligacje samorządowe 446,36 649,92 984,66 751,08 852,46 4 387,60
Pozostałe  
papiery wartościowe 77,86 2,80 122,97 139,26 69,26 18,85

Razem 6 136,23 7 368,15 10 087,50 8 638,54 9 376,44 17 734,68
Struktura przychodów (%)

Kredyty i pożyczki 91,46 91,14 89,02 89,69 90,17 75,15
Obligacje samorządowe 7,27 8,82 9,76 8,69 9,09 24,74
Pozostałe  
papiery wartościowe 1,27 0,04 1,22 1,61 0,74 0,11

Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Ogólna ocena struktury zadłużenia oraz przychodów z instrumentów dłuż-
nych wskazuje, że JST, bez względu na jego typ czy wielkość budżetu, najczę-
ściej sięgają do kredytów bankowych i pożyczek, a więc instrumentów typo-
wych dla systemu finansowego, w którym bardzo silną pozycję rynkową mają 
banki komercyjne. Z tymi instytucjami finansowymi JST współpracują także 
w przypadku przechowywania depozytów oraz prowadzenia rozliczeń pie-
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niężnych.  Z tego chociażby powodu dla większości skarbników czy innych 
osób odpowiedzialnych w JST banki są podmiotami znanymi pod względem 
procedur i wymogów. Natomiast emisja papierów wartościowych, a zwłasz-
cza obligacji, wymaga wejścia w obszary rynku finansowego, które są mniej 
znane, bardziej skomplikowane, a więc i mniej bezpieczne i mniej pewne dla 
potencjalnego decydenta. Z mentalnego punktu widzenia pozyskanie kredytu 
wydaje się dla tych osób działaniem bardziej bezpiecznym, dodatkowo za-
gwarantowanym kolektywną decyzją komisji przetargowej.

Przy wyborze kredytu bankowego czy pożyczki pieniężnej duże znaczenie 
mają też czynniki ekonomiczne, a wśród nich koszty pozyskania środków fi-
nansowych. Prowizja bankowa pobierana jest dopiero w momencie przyznania 
kredytu, natomiast koszty emisji obligacji muszą być poniesione bez względu 
na jej powodzenie. Ponadto koszty emisji papierów wartościowych często są 
stosunkowo wysokie, a przede wszystkim stałe, bez względu na wielkość emi-
sji, co jest dodatkowym utrudnieniem dla JST o mniejszych potrzebach finan-
sowych. Kredyt bankowy wydaje się w ich przypadku jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem. 

Innym uzasadnieniem wykorzystywania głównie kredytu  jako instrumentu 
dłużnego przez JST są dodatkowe ograniczenia nakładane w przypadku dłu-
gu długoterminowego (tzn. o terminie zapadalności nie krótszym niż 1 rok). 
Przede wszystkim koszty ich obsługi muszą być ponoszone co najmniej raz  
w roku16. Ograniczenie to wiąże się głównie z możliwością dostosowania kosz-
tów obsługi zadłużenia do rocznego okresu obowiązywania budżetu, w którym 
powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty dotyczące danego roku. Poza 
tym ograniczenie to uniemożliwia przesuwanie w czasie kosztów obsługi za-
dłużenia w celu zwiększenia możliwości zaciągania zobowiązań w bieżącym 
okresie17. Drugim ograniczeniem, mającym podobne znaczenie, jest zakaz ka-
pitalizacji odsetek. Ponadto wartość dyskonta od wartości nominalnej emito-
wanych papierów wartościowych nie może być wyższa niż 5%18. Celem tego 
ograniczenia wydaje się zapobieżenie drastycznemu spadkowi wpływów ze 
sprzedaży papierów wartościowych w przypadku małego zainteresowania ze 
strony nabywców, co mogłoby skłaniać emitenta do obniżania ceny emisyjnej. 
Wyższa wartość dyskonta generuje też wyższe koszty obsługi długu, a więc  
w większym stopniu obciąża przyszłe dochody budżetowe19. Jednak to ograni-
czenie powoduje jednocześnie, że JST o mniejszej wiarygodności finansowej 

16 Por. art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r.,  
nr 157, poz. 1240.

17 Por. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz praktyczny, s. 269.
18 Por. art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r.,  

nr 157, poz. 1240.
19 Por. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz praktyczny, s. 269.

ZN nr 21.indb   188 2011-10-25   08:53:52



Instrumenty dłużne w finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 189

mogą mieć problem z plasowaniem na rynku pierwotnym papierów wartościo-
wych, a takie wyższe ryzyko emisji generuje dodatkowe koszty, na przykład  
związane z jej ubezpieczeniem.

Zakończenie

Pomimo że JST mają możliwość wykorzystania różnych typów instrumen-
tów dłużnych, gdyż regulacje prawne dotyczące ich gospodarki finansowej 
nie ograniczają ich pod tym względem, to w praktyce korzystają najczęściej  
z kredytów bankowych i pożyczek. Papiery wartościowe, a zwłaszcza obligacje 
samorządowe, chociaż dają większą samodzielność i elastyczność finansową, 
nadal pozostają znacznie rzadziej wykorzystywanym instrumentem dłużnym. 
Decyzja o wyborze rodzaju instrumentu dłużnego powinna być zdeterminowa-
na nie tylko celem pozyskania zwrotnych źródeł finansowych przez JST, ale 
także czasem i kosztami z tym związanymi. Z tych też powodów oferta finan-
sowania kredytem bankowym wydaje się nadal dla JST rozwiązaniem bardziej 
korzystnym. Ponadpięciokrotny wzrost przychodów z emisji obligacji między 
rokiem 2008 i 2009 należy jednak uznać za pozytywny sygnał nie tylko dla ryn-
ku obligacji samorządowych, ale także dla samych samorządów, które poprzez 
taką różnorodność wykorzystywanych instrumentów dłużnych zwiększają ela-
styczność oraz samodzielność prowadzonej gospodarki finansowej.

Literatura

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak,  
S. Flejtarski, CeDeWu, Warszawa 2008.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15.10.1985 r., 
Dz.U. z 1994 r., nr 124, poz. 607.

Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorial-
nego, SGH, Warszawa 2006.

Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekono-
miczny przestrzeni, CeDeWu, Warszawa 2007.

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Sa-
lachna, ODDK,  Gdańsk 2007.

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn., Dz.U. z 2001 r., nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.

Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, tekst jedn., Dz.U. z 2001 r., nr 120,  
poz. 1300 z późn. zm.

ZN nr 21.indb   189 2011-10-25   08:53:52



Piotr Kania190

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn., Dz.U. z 2001 r.,  
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jedn., Dz.U. z 2001 r.,  
nr 142, poz. 1590 z późn. zm.

Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 1998 r., nr 155,  
poz. 1014 z późn. zm.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jedn., Dz.U. z 2010 r., 
nr 113, poz. 759.

Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104  
z późn. zm.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.

ZN nr 21.indb   190 2011-10-25   08:53:52



Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 21/2011

Rola pomocy publicznej  
w stymulowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Magdalena Kogut-Jaworska

Streszczenie. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców jest aktywną formą wpływu 
państwa na gospodarkę. Państwo i jego organy poprzez zastosowanie takich instrumen-
tów, jak dotacje, subwencje lub gwarancje kredytowe, przyczyniają się do powstania 
korzystnych procesów gospodarczych i zatrzymują negatywne. Główne cele takiego 
wsparcia obejmują zmniejszenie różnic w rozwoju lokalnym i regionalnym, tworzenie 
nowych miejsc pracy lub restrukturyzację w tzw. trudnych sektorach. Samorząd jest 
elementem aktywnym w sieci wsparcia publicznego, znacząco przyczyniającym się 
do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. W artykule opisano główne aspekty związane 
z pomocą publiczną, wskazując na jej rolę w gospodarce rynkowej, a także poruszo-
no kwestie dotyczące zakresu interwencjonizmu stosowanego przez władze lokalne  
i regionalne.

Słowa kluczowe: rozwój lokalny, przedsiębiorczość, formy pomocy publicznej

Wprowadzenie

Zmiana regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw 
na rynkach lokalnych i regionalnych powoduje, że coraz ważniejszym tema-
tem staje się poprawa skuteczności działania samorządu terytorialnego na 
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rzecz pobudzania przedsiębiorczości. Jednostki samorządu terytorialnego 
[JST] mogą między innymi poprzez system dotacji, ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych czy też poprzez system poręczeń i gwarancji wpływać na po-
prawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw na swoim terenie. Pomoc 
publiczna świadczona przez samorząd lokalny i regionalny ma w swym założe-
niu ułatwić przełamywanie barier występujących w działalności gospodarczej,  
a w konsekwencji stymulować wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na 
rynku krajowym i wspólnotowym.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów teoretycznych  
i przeprowadzenie syntetycznej analizy empirycznej dotyczącej pomocy pu-
blicznej udzielanej przez polskie samorządy. W rezultacie umożliwi to udziele-
nie odpowiedzi na pytanie jak istotna jest rola i które z instrumentów samorzą-
dowej pomocy publicznej mają najistotniejsze znaczenie w systemie wsparcia 
publicznego. 

1. Istota pomocy publicznej, przesłanki jej występowania 
 i rezultat wsparcia  

w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw

W rzeczywistości gospodarczej występuje wiele zdefiniowanych sytuacji 
określanych mianem zawodności rynku, w których pożądane jest, by pań-
stwo wspierało mechanizm rynkowy i wpływało na decyzje uczestników 
obrotu gospodarczego. Środki prawne, które wówczas są wykorzystywane, 
mają na celu uporządkowanie konkurencji, pobudzenie rozwoju społeczno-
-gospodarczego, hamowanie negatywnych zjawisk gospodarczych. Wówczas 
zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynku, a w rezultacie 
dla ochrony interesów konsumenckich, mają instrumenty pomocy publicznej.

W szerokim ujęciu pomocą publiczną jest każdy transfer zasobów władzy 
publicznej na rzecz określonego przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez 
niego działalności gospodarczej, który jednocześnie spełnia następujące warunki:

• kiedy istnieje wpływ władzy publicznej na dokonanie transferu zasobów 
(tzw. przypisywalność transferu władzy publicznej) niezależnie od tego czy za-
soby te są przynależne podmiotowi publicznemu, czy nie;

• kiedy transfer narusza konkurencję lub grozi jej naruszeniem poprzez 
uzyskanie przez przedsiębiorcę przysporzenia (korzyści ekonomicznej) na wa-
runkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

• kiedy transfer jest selektywny, tzn. uprzywilejowuje określone podmioty 
lub wytwarzanie określonych dóbr;  
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Rys. 1. Wykorzystanie pomocy publicznej w rozwijaniu zdolności konkurencyjnych 
przedsiębiorstwa – skutki pozytywne

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna a rozwój 
firmy. Szanse i zagrożenia, Poltext, Warszawa 2009, s. 51-54.

• kiedy transfer powoduje zakłócenie konkurencji;
• kiedy transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami człon-

kowskimi.
Według definicji zawartej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkow-
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skie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która grozi 
zakłóceniem konkurencji lub zakłóca konkurencję poprzez sprzyjanie niektó-
rym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, bądź jest niezgod-
na ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi. Przez pojęcie „pomoc publiczna” można 
rozumieć przysposobienie, bezpośrednio lub pośrednio, przez organy udzielają-
ce pomocy korzyści finansowych określonym przedsiębiorcom, w następstwie 
którego uprzywilejowuje się ich w stosunku do konkurentów, między innymi  
w drodze dokonywania na rzecz lub za tych przedsiębiorców wydatków ze środ-
ków publicznych lub pomniejszania świadczeń należnych od nich na rzecz sek-
tora finansów publicznych.

Beneficjentami pomocy publicznej mogą być wszystkie podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą, a także podmioty sektora publicznego, w za-
kresie prowadzonej działalności gospodarczej, niezależnie od formy prawnej  
i źródeł finansowania. Nie ma znaczenia, czy są one nastawione na zysk, gdyż 
istotny jest fakt osiągania przychodu. Dysponentami natomiast są wszystkie te 
podmioty, które dysponują środkami publicznymi, w tym przede wszystkim: 
administracja centralna, administracja samorządowa, agencje rządowe, przed-
siębiorcy publiczni, inne jednostki (m.in. fundacje, stowarzyszenia, agencje 
rozwoju regionalnego). 

Pomoc publiczna może być udzielana w różny sposób. Szczególnego znacze-
nia nabiera wsparcie przyznawane w ramach programów pomocowych lub jako 
pomoc indywidualna. Programami pomocowymi są akty normatywne (np. usta-
wy lub rozporządzenia), które zawierają podstawy prawne przyznawania okre-
ślonego wsparcia przedsiębiorcom. Jednocześnie ustalają one dokładnie: krąg 
beneficjentów, formę wsparcia (dotacja, rozłożenie na raty podatku, gwarancja, 
poręczenie itp.), przeznaczenie (np. na szkolenia, badania i rozwój, ochronę śro-
dowiska, zwiększenie zatrudnienia, restrukturyzację) organy udzielające mak-
symalną wartość wsparcia, czas trwania programu. W programie pomocowym 
nie wskazuje się konkretnych przedsiębiorców, lecz stanowi on akt na podsta-
wie którego pomoc będzie kierowana do przedsiębiorców spełniających wyma-
gane warunki. W odróżnieniu od pomocy udzielanej na podstawie programów 
pomocowych, pomoc indywidualna jest udzielana konkretnym beneficjentom. 
Pomocą indywidualną jest zatem pomoc udzielana poza programami pomoco-
wymi, to znaczy na podstawie aktu normatywnego, który nie został zaakcepto-
wany przez Komisję Europejską jako program pomocowy. Pomocą indywidualną 
jest także pomoc udzielana wprawdzie na podstawie zaakceptowanego programu 
pomocowego, ale w stosunku do której Komisja zażądała odrębnej notyfikacji  
w decyzji akceptującej program.

W kontekście korzyści, jakie pomoc publiczna przynosi pojedynczemu 
przedsiębiorcy, należy zwrócić uwagę na jedną z najbardziej istotnych prze-
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słanek, czyli wpływ na jego zdolność do konkurowania na rynku. Rozpatru-
jąc korzyści z otrzymania wsparcia publicznego z perspektywy pojedynczego 
przedsiębiorcy, należy podkreślić, że ma on zdecydowanie szersze możliwości 
wdrożenia zmian, nie ograniczając się tylko do środków własnych. Przedsię-
biorca może bowiem wprowadzać potrzebne zmiany bardziej dynamicznie od 
konkurencji i tym samym zwiększać swój potencjał rozwojowy. Z drugiej stro-
ny, w sytuacji kiedy przedsiębiorca ma problemy z funkcjonowaniem i utrzyma-
niem się na rynku, pomoc publiczna może być traktowana jako jedyna szansa 
na przetrwanie. Pomoc publiczna może być zatem omawiana w różnym ujęciu, 
tj. jako narzędzie służące realizacji wcześniej zaplanowanych zadań przedsię-
biorstwa lub też stymulator zmian organizacyjnych. Pomoc publiczna może 
przynosić korzystne lub negatywne zmiany zarówno w odniesieniu do samego 
przedsiębiorcy, jak i dla jego otoczenia (por. rys. 1 i 2). 

Analizując pozytywne aspekty udzielania pomocy publicznej nie należy za-
pominać o jej mniej korzystnych skutkach. Dla wielu przedsiębiorstw korzysta-
jących ze wsparcia publicznego sytuacja może być na tyle wygodna, że będą się 
starali przekształcić ją w sytuację chroniczną. Pozyskanie pomocy publicznej, 
obok podstawowych celów działalności gospodarczej, może natomiast stać się 
dla wielu podmiotów celem samym w sobie. 

2. Miejsce pomocy publicznej w samorządowej polityce 
rozwoju gospodarczego 

W ostatnich latach samorządy lokalne i regionalne stają się coraz bardziej 
istotnymi podmiotami udzielającymi pomocy publicznej. Udzielana przez samo-
rządy pomoc staje się więc coraz istotniejszym instrumentem stymulowania roz-
woju  funkcjonujących na ich terenie przedsiębiorstw.  Jednostki samorządowe 
wyznaczając politykę gospodarczą  wskazują na formy pomocy publicznej jako 
jedne z bardziej skutecznych instrumentów oddziaływania. Celem zastosowania 
tych instrumentów może być pobudzanie przedsiębiorczości wśród mieszkań-
ców, przyciąganie inwestorów spoza regionu, zmniejszenie bezrobocia. Istotny 
w tym kontekście staje się stymulujący charakter pomocy publicznej w obrębie 
obszarów lokalnych i regionalnych, zgodny zresztą z ideą udzielania pomocy pu-
blicznej, tj. dążeniem do realizacji celów mających istotne znaczenie społeczne  
i gospodarcze. Rola zastosowania środków pomocy publicznej uwidacznia się na 
obszarach lokalnych i regionalnych w szczególności w działaniach:

• wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, udzielających najczęściej po-
mocy na zatrudnienie i nowe inwestycje;
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• starostów, współorganizujących pomoc na zatrudnienie (poprzez powia-
towe urzędy pracy);

• marszałków województw, współuczestniczących w udzielaniu wsparcia 
przedsiębiorcom z funduszy strukturalnych.

Największe możliwości kompetencyjne do udzielania pomocy publicz-
nej mają gminy. Wsparcie udzielane przez gminy koncentruje się głównie na 
operacjach w podatkach lokalnych. Działalność gmin dotycząca udzielania 
pomocy publicznej sprowadza się zasadniczo do dwóch obszarów1:

• prawotwórczej działalności JST, której efektem są uchwały podatkowe 
wprowadzające zwolnienia podatkowe w granicach ustawowych upoważnień 
czy też niekiedy różnicujące stawki podatkowe;

• indywidualnego działania JST organów podatkowych, czego przykła-
dem mogą być wydawane decyzje administracyjne przewidujące między in-
nymi pomoc w formie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty czy 
też umorzenia zaległości podatkowej lub zapłaty innych zobowiązań finan-
sowych.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponadto korzystać z różnych 
innych niż preferencje fiskalne form pomocy publicznej. Wśród nich wymie-
nić należy między innymi: dotacje, wniesienie kapitału do spółki, pożyczki 
preferencyjne, poręczenia i gwarancje kredytowe, oddanie w najem, dzier-
żawę lub sprzedaż majątku po cenie korzystniejszej od oferowanej na ryn-
ku, czy też bezpłatne oddanie do użytkowania mienia komunalnego2. Formy 
te mają zasadnicze znaczenie dla samorządów gmin. Ponadto, od momentu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, JST uczestniczą w procesie dys-
trybucji środków z funduszy strukturalnych, co z kolei ma szczególne zna-
czenie dla regionalnych programów operacyjnych, którymi zarządzają samo-
rządy województw. 

Powszechnie stosowaną formą pomocy w gminach są ulgi w spłacie 
zobowiązań podatkowych. Najczęściej stosowane ulgi w spłacie należności po-
datkowych są następujące:

• odroczenie terminu płatności należnego podatku lub rozłożenie zapłaty 
podatku na raty,

• odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz  
z odsetkami za zwłokę, 

• umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za 
zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. 

1 R. Zenc, Pomoc publiczna stymulatorem rozwoju. Samorząd.infor.pl, 2008.01.03. strona 
internetowa: http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/artykuly/387193,pomoc_publiczna_stymulato-
rem_rozwoju.html.

2 Ibidem.
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Tabela 1. Najczęściej stosowane formy pomocy publicznej  
udzielnej w warunkach lokalnych  

Instrument Wyróżniki Przykłady

Dotacje  
z budżetu JST

• instrumenty występujące w JST  
w ograniczonym zakresie, 

• w większych gminach, zwłaszcza 
miejskich o znacznym potencjale 
gospodarczym, mają większe zna-
czenie niż w gminach wiejskich,

• są to z reguły dotacje na rzecz 
przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej świadczących usługi  
w realizacji zadań gminy.

• dotacje dla przedsiębiorstw 
przewozowych na dopłaty do cen 
biletów w komunikacji miejskiej, 

• dotacje dla przedsiębiorstw wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych  
na dopłaty do ceny wody itp.

Zwolnienia  
i ulgi 
podatkowe

• instrumenty występujące w JST  
w istotnym zakresie, 

• są to najczęściej zwolnienia  
i ulgi podatkowe przewidziane  
w uchwałach rady w podatku od 
nieruchomości dla przedsiębior-
ców,

• są to także ulgi w podatku od 
środków transportowych dla 
przedsiębiorców.

• zwolnienia i ulgi podatkowe  
w podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców podejmujących 
działalność gospodarczą  
na terenie wyznaczonym do jego 
aktywizacji,

• ulgi w podatku od środków trans-
portowych dla przedsiębiorców 
używających w transporcie paliwo 
ekologiczne czy też stosujących  
w samochodach urządzenia chro-
niące środowisko.

Poręczenia 
lub gwaran-
cje udzielane 
przedsiębior-
com na warun-
kach korzyst-
niejszych od 
oferowanych 
na rynku

• instrumenty występujące w spora-
dycznym zakresie.

• rozwiązaniem może tu być 
fundusz gwarancyjny, utworzony 
przez kilka gmin, umożliwiający 
zaciąganie zobowiązań przez 
przedsiębiorców w celu aktywi-
zacji lub podjęcia działalności 
gospodarczej.

Ź r ó d ł o: J. Burzyński, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Zasady udzielania i dokumentacja (po-
radnik dla gmin), ODDK, Gdańsk 2008, s. 159-182.

Szczególnym rodzajem ulg są ulgi o fakultatywnym  charakterze. W prze-
ciwieństwie do ulg i zwolnień podatkowych przewidzianych w przepisach 
prawa materialnego (poszczególnych ustaw podatkowych) bądź w przepisach 
prawa miejscowego, ulgi o fakultatywnym charakterze charakteryzuje uzna-
niowość. Występuje ona po stronie organu podatkowego, a wynika z użycia 
zapisu wskazującego, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przy-
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padkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicz-
nym, może odroczyć termin płatności lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, 
umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę 
lub opłatę prolongacyjną. Formułując w ten sposób cytowane przepisy, usta-
wodawca nadał omawianym ulgom charakter fakultatywny, prościej uzna-
niowy, a w znaczeniu etymologicznym ‒ pozostawiony do wyboru. Organ 
podatkowy może, lecz nie musi udzielić takiej ulgi. W przypadku natomiast 
ulg ustawowych lub wynikających z uchwał rady, mają one charakter obli-
gatoryjny, który przejawia się w obowiązku przyznania ulgi z urzędu lub na 
wniosek podatnika, niezależnie od woli organu podatkowego, jeżeli spełnio-
ne są wymogi warunkujące jej zastosowanie. 

Podstawowym rodzajem pomocy publicznej przyznawanej w ramach 
regionalnych programów pomocowych jest pomoc regionalna (inne rodza-
je pomocy mają tu jedynie znaczenie marginalne). Pomoc publiczna, jaka  
w tym przypadku jest udzielana, przybiera formę dotacji dla przedsię-
biorstw. Przeznaczenie dotacji w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych może natomiast mieć następujący cel: usługi doradcze, tworzenie 
nowych miejsc pracy, rekrutacja pracowników w szczególnie niekorzyst-
nej sytuacji, rekrutacja pracowników niepełnosprawnych, rekompensata dla 
przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, pomoc na szkole-
nia, pomoc de minimis.

Szczegółowe zapisy dotyczące zasad przyznawania pomocy publicznej 
znajdują się w poszczególnych programach operacyjnych, niemniej jednak 
można wskazać pewne ogólne wyróżniki dotyczące tego typu wsparcia. 
Po pierwsze, w myśl zasad wynikających z reguł stosowanych przy pomo-
cy regionalnej o charakterze inwestycyjnym, pomoc może być udzielona 
wyłącznie wtedy, gdy beneficjent wnioskuje o jej przyznane jeszcze przed 
realizacją projektu3. Z pomocy tego typu mogą skorzystać wszyscy przed-
siębiorcy, w tym szczególnie mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie, nie bę-
dące w trudnej sytuacji ekonomicznej wymagającej restrukturyzacji. Pomoc  
w ramach regionalnych programów operacyjnych jest przeznaczana na reali-
zację nowych inwestycji w środki trwałe oraz wartości materialne i prawne 
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w woje-
wództwie czy w regionie. Pomoc taka stanowi ważny instrument stymulo-
wania rozwoju, gdyż może być przeznaczona między innymi na tworzenie 
od podstaw nowego przedsiębiorstwa, rozbudowę już istniejącego, dywer-
syfikację działalności przedsiębiorstwa lub też istotną zmianę jego procesu 
produkcyjnego.

3 J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna a rozwój firmy, s. 98.
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3. Znaczenie pomocy publicznej 
w oddziaływaniu na lokalną przedsiębiorczość 

 w samorządach lokalnych i regionalnych

Możliwość prowadzenia polityki w kwestii przyznawania systemowych, 
indywidualnych i uznaniowych zachęt ekonomicznych przez samorządy teryto-
rialne jest dość wąska. Z drugiej jednak strony jest ona bardzo potrzebna, gdyż 
zachęty te należą do grupy działań najbardziej pożądanych przez podmioty go-
spodarcze działające na obszarach gmin, miast i regionów.

Zakres i znaczenie stosowania instrumentów pomocy publicznej w samo-
rządach lokalnych i regionalnych można określić na kilka sposobów, w tym 
między innymi poprzez wskazanie na udział wartości pomocy udzielanej przez 
instytucje sektora publicznego w ogólnej kwocie wsparcia, poprzez wskazanie 
na rodzaje i wartość wykorzystywanych najczęściej instrumentów.

Z informacji gromadzonych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów wynika, że pomoc publiczna udzielana przez samorząd gminny, powiatowy 
i samorząd województwa stanowi niewielką część w ogólnej kwocie pomocy 
udzielanej przez organy publiczne (por. rys. 2). Samorząd gminny nie dysponu-
je takimi kompetencjami, by mógł zajmować pozycję na równi z dysponentami 
środków budżetu państwowego, którzy z instrumentów pomocy publicznej ko-
rzystają najczęściej (np. Prezes PARP, Prezes PFRON, czy też organy skarbowe 
i celne)4. 

Z przytoczonych danych wynika, że wartość udzielonego przez samorządy 
wsparcia w ogólnej kwocie pomocy nie przekroczyła nawet 5% (marszałkowie 
udzielili wsparcia nie większego niż 2,3%, starostowie nie więcej niż 3,2%,  
a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci nie większego niż 1,7%) ogólnej war-
tości pomocy publicznej udzielonej w Polsce w 2008 r. Struktura udzielanego 
wsparcia przez JST z roku na rok ulegała istotnym zmianom i trudno wska-
zać na jednoznaczne tendencje. W latach 2003-2006 w gminach i powiatach 
pomoc wykazywała tendencje wzrostowe, natomiast od roku 2007 nastąpiło

4 W roku 2008 najwięcej pomocy udzielił Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści (wzrost o 2 176,3 mln zł w stosunku do roku poprzedniego). Pomoc ta została w około 80% 
udzielona w ramach programu pomocowego nr X133/2009 – Pomoc finansowa udzielana przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka – regionalna pomoc inwestycyjna. W ramach tego programu pomoc była udzielana 
w formie dotacji. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku pomocy udzielonej przez Prezesa 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W roku 2008 udzielił on o 52% 
więcej pomocy niż w roku 2007. Prawie cała kwota została rozdysponowana w ramach programu 
pomocowego na zatrudnienie nr XE 11/04 – Rekompensata podwyższonych kosztów zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych i przyznawana w formie refundacji. Za: Raport o pomocy publicznej  
w Polsce udzielonej przedsiębiorstwom w 2008 roku, s. 22.
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Rys. 2. Instytucje udzielające pomoc publiczną (łącznie z ulgami  
systemowymi) w 2008 r. (w mln zł)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przed-
siębiorstwom w 2008 roku, UOKiK, Warszawa, grudzień 2009, s. 20-21.
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Rys. 3. Udział pomocy publicznej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego 
w ogólnej kwocie pomocy w latach 2001-2008 (w %)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie raportów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przed-
siębiorcom za lata:  2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, wydanych w Warszawie w 2009 r.
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Rys. 4. Formy pomocy publicznej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego 
(łącznie w latach 2001-2008)

przerwanie tego trendu. W roku 2008 można było zauważyć ciekawe zjawisko 
prawie 30-krotnego wzrostu pomocy publicznej udzielanej przez marszałków 
województw (por. rys. 3)5.

Pomoc publiczna udzielana przez samorządy gminne najczęściej przyj-
muje formę ulg i zwolnień w spłacie zobowiązań finansowych. Do najpopu-
larniejszych instrumentów stymulowania lokalnej przedsiębiorczości należy 
tu zaliczyć: zwolnienia, odroczenia terminu płatności, umorzenia lub rozłoże-
nia na raty zobowiązań oraz rzadziej dotacje, dokapitalizowanie, poręczenia  
i gwarancje udzielane na warunkach korzystniejszych od oferowanych na ryn-
ku (por. rys. 4). Subsydia podatkowe udzielane przez gminy w najszerszym 
stopniu dotyczą zwolnień i ulg podatkowych w podatku od nieruchomości 
oraz podatku od środków transportowych. Gminy mogą wprowadzić zarówno 
zwolnienia przedmiotowe, na przykład określić grunty, budynki, budowle, od 
których zwalniają z opodatkowania, jak również zastosować ulgi uznaniowe  
i na wniosek podatnika w drodze indywidualnej decyzji odroczyć lub umo-
rzyć zobowiązanie.

5 Marszałkowie województw udzielili 30-krotnie więcej pomocy w 2008 r. w porównaniu  
z rokiem poprzednim. Ponad 90% przyznawanej przez nich pomocy przypada na program nr XR 
93/2008 – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku  
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów ope-
racyjnych (Dz.U. nr 193, poz. 1399). Pomoc udzielana była w formie dotacji bądź refundacji. Za: 
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorstwom w 2008 roku, s. 22.
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Możliwość udzielenia dotacji przedsiębiorstwom w samorządach gmin-
nych występuje w ograniczonym zakresie i częściej dotyczy gmin miejskich niż 
wiejskich. W gminach wiejskich bowiem nie ma dużych zakładów przemysło-
wych i jeśli mowa o jakimkolwiek wsparciu, to dotyczy ono najczęściej działań 
związanych z podatkiem rolnym i leśnym. W gminach miejskich, o większym 
potencjale gospodarczym, lokalni decydenci są bardziej skłonni stosować dota-
cje. Dotowane są zwykle przedsiębiorstwa użyteczności publicznej świadczą-
ce usługi na rzecz społeczności lokalnych (np. przedsiębiorstwa przewozowe, 
przedsiębiorstwa wodociągowe). W odniesieniu natomiast do województw, to 
właśnie dotacje (lub refundacje) mają największe znaczenie. Należy się spodzie-
wać, że w najbliższych latach pomoc udzielana w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych będzie odznaczać się wyraźną dynamiką i dużym wzrostem.

W grupie dotacji (lub refundacji) najistotniejszą część stanowi pomoc 
udzielana przez starostów powiatów. W ostatnim roku starostowie udzielili naj-
większego wsparcia w ramach pomocy na zatrudnienie, tj. poprzez programy 
pomocowe: nr XE8/06 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie bezrobotnemu środków na pod-
jęcie działalności gospodarczej (360,8 mln zł) oraz nr XE15/04 – Prace inter-
wencyjne (85,4 mln zł). Odnotowano prawie 365 tys. przypadków pomocy na 
ten cel.

Rzadko stosowaną formą w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego 
przedsiębiorczości są poręczenia lub gwarancje udzielane przedsiębiorstwom 
na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. W praktyce zdarza 
się, że samorządy tworzą fundusze gwarancyjne umożliwiające zaciąganie zo-
bowiązań przez przedsiębiorców w celu aktywizacji lub podjęcia działalności 
gospodarczej. 

Zakończenie 

W podsumowaniu warto dodać, że stosowanie instrumentów pomocy pu-
blicznej przez samorząd terytorialny staje się jednym z najczęściej podejmowa-
nych działań w lokalnej polityce pobudzania rozwoju gospodarczego. Przyczyn 
tego zjawiska można upatrywać w pogarszających się warunkach ekonomicz-
nych dla działalności przedsiębiorstw, które nie są w stanie sprostać podstawo-
wym obciążeniom finansowym. Z drugiej strony trzeba wskazać, że rodzić się 
może niebezpieczeństwo związane z próbą funkcjonowania przedsiębiorstw na 
koszt budżetów publicznych. Wydaje się, że niekorzystne skutki ekonomiczne 
związane z tym zagrożeniem można by łagodzić stosując bardziej przejrzyste 
formy pomocy, tak jak się praktykuje w większości krajów Unii Europejskiej, 
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czyli za pomocą bezpośrednich transferów majątkowych dla przedsiębiorstw 
(np. dotacje lub kredyty preferencyjne). 
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Streszczenie. Finanse samorządowe są jednym z elementów finansów publicznych. 
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego [JST] jest zaliczane do państwowego 
długu publicznego. Zobowiązania zaciągane przez te jednostki mają wpływ na poziom 
zadłużenia publicznego. Ma to ogromne znaczenie dla Polski, która dąży do uczestnic-
twa w Unii Gospodarczej i Walutowej. 

Zatem celem artykułu jest zaprezentowanie długu JST na tle długu publicznego  
w Polsce. Realizacji tak wyznaczonego celu posłuży analiza takich wskaźników, jak 
dług publiczny i dług JST w ujęciu nominalnym i w relacji do PKB, jego dynamika, 
struktura zadłużenia publicznego i samorządowego według instrumentów oraz koszty 
obsługi długu publicznego i samorządowego w ujęciu nominalnym i w relacji do PKB 
oraz ich dynamika. Analiza empiryczna zostanie również przeprowadzona w odniesieniu 
do wskaźnika obciążeń dochodów budżetowych JST długiem oraz wskaźnika obciążeń 
dochodów JST długiem po wyeliminowaniu z niego śródków związanych z pozyskiwa-
niem środków unijnych. 

Słowa kluczowe: dług publiczny, dług JST, koszty obsługi długu
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Wprowadzenie

Przemiany ustrojowe, jakie zaszły w Polsce przyczyniły się do powstania 
samorządu terytorialnego. Proces ten był długoletni i dwuetapowy. W 1990 r. 
powstały gminy, a dziewięć lat później powiaty i województwa. Było to 
ważne wydarzenie o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym. 
Obecnie funkcjonują dwa rodzaje administracji publicznej: rządowa oraz 
działająca na trzech poziomach administracja samorządowa1. 

Jednostki samorządu terytorialnego są zróżnicowane pod wieloma wzglę-
dami. Dotyczy to między innymi zajmowanego obszaru, posiadanego poten-
cjału ludnościowego, czy infrastruktury. Ich funkcjonowanie jest uzależnio-
ne od rozwoju, którego przejawem jest tworzenie, modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury komunalnej oraz społecznej. Celem JST jest zaspokojenie po-
trzeb społeczności lokalnej poprzez realizację zadań publicznych2. 

Społeczności lokalne oczekują, aby ich potrzeby były zaspokajane  
w coraz to lepszy i bardziej kompleksowy sposób. Jest to wyrazem ogrom-
nych potrzeb w zakresie dóbr publicznych. Jednostki samorządu terytorial-
nego dysponują jednak ograniczonymi środkami finansowymi. Często nie 
wystarczają one do sfinansowania zadań i sprostania oczekiwaniom spo-
łecznym. Stawia to przed władzami lokalnymi trudne zadanie, które pole-
ga na efektywnym i skutecznym pozyskaniu dodatkowych środków. Jedną 
z możliwości jest zwiększenie dochodów własnych, na przykład przez pod-
niesienie podatków lokalnych. Rozwiązanie takie nie znajduje jednak apro-
baty społeczności3. Innym rozwiązaniem sfinansowania rosnącego zakresu 
zadań na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego, nie zawsze  
z adekwatną ilością środków niezbędnych do ich realizacji, jest korzystanie  
z instrumentów zwrotnego finansowania, czyli kredytów, pożyczek oraz emi-
sji obligacji komunalnych4. 

Finanse JST są częścią finansów publicznych. Zadłużenie JST ma wpływ 
na poziom długu publicznego. Zatem celem artykułu jest przedstawienie dłu-
gu JST na tle długu publicznego w Polsce. 

1 M. Poniatowicz, Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego, 
Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 71.

2 A. Kożuch, A. Mirończuk, Zarządzanie finansami lokalnymi, Fundacja Współczesne 
Zarządzanie, Białystok 2005, s.138. 

3 K. Maj, Dylematy wyboru samorządowych instrumentów dłużnych, w: Finanse publiczne, 
red. A. Pomorska, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 439. 

4 M. Dylewski, Deficyt i dług publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 
1999-2004, w: Finanse publiczne, s. 423. 
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1. Wielkość i struktura długu publicznego w Polsce

Punktem wyjścia do analizy długu publicznego w Polsce są dane o kształ-
towaniu się zadłużenia sektora finansów publicznych w latach 2000-2009.  
Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, że dług publiczny wzrastał  
w wartościach bezwzględnych. W ciągu dziesięciu lat zadłużenie wzrosło  
o 396,5 mld zł z poziomu 280,5 mld zł w 2000 r. do 669,9 mld zł w 2009 r. Dług 
publiczny w relacji do PKB również charakteryzował się tendencją wzrostową. 
Wskaźnik ten nie przekraczał ustalonego progu 60% PKB. W 2009 r. państwowy 
dług publiczny zbliżył się do pierwszego progu ostrożnościowego i wyniósł 
49,8% PKB. Rósł również dług sektora rządowego i samorządowego w rela-
cji do PKB. Dług sektora ubezpieczeń społecznych był stopniowo ograniczany  
i w 2009 r. uplasował się na poziomie 0,5% PKB. Dług sektora samorządowe-
go wzrósł z poziomu 1,3% PKB w 2000 r. do 2,9% PKB w 2009 r. Zadłużenie 
sektora rządowego w 2009 r. wyniosło 46,4% PKB i było o 8,2 punktu procen-
towego wyższe niż w 2000 r.  

W całym badanym okresie dług sektora finansów publicznych był gene-
rowany przez dług sektora rządowego, samorządowego i ubezpieczeń spo-
łecznych. Największy udział w państwowym długu publicznym miał sektor 
rządowy, a w tym budżet państwa. Zadłużenie sektora rządowego w 2009 r. 
stanowiło 93,1% państwowego długu publicznego, a dług Skarbu Państwa 
‒ 92,9%. Zadłużenie sektora samorządowego kształtowało się na pozio-
mie 5,9% państwowego długu publicznego. Najmniejszy udział w struktu-
rze zadłużenia sektora finansów publicznych miał sektor ubezpieczeń spo-
łecznych i stanowił 1% długu ogółem. Udział długu sektora rządowego  
w państwowym długu publicznym stopniowo się zmniejszał. Spadł on z po-
ziomu 96,7% w 2000 r. do 93,1% w 2009 r. Podobna sytuacja wystąpiła  
w przypadku długu Skarbu Państwa. W 2009 r. wyniósł on 82,9%, a w 2009 r. 
uplasował się na poziomie 94,8% państwowego długu publicznego. Na-
tomiast udział długu sektora samorządowego systematycznie się zwięk-
szał. Wzrósł on z poziomu 3,3% długu ogółem w 2000 r. do 5,9% w 2009 r.

Dynamika przyrostu zadłużenia poszczególnych sektorów nie była jedno-
lita w analizowanym okresie. Dług sektora samorządowego rósł szybciej niż 
sektora rządowego. W latach 2000-2009 zadłużenie sektora samorządowego 
wzrosło ponadczterokrotnie, a sektora rządowego ponaddwukrotnie. Najszyb-
ciej zadłużenie sektora samorządowego, podobnie jak sektora rządowego, 
przy rastało w latach 2001-2002 oraz 2008-2009. W latach 2008-2009 śred-
nia dynamika długu wyniosła 27,4%, a sektora rządowego 11,7%. Natomiast 
w latach  2001-2002 zadłużenie sektora samorządowego rosło szybciej o 11 
punktów procentowych niż sektora rządowego i wyniosło 22,8%. Dług sektora 
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Tabela 1. Zadłużenie sektora finansów publicznych w latach 2000-2009

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

w mld zł

Państwowy dług 
publiczny 280,5 302,1 352,6 408,6 432,3 466,6 506,3 527,4 597,8 669,9

1. Dług sektora 
rządowego 271,1 291,3 338,6 392,1 413,9 439,3 477,9 500,2 566,9 623,6

1.1. Dług Skarbu 
Państwa 265,9 282,6 326,8 378,5 402,2 438,4 476,6 499,0 565,5 622,4

1.2. Pozostały dług 
sektora rządowego 5,2 8,7 11,8 13,6 11,7 0,9 1,4 1,3 1,4 1,2

2. Dług sektora 
samorządowego 9,4 10,8 14,1 16,5 18,4 20,2 23,3 24,5 28,1 39,3

2.1. Dług JST i ich 
związków 9,4 9,0 12,0 13,8 15,4 17,2 20,0 21,2 25,0 36,4

2.2. Pozostały dług 
sektora samorządowego ‒ 1,8 2,1 2,8 3,0 3,0 3,3 3,3 3,1 3,0

3. Dług sektora 
ubezpieczeń 
społecznych

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 7,1 5,1 2,7 2,8 7,0

w %

Państwowy dług 
publiczny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Dług sektora 
rządowego 96,7 96,4 96,0 96,0 95,7 94,2 94,4 94,8 94,8 93,1

1.1. Dług Skarbu 
Państwa 94,8 93,5 92,7 92,6 93,0 94,0 94,1 94,6 94,6 92,9

1.2. Pozostały dług 
sektora rządowego 1,9 2,9 3,3 3,3 2,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

2. Dług sektora 
samorządowego 3,3 3,6 4,0 4,0 4,3 4,3 4,6 4,6 4,7 5,9

2.1. Dług JST i ich 
związków 3,3 3,0 3,4 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 5,4

2.2. Pozostały dług 
sektora samorządowego ‒ 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4

3. Dług sektora 
ubezpieczeń 
społecznych

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1,5 1,0 0,5 0,5 1,0
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Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

w % PKB

Państwowy dług 
publiczny 39,4 39,7 45,1 48,5 46,8 47,5 47,8 44,8 46,9 49,8

1. Dług sektora 
rządowego 38,1 38,3 43,3 46,6 44,8 44,7 45,1 42,5 44,4 46,4

1.1. Dług Skarbu 
Państwa 37,3 37,2 41,8 44,9 43,5 44,6 45,0 42,4 44,3 46,3

1.2. Pozostały dług 
sektora rządowego 0,7 1,1 1,5 1,6 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2. Dług sektora 
samorządowego 1,3 1,4 1,8 2,0 2,0 2,1 2,2 2,1 2,2 2,9

2.1. Dług JST i ich 
związków 1,3 1,2 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 1,8 2,0 2,7

2.2. Pozostały dług 
sektora samorządowego ‒ 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

3. Dług sektora 
ubezpieczeń 
społecznych

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,7 0,5 0,2 0,2 0,5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.

samorządowego rósł również szybciej niż państwowy dług publiczny, który 
zwiększył się prawie dwuipółkrotnie w latach 2000-2009. W konsekwencji 
udział długu sektora samorządowego w długu publicznym wzrósł z 3,3 do 
5,9%.

Rośnie zatem znaczenie sektora samorządowego w tworzeniu długu publicz-
nego, o czym świadczy jego systematyczny wzrost w badanym okresie. Nato-
miast sektor ubezpieczeń społecznych w niewielkim stopniu przyczyniał się do 
powstawania zadłużenia sektora finansów publicznych. Wyższa dynamika długu 
sektora samorządowego niż sektora rządowego jest wynikiem większych potrzeb 
inwestycyjnych sektora samorządowego, które wiąże się z zapewnieniem wkładu 
własnego do inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.   

Dług Skarbu Państwa w latach 2000-2009 wzrósł ponaddwukrotnie, co 
przedstawia tabela 2. W strukturze długu Skarbu Państwa zmniejszył się udział 
długu zagranicznego w długu ogółem z 45,3% w 2000 r. do 26,7% w 2009 r. Na-
leży to ocenić pozytywnie, ponieważ zwiększa się ekonomiczne bezpieczeństwo 
kraju, gdyż następuje ograniczanie ryzyka kursowego oraz ryzyka refinansowa-
nia w walutach obcych. Wzrosło natomiast zadłużenie krajowe z poziomu 54,7% 
w 2000 r. do 73,3% w 2009 r., stając się obciążeniem dla finansów publicznych. 

cd. tab. 1
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Wymaga to zaciągania dodatkowych pożyczek na obsługę już istniejących oraz 
konieczności przekazywania części dochodów z podatków na obsługę długu 
krajowego. Ogranicza to jednocześnie możliwości wykorzystania środków na 
realizację zadań publicznych. 

Kształtowanie się zadłużenia krajowego i zagranicznego zależy również od 
instrumentów, za pomocą których został on zaciągnięty. Zdecydowana więk-
szość długu Skarbu Państwa w okresie objętym obserwacją przypadła na skar-
bowe papiery wartościowe. W 2000 r. zadłużenie z tytułu ich sprzedaży stano-
wiło 49,8%, a w 2009 r. 73,2%. Wśród skarbowych papierów wartościowych 
największy udział miały obligacje skarbowe, które systematycznie rosły w ba-
danym okresie. W 2009 r. kształtowały się one na poziomie 64,2%, a w 2000 r. 
stanowiły 35,3%. Drugim instrumentem finansowania długu, zaliczanym do 
papierów wartościowych krótkoterminowych były bony skarbowe. Ich udział 
spadł z poziomu 8,8% w 2000 r. do 7,5% w 2009 r. Zadłużenie nierynkowe było 
stopniowo ograniczane. Wiązało się to z dążeniem do uelastycznienia struktury 
długu. W strukturze zadłużenia zagranicznego dominowały kredyty i pożyczki, 
których udział stopniowo się zmniejszał. W 2000 r. plasowały się na poziomie 
36,8% długu ogółem, a w 2009 r. wyniosły 5,5%. Wzrastał udział zadłużenia  
z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych. W 2000 r. stanowiły 
one 8,4%, a w 2009 r. ukształtowały się na poziomie 21,2%. Zmniejszał się 
udział zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu kredytów. 

Dług publiczny pociąga za sobą konieczność jego obsługi w postaci pła-
cenia odsetek od zaciągniętych zobowiązań oraz spłaty rat kapitałowych. Do-
stęp rządu do środków pieniężnych poprzez rynek na warunkach rynkowych, 
a nie na przykład w wyniku decyzji administracyjnych, wymaga uwzględnie-
nia warunków rynkowych, kierowania się ceną pieniądza, kryterium równowa-
gi budżetowej, czy poziomem deficytu i długu publicznego w relacji do PKB. 
Zatem kolejnym istotnym problemem są koszty obsługi długu publicznego. Ich 
wysokość i dynamika mają znaczenie z punktu widzenia ekonomicznych skut-
ków zadłużenia. Usztywniają wydatki i utrudniają zmiany w ich strukturze oraz 
poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi. W 2009 r. sta-
nowiły one 11% wydatków budżetu państwa. Dla oceny poziomu zadłuże-
nia państwa znaczenie ma analiza kosztów obsługi w wyrażeniu nominalnym 
oraz realnym. Negatywne konsekwencje kosztów obsługi długu dla gospodar-
ki są tym większe, im wyższe jest zadłużenie i im bardziej zmienna jest ich 
dynamika. Zbyt duża zmienność obciążeń budżetu kosztami spłaty zadłużenia 
nie służy racjonalnemu planowaniu wydatków i może prowadzić do wzrostu 
długu. W badanym okresie można zauważyć zmiany w zakresie kosztów ob-
sługi długu od ich spadku o 6 punktów procentowych w 2004 r. do ich wzrostu  
o 28,3 punktów procentowych w 2009 r., co przedstawia tabela 3.
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Tabela 2. Struktura zadłużenie Skarbu Państwa według instrumentów

Wyszczególnienie, udział 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

w mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa 266,8 283,9 327,9 378,9 402,9 440,2 478,5 501,5 569,9 631,5

I. Zadłużenie krajowe SP 146,0 185,0 219,3 251,2 291,7 315,5 352,3 380,4 420,2 462,7

1. Dług z tytułu SPW 133,0 176,0 212,4 246,0 286,9 312,0 350,5 380,2 419,4 462,5

1.1. Rynkowe SPW 117,5 158,7 195,9 232,6 273,5 302,8 342,8 373,5 411,2 453,0

‒ bony skarbowe 23,4 35,2 42,0 48,1 46,9 24,4 25,8 22,6 50,4 47,5

‒ obligacje skarbowe 
wyemitowane na rynek 
krajowy

94,1 123,5 153,9 184,5 226,6 278,4 317,0 350,9 360,8 405,4

1.2. Obligacje 
oszczędnościowe 2,0 6,1 7,7 7,5 9,1 8,6 7,2 6,3 7,9 9,3

1.3. Nierynkowe SPW 13,5 11,3 8,8 6,0 4,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

2. Pozostałe zadłużenie SP 13,0 9,0 7,0 5,2 4,8 3,5 1,8 0,2 0,8 0,3

II. Zadłużenie zagraniczne 
SP 120,8 98,9 108,6 127,8 111,2 124,7 126,2 121,1 149,7 168,8

1. Dług z tytułu SPW 22,5 23,4 29,2 44,3 48,5 83,9 90,6 92,3 121,2 134,1

2. Dług z tytułu kredytów 98,3 75,5 79,4 83,5 62,7 40,8 35,6 28,9 28,6 34,7

w %

Zadłużenie Skarbu Państwa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

I. Zadłużenie krajowe SP 54,7 65,2 66,9 66,3 72,4 71,7 73,6 75,8 73,7 73,3

1. Dług z tytułu SPW 49,8 62,0 64,8 64,9 71,2 70,9 73,3 75,8 73,6 73,2

1.1. Rynkowe SPW 44,0 55,9 59,7 61,4 67,9 68,8 71,6 74,5 72,2 71,7

‒ bony skarbowe 8,8 12,4 12,8 12,7 11,6 5,5 5,4 4,5 8,8 7,5

‒ obligacje skarbowe 
wyemitowane na rynek 
krajowy

35,3 43,5 46,9 48,7 56,2 63,2 66,3 70,0 63,3 64,2

1.2. Obligacje 
oszczędnościowe 0,7 2,1 2,4 2,0 2,2 2,0 1,5 1,3 1,4 1,5

1.3. Nierynkowe SPW 5,1 4,0 2,7 1,6 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

2. Pozostałe zadłużenie SP 4,9 3,2 2,1 1,4 1,2 0,8 0,4 0,0 0,1 0,0

II. Zadłużenie zagraniczne 
SP 45,3 34,8 33,1 33,7 27,6 28,3 26,4 24,2 26,3 26,7

1. Dług z tytułu SPW 8,4 8,2 8,9 11,7 12,0 19,1 18,9 18,4 21,3 21,2

2. Dług z tytułu kredytów 36,8 26,6 24,2 22,0 15,6 9,3 7,4 5,8 5,0 5,5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.
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Tabela 3. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa w latach 2000-2009 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Koszty obsługi długu
Skarbu Państwa (mld zł) 18,1 20,9 24,2 24,1 22,7 25,0 27,8 27,6 25,1 32,2

Koszty obsługi długu
Skarbu Państwa  
(% PKB)

2,5 2,9 3,1 3,0 2,6 2,5 2,6 2,4 2,0 2,4

Koszty obsługi długu 
krajowego (% PKB) ‒  2,4 2,7 2,5 2,1 2,2 2,2 1,9 1,6 1,9

Koszty obsługi długu 
krajowego (% PKB) ‒ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

Koszty obsługi długu
(dynamika) ‒ ‒ 115,8 99,7 94,0 110,1 111,2 99,3 90,9 128,3

Deficyt budżetu państwa
(mld zł) 15,4 32,4 39,4 37,0 41,4 28,4 25,1 16,0 24,3 23,8

Wydatki na obsługę 
długu % wydatków 
ogółem

11,9 12,1 13,1 12,7 11,4 11,9 12,5 10,9 11,0 10,9

Wydatki na obsługę 
długu % deficytu 
budżetowego

‒ 0,6 0,6 0,7 0,5 0,9 1,1 1,7 1,0 1,4

Dynamika PKB 4,0 1,0 1,4 3,8 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.

Koszty obsługi długu Skarbu Państwa rosły w ujęciu bezwzględnym,  
a w relacji do PKB zmniejszały się od 2003 r. Spadły one z poziomu 2,5% 
PKB w 2000 r. do 2% PKB w 2008 r. Natomiast w 2009 r., w porównaniu z ro-
kiem poprzednim, nastąpił ich wzrost o 0,4 punktów procentowych i ukształ-
towały się one na poziomie 2,4% PKB.

Koszty obsługi długu są już tak wysokie, że w latach 2006-2009 przewyższa-
ły poziom deficytu budżetowego. Zatem aby pokryć koszt obsługi długu, trzeba 
pożyczać nie tylko coraz więcej pieniędzy, ale także przeznaczać na tę obsługę 
część bieżących dochodów z podatków. Zjawisko spirali kosztów obsługi długu 
staje się tym samym coraz większym zagrożeniem dla finansów publicznych.

W celu oceny poziomu zadłużenia państwa konieczne jest również porów-
nanie dynamiki PKB i kosztów obsługi długu, ponieważ znaczenie ma zdolność 
do jego spłacenia w powiązaniu ze stanem gospodarki, a więc i dynamiką wzro-
stu PKB. Tak długo, jak tempo wzrostu gospodarczego nie będzie niższe od 
dynamiki przyrostu długu publicznego i kosztów jego obsługi wzrost poziomu 
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długu publicznego i kosztów jego obsługi nie musi oznaczać nasilenia negatyw-
nych bodźców dla gospodarki. Z analizy danych zawartych w tabeli 3 wynika, 
że w 2000 r. dynamika PKB była wyższa od dynamiki kosztów obsługi długu. 
W dwóch kolejnych latach koszty obsługi długu publicznego rosły szybciej niż 
tempo wzrostu PKB: odpowiednio o 14,5 i 14,4 punktu procentowego. Podobna 
sytuacja wystąpiła w latach 2005-2006 oraz w 2009 r., w którym koszty obsłu-
gi długu rosły najszybciej. W tym roku dynamika kosztów obsługi długu była 
wyższa o 26,5 punktu procentowego od dynamiki PKB i wyniosła 28,3%. Na-
tomiast w latach 2003-2004 i 2007-2008 tempo wzrostu PKB było wyższe niż 
koszty obsługi długu, co pozwoliło na ich obniżenie w relacji do PKB. 

Odnosząc się do udziału kosztów obsługi długu w wydatkach budżetowych 
należy stwierdzić, że po ich wzroście w latach 2001-2002 w latach 2003-2007 
nastąpił ich spadek. Od dwóch lat utrzymują się one na poziomie 11% wydat-
ków ogółem. Zmniejszenie się udziału kosztów obsługi długu w wydatkach bud- 
żetowych należy ocenić pozytywnie, gdyż im mniejszy jest ich udział, tym 
większa możliwość manewrowania poziomem i strukturą wydatków budżeto-
wych. Kwoty odsetkowe charakteryzują się jednak sztywnością. Należy płacić 
wierzycielom, co ogranicza pole manewru w polityce fiskalnej. Każda próba za-
niechania pełnego i terminowego regulowania należności oznacza podważenie 
wiarygodności państwa jako dłużnika.

Poziom wydatków na obsługę długu wpływa na wielkość deficytu, zwłasz-
cza w okresach spadku tempa wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji na 
tempo narastania długu i kosztów jego obsługi w wyniku zwiększenia się jego 
wielkości i wzrostu oprocentowania na rynkach finansowych. Osłabia efektyw-
ne wykorzystanie środków publicznych i ograniczenie zadań finansowanych  
z budżetu państwa. Zmniejsza również obszar podejmowania swobodnych de-
cyzji w ramach polityki budżetowej. 

2. Wielkość i struktura długu  
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Istnieje wiele przyczyn, które powodują, że JST sięgają do przychodów 
zwrotnych, takich jak kredyty, pożyczki czy emisja papierów wartościowych. 
Poza tradycyjnymi formami dofinansowania wykorzystują również nowe in-
strumenty w celu zdobycia środków, do których należą na przykład obligacje 
przychodowe, środki z partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), leasing komu-
nalny, środki Unii Europejskiej, czy sekurytyzacja aktywów5.  

5 M. Kosek-Wojnar, Dług lokalny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 142. 

ZN nr 21.indb   213 2011-10-25   08:53:54



Agnieszka Krzemińska 214

Jednym z powodów zadłużania się przez samorządy jest brak dostatecznej 
wielkości środków na finansowanie zadań o charakterze infrastrukturalnym. In-
westycje w infrastrukturę służą przyciąganiu inwestorów, którzy tworzą nowe 
miejsca pracy i dodatkowe wpływy z podatków6. Istnieje również możliwość 
poprawy środowiska naturalnego, rozwoju oświaty, czy kultury. Najczęściej są to 
inwestycje przekraczające bieżące możliwości finansowe JST. Ich zaplanowanie 
w budżecie wiąże się z występowaniem deficytu, ponieważ wygospodarowane 
nadwyżki budżetowe z lat poprzednich są niewystarczające na pokrycie kosztów 
inwestycji infrastrukturalnych. Natomiast jednostki samorządowe są zmuszone 
do nadzwyczajnych źródeł finansowania7. 

Zaciąganie zobowiązań może wynikać także z chęci dostosowania ciężaru 
finansowania nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez kolejne pokolenia 
społeczności lokalnych do korzyści uzyskiwanych z wydatków8. Korzyści są 
rozłożone na wiele lat. Finansowanie inwestycji z dochodów bieżących rodzi 
ryzyko, że ktoś inny poniesie ich koszty, a ktoś inny będzie z nich korzystał  
w przyszłości. Finansowanie za pomocą kredytu powoduje, że ci którzy ko-
rzystają z inwestycji ponoszą również koszty, gdyż płacą podatki, których 
część jest przeznaczana na spłatę długu.

Do przyczyn zaciągania pożyczek przez samorząd należy również motyw, 
który jest określany jako finansowy. Może on wynikać z zapotrzebowania na 
pieniądz transakcyjny, jak i na kapitały pieniężne. Pieniądz transakcyjny służy 
zapewnieniu bieżącej płynności, a kapitały pieniężne przeznaczane są na finan-
sowanie zadań inwestycyjnych9. 

Zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych ma na celu pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST. Z kolei kre-
dyty i pożyczki długoterminowe służą finansowaniu planowanego deficytu oraz 
spłacie zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych. Instrumenty krótko-
terminowe mają na celu regulowanie płynności, a długoterminowe służą finan-
sowaniu inwestycji komunalnych10. 

Jednostki samorządu terytorialnego, występując na rynku finansowym 
w związku z korzystaniem z instrumentów zwrotnego finansowania, mają 

6 B. Guziejewska, Ograniczenia w zaciąganiu długu przez samorząd terytorialny – aspekty 
teoretyczne, a rozwiązania w praktyce, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych 
w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, red. E. Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski, 
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2006, s. 229-230. 

7 K. Surówka, Zarządzanie gminą i powiatem a granice zaciągania długu, w: S. Owsiak,  
J. Filas, Budżet władz lokalnych – narzędzia zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 232-233. 

8 M. Pietrewicz, Polityka fiskalna, Studia Finansowo-Bankowe, SGH, Warszawa 1994, s. 91-93. 
9 M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 100. 
10 B. Guziejewska, Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria i prak- 

tyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 66. 
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możliwość wykorzystania efektu marketingowego. Emitując komunalne 
dłużne papiery wartościowe stają się znane wśród inwestorów. Poza tym za-
ciąganie pożyczek publicznych wymusza wzrost dbałości o finanse, w tym 
zarządzanie nimi, czy utrzymanie dobrej sytuacji finansowej. Zdobywając do-
świadczenie na rynku finansowym oraz pomoc doradców finansowych JST 
uzyskują umiejętność realnego zaciągania długu, zarządzania nim i lokowania 
nadwyżek finansowych, a także utrzymania płynności finansowej budżetu11.

Wśród innych motywów zadłużania się przez JST należy również wymie-
nić postęp cywilizacyjny, który powoduje, że stale wzrasta liczba dóbr i usług, 
które mogą być społeczeństwu zaoferowane jako dobra prywatne lub publicz-
ne oraz dostęp do środków z Unii Europejskiej12. Obecnie JST mogą ubiegać 
się o te źródła finansowania, ale warunkiem jest posiadanie odpowiednich 
środków własnych. Zaciągnięcie długu na rynku finansowym jest często je-
dynym rozwiązaniem skorzystania przez te jednostki ze środków Unii Euro-
pejskiej.

Wykorzystanie przez JST długu jako sposobu finansowania realizowa-
nych zadań może również ograniczyć rozwój w przyszłość, jeśli będzie nie-
właściwie zaciągnięty, błędnie zostanie oszacowana możliwość jego spłaty 
czy też zmienią się warunki społeczno-gospodarcze i nastąpi spadek docho-
dów realizowany przez samorząd13. Poza tym konieczność obsługi długu,  
z którym wiąże się spłata rat kapitałowych i odsetek w określonym terminie 
i zasadach, pociąga za sobą szczególną dbałość o utrzymanie wypłacalności 
jednostki. Zaciąganie zobowiązań powoduje wzrost wydatków z tytułu obsłu-
gi długu, które jednocześnie ograniczają wydatki na realizację zadań o cha-
rakterze inwestycyjnym.

Odnosząc się do zadłużenia JST należy stwierdzić, że ich udział w długu 
publicznym był stosunkowo niewielki. W 2009 r. ukształtował się na pozio-
mie 5,4% długu ogółem. Natomiast dług sektora samorządowego stanowił 
5,9% zadłużenia sektora finansów publicznych. Jednak jego udział w anali-
zowanym okresie stopniowo wzrastał. Wartość długu JST jest ponadosiem-
nastokrotnie niższa niż kwota długu publicznego. Dług JST w relacji do PKB 
charakteryzował się tendencją wzrostową. Wzrósł on z poziomu 1,3% PKB  
w 2000 r. do 3% PKB w 2009 r. Największą wartość tego wskaźnika w 2009 r. 
odnotowały miasta na prawach powiatu (1,4% PKB), a najmniejszą woje-
wództwa (0,2% PKB). 

11 K. Maj, Dylematy wyboru samorządowych instrumentów dłużnych, w: Finanse publiczne, 
s. 440.

12 M. Kosek-Wojnar, Dług lokalny, s. 61.
13 B. Filipiak, Problemy oceny zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – zagadnienia 

metodyczne, w: Finanse publiczne, s. 430.
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Tabela 4. Zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2000-2009

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

w mld zł

JST 9,4 12,3 15,4 17,3 19,1 21,2 24,9 25,9 28,8 40,3
• gminy 5,1 6,2 6,0 6,6 7,6 8,1 9,6 10,0 10,8 14,6
• powiaty 0,4 0,5 0,9 1,2 1,5 1,8 2,5 2,6 2,9 3,9
• miasta na prawach 

powiatu 3,8 5,2 8,0 8,8 9,5 10,4 11,3 11,3 12,8 18,7

• województwa 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,6 2,0 2,3 3,0

w %

JST 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
• gminy 54,7 50,9 39,3 38,3 39,5 38,1 38,4 38,5 37,6 36,3
• powiaty 4,0 4,3 5,8 7,1 7,7 8,6 10,0 10,2 10,0 9,7
• miasta na prawach 

powiatu 40,1 42,5 52,1 50,9 49,8 49,2 45,3 43,5 44,4 46,5

• województwa 1,1 2,3 2,8 3,7 2,9 4,2 6,3 7,8 8,0 7,6

w % PKB

JST 1,3 1,6 2,0 2,1 2,1 2,2 2,4 2,2 2,3 3,0
• gminy 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 1,1
• powiaty 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
• miasta na prawach 

powiatu 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,4

• województwa 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.

Ze struktury zadłużenia JST zawartej w tabeli 4 wynika, że spośród wszyst-
kich jednostek najbardziej zadłużone były miasta na prawach powiatu. Wiąże 
się to z wysokimi kosztami świadczenia usług publicznych w tych jednostkach, 
ponieważ z ich urządzeń infrastrukturalnych korzysta także ludność spoza 
danej wspólnoty samorządowej. Na drugim miejscu pod względem poziomu 
zadłużenia znajdowały się gminy. Ich udział w zadłużeniu ogółem JST malał  
w badanym okresie. Spadł on z poziomu 54,7% w 2000 r. do 36,3% w roku 2009. 
Wysokie zadłużenie tych jednostek wynika z tego, że jest ich najwięcej i nałożo-
no na nie najwięcej zadań o charakterze inwestycyjnym w porównaniu z inny-
mi JST. Trzecią pozycję zajmowały powiaty. Znaczny wzrost zadłużenia tych 
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jednostek jest rezultatem niedostatecznych źródeł dochodów własnych. Udział 
zadłużenia powiatów w długu ogółem JST wzrósł z poziomu 4% w roku 2000 
do 9,7% w roku 2009. Najmniej były zadłużone województwa, ale ich udział  
w długu ogółem JST wzrastał. W 2000 r. wynosił on 1,1% długu ogółem,  
a w roku 2009 ukształtował się na poziomie 7,6%. Najszybciej w latach 2000- 
-2009 wzrastało zadłużenie województw, a najwolniej gmin.

Odnosząc się do struktury zadłużenia JST należy stwierdzić, że się ona 
znacznie różni od struktury długu Skarbu Państwa. Dominowały w niej kre-
dyty i pożyczki, których udział stopniowo wzrastał, co przedstawiono w ta-
beli 5.

Instrumenty dłużne wykorzystywane były w niewielkim stopniu. W 2000 r. 
kredyty i pożyczki stanowiły 78,6% długu ogółem JST, a w 2009 r. wyniosły 
86,7%. Stopniowo wzrastał udział zadłużenia z tytułu emisji papierów war-
tościowych, co należy ocenić pozytywnie. W 2009 r. stanowiły one 12,8% 
zobowiązań ogółem, a w 2000 r. uplasowały się na poziomie 10,2%. Koszt 
pozyskania kapitału w drodze emisji obligacji komunalnych jest niższy niż 
koszt kredytów komercyjnych. W badanym okresie zmniejszał się udział za-
dłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych. W strukturze długu JST przewa-
żały instrumenty długoterminowe. Wśród zaciągniętych zobowiązań przez 
JST były to kredyty i pożyczki długoterminowe oraz obligacje komunalne.  
W 2009 r. stanowiły one odpowiednio 86,7 oraz 12,8%. Wykorzystanie pa-
pierów dłużnych oraz kredytów i pożyczek krótkoterminowych było zniko-
me. Papiery wartościowe kształtowały się na poziomie 0,1% zobowiązań 
ogółem JST, a kredyty i pożyczki – 0,7%.  

Struktury zobowiązań poszczególnych JST różniły się od siebie na po-
ziomie szczebli JST. Kredyty i pożyczki dominowały we wszystkich jed-
nostkach, których udział w zobowiązaniach wzrastał w analizowanym 
okresie. Największy wzrost odnotowały powiaty. W 2000 r. kredyty i po-
życzki stanowiły 44,7%, a w 2009 r. – 86,3% zobowiązań ogółem. W 2009 r.  
w gminach stanowiły 87,7% ogółu zobowiązań, w powiatach 86,3%, miastach 
na prawach powiatu 85,6% oraz województwach 85,2%. Emisją papierów 
wartościowych JST były zainteresowane w różnym stopniu. Wzrost tej formy 
pozyskania środków widoczny był w gminach i powiatach. Natomiast w wo-
jewództwach i miastach na prawach powiatu zmniejszał się. Powiaty, miasta  
na prawach powiatów oraz województwa korzystały z tego źródła na podobnym 
poziomie. W 2009 r. wyniósł on odpowiednio 13,3, 14,2 oraz 14,7%. W gmi-
nach papiery wartościowe w tym roku stanowiły 10,7% zobowiązań ogółem.
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Tabela 5. Struktura zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego  
według instrumentów w latach 2000-2009

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

JST

Zobowiązania według 
tytułów dłużnych 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Papiery wartościowe 10,2 13,7 15,5 16,3 16,4 15,5 15,1 15,7 9,8 12,9

• krótkoterminowe 10,2 0,6 0,8 0,7 1,6 0,3 0,2 0,4 0,1 0,0

• długoterminowe 0,0 13,0 14,7 15,6 14,8 15,2 15,0 15,5 9,8 12,8

2. Kredyty i pożyczki 78,6 79,8 79,7 79,8 81,6 83,3 83,9 83,6 89,6 86,7

• krótkoterminowe 78,6 5,2 5,6 7,3 6,4 3,7 4,4 3,5 2,2 0,7

• długoterminowe 0,0 74,6 74,1 72,5 75,2 79,5 79,5 80,1 87,4 86,0

3. Przyjęte depozyty 2,1 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Wymagalne 
zobowiązania 9,1 6,0 4,6 3,8 1,9 1,2 0,9 0,7 0,6 0,5

Gminy

Zobowiązania według 
tytułów dłużnych 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Papiery wartościowe 5,3 7,4 10,0 10,0 9,7 19,9 11,9 13,0 10,8 10,7

• krótkoterminowe 5,3 0,2 0,4 0,8 0,7 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0

• długoterminowe 0,0 7,1 9,6 9,3 8,9 19,6 11,7 12,6 10,7 10,7

2. Kredyty i pożyczki 83,4 84,9 83,3 84,7 87,0 77,9 86,3 85,8 88,2 88,4

• krótkoterminowe 83,4 5,9 6,6 7,2 8,7 3,7 4,5 3,3 0,8 0,7

• długoterminowe 0,0 79,1 76,6 77,6 78,4 74,2 81,9 82,5 87,3 87,7

3. Przyjęte depozyty 2,5 0,7 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Wymagalne 
zobowiązania 8,8 7,0 6,5 5,0 3,1 2,2 1,7 1,2 1,1 0,9

Powiaty

Zobowiązania według 
tytułów dłużnych 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Papiery wartościowe 5,2 19,4 22,4 19,6 20,0 19,3 18,0 18,4 16,2 13,3

• krótkoterminowe 5,2 0,0 0,3 1,6 1,3 0,4 0,9 0,4 0,0 0,1

• długoterminowe 0,0 19,4 22,1 18,0 18,7 18,9 17,1 18,1 16,2 13,2
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Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2. Kredyty i pożyczki 44,7 66,3 72,4 75,5 79,2 80,2 81,5 81,4 83,7 86,3

• krótkoterminowe 44,7 4,2 5,2 7,3 7,1 4,8 4,4 2,5 0,3 0,4

• długoterminowe 0,0 62,2 67,2 68,2 72,1 75,4 77,1 78,9 83,3 85,9

3. Przyjęte depozyty 2,3 1,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Wymagalne 
zobowiązania 2,3 12,6 4,9 4,7 0,8 0,5 0,5 0,2 0,1 0,4

Miasta na prawach powiatu

Zobowiązania według 
tytułów dłużnych 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Papiery wartościowe 17,7 20,3 18,2 20,3 20,9 18,7 17,3 17,2 8,4 14,2

• krótkoterminowe 17,7 1,2 1,1 0,5 2,5 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0

• długoterminowe 0,0 19,1 17,1 19,8 18,4 18,3 17,3 17,2 8,4 14,2

2. Kredyty i pożyczki 75,6 75,6 78,5 76,8 78,0 80,7 82,2 82,4 91,2 85,6

• krótkoterminowe 75,6 4,4 4,9 7,6 4,5 2,0 2,1 65,2 0,6 0,2

• długoterminowe 0,0 71,2 73,7 69,3 73,5 78,7 80,1 17,2 90,6 85,4

3. Przyjęte depozyty 1,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 82,4 0,0 0,0

4. Wymagalne 
zobowiązania 5,1 3,7 3,2 2,8 1,0 0,6 0,5 17,2 0,4 0,3

Województwa

Zobowiązania według 
tytułów dłużnych 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Papiery wartościowe ‒ 19,4 28,8 19,4 21,4 13,2 14,4 17,4 5,1 14,7

• krótkoterminowe ‒ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

• długoterminowe ‒ 19,4 28,8 19,4 21,4 13,2 14,4 17,4 5,1 14,7

2. Kredyty i pożyczki 74,4 69,7 65,9 77,6 75,6 86,1 85,2 82,5 94,8 85,2

• krótkoterminowe ‒ 7,7 4,2 5,0 4,2 15,0 19,7 16,1 19,5 3,3

• długoterminowe ‒ 62,0 61,7 72,6 71,3 71,1 65,6 66,3 75,4 81,9

3. Przyjęte depozyty ‒ 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Wymagalne 
zobowiązania 25,2 10,6 5,3 3,0 3,1 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.

cd. tab. 5
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Zatem w największym stopniu korzystały z nich województwa i miasta na 
prawach powiatu, a w najmniejszym ‒ gminy. We wszystkich JST nastąpił 
spadek udziału zobowiązań wymagalnych. 

Wydatki na obsługę długu wzrosły z poziomu 0,3 mld zł w 2000 r. do  
1,4 mld zł w 2009 r., co obrazuje tabela 6. W relacji do PKB kształtowały się na 
stabilnym poziomie 0,1% PKB. Wzrastał również udział wydatków na obsługę 
długu JST w wydatkach ogółem. W roku 2000 stanowiły one 0,6% wydatków,  
a w 2009 wyniosły 0,8%. Największy poziom tego wskaźnika odnotowały mia-
sta na prawach powiatu (1,1%), a najmniejszy województwa (0,6%), ale charak-
teryzował się on tendencją wzrostową. W przypadku gmin i powiatów wydatki 
na obsługę długu kształtowały się na poziomie 0,7% wydatków ogółem.

Tabela 6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego  
w latach 2000-2009

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

w mld zł

JST 0,5 0,9 1,0 0,8 0,9 1,0 0,8 1,0 1,3 1,4

• gminy 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5

• powiaty 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

• miasta na prawach 
powiatu 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6

• województwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

w %

JST 0,6 1,0 1,2 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 0,8

• gminy 0,7 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7

• powiaty 0,0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,5 0,7 0,8 0,7

• miasta na prawach 
powiatu 0,8 1,5 1,7 1,5 1,4 1,4 1,0 1,0 1,2 1,1

• województwa 0,0 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.

Bardziej dokładną ocenę stopnia zadłużenia JST uzyskuje się wykorzystując 
wskaźnik obciążeń dochodów budżetowych JST długiem. Z analizy danych za-
wartych w tabeli 7 wynika, że mimo wysokiego zadłużenia jednostek samorzą-
dowych nie przekroczyły one jeszcze poziomu zadłużenia dozwolonego przez 
ustawodawcę, co znaczy, że ich zadłużenie jest mniejsze niż 60% planowanych 
rocznych dochodów. 
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Tabela 7. Wskaźnik obciążenia dochodów budżetowych jednostek samorządu 
terytorialnego długiem w latach 2000-2009

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

JST 16,9 15,4 19,2 21,8 20,9 20,6 21,3 19,7 20,2 26,0

• gminy 14,8 16,8 15,7 18,4 18,7 17,6 18,5 17,5 17,4 22,5

• powiaty 3,0 3,8 7,0 11,0 11,9 13,2 16,8 16,3 15,9 19,5

• miasta na prawach 
powiatu 17,0 22,0 32,4 32,1 30,0 28,7 27,6 24,0 25,8 37,2

• województwa 0,7 6,0 10,3 14,1 8,1 12,5 16,6 17,8 18,1 15,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.

Wskaźnik obciążenia dochodów budżetowych JST długiem charaktery-
zował się tendencją wzrostową. W 2009 r. wyniósł on 26% i był wyższy od 
notowanego w 2000 r. o 9,1 punktu procentowego, w którym stanowił 16,9%. 
W największym stopniu obciążone długiem były miasta na prawach powiatu 
(37,2%), następnie gminy (22,5%), powiaty (19,5%) i województwa (15,6%). 
W przypadku miast na prawach powiatu w 2009 r. każda złotówka dochodu 
była obciążona średnio około 37 groszami długu. Natomiast dochody gmin  
w tym samym roku były obciążone 22 groszami długu. 

Bardziej szczegółowy obraz uzyskuje się dokonując analizy tabeli 8, któ-
ra zawiera zestawienie liczb jednostek mieszczących się w wyodrębnionych 
przedziałach wskaźnika zadłużenia. 

Tabela 8. Wskaźnik obciążenia dochodów budżetowych  
jednostek samorządu terytorialnego długiem w 2009 r.

Wyszczególnienie Ogó-
łem

Bez 
zobo-

wiązań

Za-
dłużo-

ne

Po- 
niżej 
10%

10- 
-20%

20- 
-30%

30- 
-40%

40- 
-50%

50- 
-60%

Po- 
wyżej 
60%

JST 2808 145 2663 660 722 594 399 200 71 17
• gminy 2413 141 2272 579 607 504 339 165 64 14
• powiaty 314 3 311 72 102 69 44 20 3 1
• miasta na prawach 

powiatu 65 0 65 3 8 18 16 14 4 2

• województwa 16 1 15 6 5 3 0 1 0 0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2009 r. 95% wszystkich JST 
było zadłużonych. Zatem liczba JST, które nie są zadłużone jest niewielka. 
W 2009 r. w 64 gminach wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem był wyż-
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szy niż 50%, wskaźnik 60% przekroczyło 14 gmin, a 70% wszystkich gmin 
było zadłużonych. Zatem liczba JST, które nie są zadłużone jest niewielka.  
W 2009 r. w 64 gminach wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem był wyż-
szy niż 50%, a wskaźnik 60% przekroczyło 14 gmin, a 70% wszystkich gmin 
miało wskaźnik niższy niż 30%. Zadłużone były wszystkie miasta na prawach 
powiatu. W tej grupie dwie jednostki miały ten wskaźnik wyższy niż 60%  
i 29 jednostek poniżej 30%. W powiatach zadłużenie wystąpiło w 311 jednost-
kach, tj. 99% wszystkich powiatów. Jeden powiat miał zadłużenie powyżej 
60%, a 77% ogółu powiatów poniżej 30%. Co się tyczy województw, to 93% 
wszystkich powiatów było zadłużonych. W żadnym z nich wskaźnik ten nie 
przekroczył 60%. 

Tabela 9. Wskaźnik obciążenia dochodów jednostki samorządu terytorialnego długiem 
po wyeliminowaniu środków z Unii Europejskiej w latach 2005-2009 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009

JST 19,5 19,2 17,9 18,7 24,5
• gminy 16,6 17,0 16,4 16,4 21,1
• powiaty 12,3 15,5 15,6 15,6 18,7
• miasta na prawach powiatu 28,1 25,7 22,1 23,4 34,7
• województwa 7,7 8,1 11,2 16,7 15,4

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.

Część zadłużenia powstającego w JST była również w badanym okresie 
związana z prefinansowaniem projektów współfinansowanych przez Unię Eu-
ropejską oraz pozyskiwaniem środków unijnych lub pochodzących z innych 
bezzwrotnych, zagranicznych źródeł. Redukcja tej części zadłużenia z omawia-
nego powyżej wskaźnika powodowała, że obciążenie dochodów jednostek sa-
morządowych wszystkich szczebli zaciągniętym przez nie długiem nieznacznie 
malała. Wyjątkiem były województwa, gdzie różnice były znaczne, co przed-
stawia tabela 9. Świadczy to o tym, że JST w niewielkim stopniu wykorzysty-
wały zadłużenie jako instrument związany z pozyskiwaniem środków unijnych.  
W województwach wskaźnik obciążenia dochodów długiem po wyeliminowa-
niu z niego środków z Unii Europejskiej był o 8,8 punkta procentowego niż-
szy w 2005 r. i o 0,2 punkta procentowego w 2008 r. Różnice między gminami  
i powiatami były nieznaczne i oscylowały w granicach 2 punktów procento-
wych. 
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Zakończenie

Podsumowując, dług publiczny wzrastał w wartościach bezwzględnych oraz 
w relacji do PKB. Dynamika przyrostu zadłużenia poszczególnych sektorów 
nie była jednolita. Rosło znaczenie sektora samorządowego w tworzeniu długu 
publicznego, o czym świadczy jego systematyczny wzrost. Dług sektora samo-
rządowego rósł szybciej niż sektora rządowego oraz dług publiczny, co skutko-
wało wzrostem udziału sektora samorządowego w długu publicznym z 3,3%  
w 2000 r. do 5,9% w 2009 r. Wyższa dynamika długu sektora samorządowego 
niż sektora rządowego jest wynikiem większych potrzeb inwestycyjnych sekto-
ra samorządowego, co wiąże się z posiadaniem własnych środków do inwesty-
cji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dług sektora finansów 
generowany był przez dług sektora rządowego, samorządowego i ubezpieczeń 
społecznych. Największy udział w długu publicznym miał sektor rządowy,  
a najmniejszy sektor ubezpieczeń społecznych. Udział długu sektora samorzą-
dowego był niewielki w analizowanym okresie i wyniósł 5,9% w 2009 r. 

Koszty obsługi długu Skarbu Państwa rosły w ujęciu bezwzględnym.  
W latach 2006-2009 przewyższały one poziom deficytu budżetowego. W latach 
2001-2002, 2005-2006 oraz 2009  koszty obsługi długu rosły szybciej niż tempo 
wzrostu PKB. 

Udział długu JST w długu publicznym w badanym okresie był niewielki  
i wyniósł 5,4% długu ogółem. Jednak jego udział stopniowo wzrastał. Zadłuże-
nie JST w relacji do PKB charakteryzowało się również tendencją wzrostową. 
W 2000 r. wyniosło ono 1,3% PKB, a w 2009 r. ukształtowało się na poziomie 
3% PKB. Spośród wszystkich JST najbardziej były zadłużone miasta na pra-
wach powiatu, a najmniej województwa, ale ich udział w długu ogółem JST 
wzrastał.  

Struktura zadłużenia JST znacznie różni się od struktury długu Skarbu Pań-
stwa. Dominowały w niej kredyty i pożyczki, a instrumenty dłużne wykorzysty-
wane były w niewielkim stopniu. Pod względem struktury zobowiązań JST róż-
niły się od siebie na poziomie szczebli JST. Kredyty i pożyczki charakterystyczne 
były dla wszystkich jednostek. Emisją skarbowych papierów wartościowych jed-
nostki były zainteresowane w różnym stopniu. Wzrost tej formy pozyskania środ-
ków widoczny był w gminach i powiatach. W największym stopniu korzystały  
z nich województwa i miasta na prawach powiatu, a w najmniejszym ‒ gminy. 

Wydatki na obsługę długu JST wzrastały w ujęciu nominalnym, a w relacji 
do PKB kształtowały się na stabilnym poziomie 0,1% PKB. Największy po-
ziom tego wskaźnika odnotowały miasta na prawach powiatu, a najmniejszy 
‒ województwa. 
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Rosnący dług JST w badanym okresie przyczynił się do wzrostu relacji za-
dłużenia JST do ich dochodów. Wskaźnik ten wzrastał w analizowanym okresie.  
W 2009 r. uplasował się na poziomie 26%, a w 2000 r. stanowił 16,9%. W naj-
większym stopniu obciążone długiem były miasta na prawach powiatu, a naj-
mniejszym ‒ województwa. W 2009 r. 95% wszystkich JST było zadłużonyxh. 
Wyjątkiem były powiaty, które nie były zadłużone. Jednostki samorządu teryto-
rialnego również w niewielkim stopniu wykorzystywały zadłużenie jako instru-
ment pozyskiwania środków unijnych. Redukcja części zadłużenia JST o środki  
z Unii Europejskiej z wyjątkiem województw nieznacznie zmalała. 
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Czynniki różnicujące podział środków  
między wspólnoty autonomiczne w Hiszpanii*

* Artykuł został przygotowany w ramach projektu N N113 326038 pt. „System dochodów 
transferowych jednostek samorządu terytorialnego a możliwość zapewnienia zrównoważonego 
rozwoju regionalnego i lokalnego oraz zwiększenia poziomu absorpcji funduszy unijnych, finan-
sowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Uniwersytet Łódzki

Jarosław Marczak

Streszczenie. Przedmiotem rozważań jest wyodrębnienie oraz analiza czynników, 
które są stosowane w Hiszpanii do podziału środków publicznych między różne szcze-
ble samorządu terytorialnego, przede wszystkim wspólnoty autonomiczne, które są od-
powiednikiem regionów. Hiszpański system finansowania wspólnot autonomicznych 
jest dynamiczny, co przejawia się w postaci ciągłych, ale logicznych i konsekwentnych 
zmian polegających na przyznawaniu coraz szerszych uprawnień i kompetencji wspólno-
tom autonomicznym. Hiszpania jest państwem autonomii, ale równocześnie państwem 
unitarnym, zatem wspólnoty autonomiczne nie mogą posiadać pełnych uprawnień w za-
kresie wykorzystywania dostępnych instrumentów finansowych, które służą gromadze-
niu dochodów i realizacji wydatków. Znaczną część tych dochodów otrzymują w postaci 
transferów państwowych. Transfery te mają charakter uwarunkowany i nieuwarunkowa-
ny. Zmienia się ich struktura, konstrukcja i znaczenie. Podział środków transferowanych 
opiera się na pewnych kryteriach oraz czynnikach, których celem jest zapewnienie spra-
wiedliwego podziału, a w każdym razie przyczynienie się do obiektywizacji. Stosowane 
czynniki są różne, w zależności od rodzaju transferu, a w miarę upływu czasu ulega-
ją zmianie, wymianie lub nadaje się im inną interpretację. Także ich znaczenie (waga) 
podlega modyfikacjom.

Słowa kluczowe: źródła finansowania wspólnot autonomicznych, Fundusz Wystar-
czalności
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Przedmiotem niniejszych rozważań są czynniki stosowane do podziału 
publicznych środków pieniężnych między różne jednostki samorządu teryto-
rialnego [JST] w ramach poszczególnych szczebli tegoż samorządu, na przy-
kładzie Hiszpanii. Najczęściej te czynniki wykorzystywane są do budowa-
nia algorytmów podziału, czyli bardziej skomplikowanej procedury służącej 
właściwemu podziałowi środków pieniężnych. Pojęcie algorytmu jest chętnie 
stosowane w teorii i praktyce nauk społecznych, w tym także ekonomicznych, 
wywodzi się z obszaru nauk ścisłych, zwłaszcza matematyki. Definicje słow-
nikowe ujmują algorytm jako: 1. Tok postępowania mający na celu rozwiąza-
nie zadania matematycznego1, 2. Metodę rozwiązywania zadania podaną jako 
zbiór poleceń wykonania czynności ze wskazaniem kolejności, w jakiej mają 
być wykonane2. Przedstawione definicje nie dotyczą bezpośrednio podziału 
środków publicznych. W odniesieniu do podziału środków publicznych al-
gorytm można zdefiniować jako zobiektywizowane procedury postępowania 
przy podziale środków, uwzględniające zróżnicowaną sytuację JST. 

Należy zwrócić uwagę na trzy zasadnicze obszary, które wymagają odręb-
nego rozważania, ale łączny efekt ich zastosowania rzutuje na obraz działal-
ności państwa w stosunku do samorządu terytorialnego. Są to: usytuowanie 
samorządu terytorialnego w strukturach państwa, algorytmy oraz czynniki, 
które oddziałują na te algorytmy. 

Pierwszy obszar, to struktura samorządu terytorialnego w danym pań-
stwie. Najczęściej występują trzy szczeble. Dwa lokalne, w których zasadni-
czym szczeblem jest gmina oraz szczebel regionalny. W zdecydowanej więk-
szości przypadków uznaje się gminę za najważniejszy szczebel samorządu 
terytorialnego (nie tylko lokalnego). Pozostałe szczeble mogą mieć znacznie 
zróżnicowaną sytuację: od bardzo zredukowanej (prawie formalnoprawnej) 
do bardzo szerokiej autonomii. Także relacje między szczeblami mogą być 
separowane, niezależne lub też określona zależność między nimi występuje  
i ma charakter nadrzędności, na przykład regionów nad samorządem lokal-
nym. Nadrzędność (a dla drugiej strony podrzędność) może mieć szerszy bądź 
węższy zakres, zależy to od uregulowań w danym państwie. Te zależności 
mogą mieć także wpływ na system podziału środków publicznych, ponieważ 
może pojawić się dodatkowy szczebel podziału środków z własnymi zasada-
mi podziału środków pieniężnych.

Drugi obszar obejmuje algorytmy, czyli procedury postępowania przy po-
dziale środków. Algorytmy są silnie determinowane przez kulturę polityczną  
i prawny porządek w danym państwie. Ich konstrukcja może być w najszer-
szym z możliwych zakresów zobiektywizowaną bądź też może odzwiercie-

1 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
2 Uniwersalny słownik języka polskiego, t. A-J, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
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dlać partykularne interesy ugrupowań politycznych, sprawujących władzę 
między innymi w celu utrzymania tej władzy, bez względu na skutki dla de-
mokracji czy praworządności i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Al-
gorytm powinien być jasny i pozwalać każdemu zainteresowanemu dokonać 
obliczeń kwot środków jemu należnych. Trzeba stwierdzić, że nie jest to wca-
le łatwe. Zbudowanie prostego i zrozumiałego algorytmu nastręcza bardzo 
wielu problemów, a jego efekty mogą być także niezamierzone, choćby przez 
stworzenie algorytmów prostackich, czy też prymitywnych. Niewątpliwie 
punktem wyjścia musi być pewność, że algorytm jest niezbędny. O niezbęd-
ności algorytmu świadczą określone wskaźniki, które muszą być w odniesie-
niu do różnych podmiotów na tyle zróżnicowane, że uzasadniają konieczność 
niwelowania tego zróżnicowania. Jest to newralgiczny punkt całego systemu 
transferów publicznych i zasad ich dystrybucji.

Trzecim obszarem są właśnie czynniki wykorzystywane do konstruowania 
algorytmów i obiektywizowania podziału środków3. Uwzględniane czynniki 
mają decydujący wpływ na podział środków publicznych w danym państwie. 
Ich zestaw, wagi, jakie się nadaje poszczególnym czynnikom, są w każdym 
przypadku unikatowe. O ile algorytmy stosowane do podziału środków mogą 
być w jakimś zakresie zunifikowane, to takie postępowanie w stosunku do 
czynników może spowodować efekty odwrotne od zamierzonych. Każde pań-
stwo jest niepowtarzalne bez mała we wszystkich obszarach, a kompozycja 
tych niepowtarzalności stanowi o tej wyjątkowości. Nie musi to oznaczać, że 
nie są możliwe badania innych systemów, czy też nie można ich porównywać. 
Zawsze mogą pojawić się jakieś inspiracje. 

Czynniki można pogrupować biorąc pod uwagę ich cechy: geograficzno-
-przyrodnicze, społeczno-kulturowe i ekonomiczne. Wydaje się, że do tych 
trzech grup czynników da się przypisać wszystkie czynniki. Grupa czynników 
geograficzno-przyrodniczych obejmuje położenie geograficzne, strefy klima-
tyczne, ukształtowanie terenu, zalesienie, warunki agrarne (np. żyzność gleb), 
warunki hydrologiczne i dostęp do różnego rodzaju wód, atrakcyjność dla 
turystyki przyrodniczej. Do grupy czynników społeczno-kulturowych należy 
zaliczyć czynniki demograficzne (strukturę ludności, wiek, zurbanizowanie, 
gęstość zaludnienia itd.), wykształcenie i okres obowiązku nauczania, zakres 
nieodpłatnej służby zdrowia, nieodpłatny dostęp do placówek kulturalnych, 
ustrój i stopień zorganizowania społeczeństwa (np. forma państwa, podział 
administracyjny, charakter władz itd.), czynniki historyczne (rozwój, samo-
dzielność np. danego regionu itd.), czynniki kulturowe (np. język, obycza-

3 Dla potrzeb niniejszych rozważań unika się sformułowania o sprawiedliwym podziale, 
ponieważ zdefiniowanie sprawiedliwości, sprawiedliwego podziału jest właściwie niemożliwe. 
Wydaje się, że lepiej oddaje rzeczywistą sytuację sformułowanie o zobiektywizowanym podziale. 
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je, tradycje itd.), infrastruktura socjalna (szkoły, ośrodki zdrowia, podmioty 
kultury itp.). Z kolei do grupy czynników ekonomicznych zalicza się poziom 
i tempo rozwoju gospodarczego, PKB na głowę mieszkańca, uprzemysło-
wienie kraju (regionu) i strukturę przemysłu, zatrudnienie i jego strukturę, 
poziom bezrobocia, patenty, nakłady na naukę, dług publiczny, deficyt budże-
towy, wskaźniki infrastrukturalne (drogi samochodowe – różne rodzaje, ko-
lejnictwo, w tym szybka kolej, transport lotniczy i wodny; sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna).

Zasadniczym problemem w doborze czynników są cele, jakim mają one 
służyć w podziale środków. Generalnie można przyjąć, że celami stawianymi 
przy dokonywaniu podziału środków pieniężnych publicznych przez władze 
centralne państwa jest dążenie do stworzenia porównywalnych warunków 
życia mieszkańców i rozwoju danego regionu. Cele tak ogólnie zarysowa-
ne podlegają konkretyzacji w każdym przypadku i takiej samej konkretyzacji 
podlegają czynniki służące tym celom. Zróżnicowanie warunków życia miesz-
kańców i rozwoju regionu ma swoje pochodzenie obiektywne i subiektywne. 
Obiektywne, ponieważ jest uzależnione od czynników, które w niewielkim 
stopniu zależały i często nadal zależą od człowieka, jego grup, czy wresz-
cie władzy publicznej. Natomiast czynniki subiektywne wynikają z celowego 
działania władzy publicznej, podejmującej konkretne decyzje w przeszłości, 
preferując jedne obszary (regiony) i dyskryminując drugie. W ramach pań-
stwa demokratycznego nie może być takiej praktyki. Z drugiej strony uprzy-
wilejowane regiony mają inną, korzystniejszą pozycję startową, która jeszcze 
bardziej pogłębia dysproporcje. Tutaj należy jeszcze dodać, że na czynniki su-
biektywne mogą nakładać się czynniki obiektywne (np. korzystne położenie), 
które dodatkowo wzmacniają jakiś region. Również w ramach Unii Europej-
skiej kwestie zróżnicowania międzyregionalnego są traktowane jako poważne 
ograniczenie w jej harmonijnym rozwoju i podjęto szereg działań, które mają 
przyczynić się do niwelowania różnic w rozwoju regionów, zwłaszcza sąsia-
dujących. Jest to dodatkowa możliwość zmniejszania dysproporcji rozwoju 
regionów w danym kraju. 

Jak już zasygnalizowano, szczegółowe rozważania zostaną przeprowa-
dzone na przykładzie Hiszpanii. Hiszpania jest państwem określanym mia-
nem autonomii. Jest to związane z przyjętą organizacją terytorialną państwa, 
w którym bardzo szeroki zakres autonomii otrzymały regiony hiszpańskie 
– wspólnoty autonomiczne (las comunidades autónomas ‒ CCAA). W roz-
dziale III „O wspólnotach autonomicznych” działu VIII „O organizacji te-
rytorialnej państwa” Konstytucji hiszpańskiej zostały określone nie tylko 
kompetencje wspólnot autonomicznych, ale także wyłączne kompetencje 
państwa. Oznacza to, że tam, gdzie państwo nie dokonuje regulacji, przysłu-
guje ona właściwej wspólnocie autonomicznej. Zatem obejmują one także 
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samorząd lokalny, który w Hiszpanii składa się z prowincji oraz gmin. Jest to 
odmienne rozwiązanie niż w Polsce, gdzie pomiędzy poszczególnymi szcze-
blami samorządu terytorialnego nie ma żadnych zależności (podrzędności-
-nadrzędności). 

Wspólnoty autonomiczne są bardzo zróżnicowane. Jest ich 17, chociaż na 
bardzo podobnych zasadach w części tych samych przepisów znajdują się dwa 
miasta na prawach autonomii usytuowane na północnym wybrzeżu Afryki – 
Ceuta oraz Melilla. Piętnaście wspólnot autonomicznych jest ulokowanych 
na Półwyspie Iberyjskim, a dwie położone są na dwóch archipelagach. Są 
to Baleary (Illes Balears) oraz Wyspy Kanaryjskie (la Comunidad Autónoma 
de Canarias). Pozostałe wspólnoty to: Andaluzja, Asturia (Księstwo Asturii 
– Principado de Asturias), Aragonia, Estremadura, Galicja, Katalonia, Kan-
tabria, Kastylia-La Mancza, Kastylia i Leon, Kraj Basków, Madryt, Murcja, 
Nawarra (Comunidad Foral de Navarra), Rioja, Walencja (la Comunidad Va-
lenciana). Siedem z wymienionych wspólnot składa się z jednej prowincji 
(sytuacja podobna do polskich powiatów grodzkich): Asturia, Baleary, Kanta-
bria, Madryt, Murcja, Nawarra, Rioja. Ponadto Kraj Basków i Nawarra mają 
odrębne systemy finansowania niż pozostałe 15 wspólnot autonomicznych. 
Pozostałe wspólnoty liczą 2-9 prowincji. Podział wspólnot na prowincje nie 
jest związany ani z jej powierzchnią, ani z liczbą mieszkańców. Wynikł z wa-
runków przedstawionych przez ustawodawcę konstytucyjnego, które zostały 
przedstawione dalej. Dane dotyczące liczby prowincji, liczby mieszkańców, 
powierzchni, gęstości zaludnienia, dostępu do morza lub oceanu zostały za-
warte w tabeli 1. 

Z danych dotyczących Hiszpanii wynika, że przeciętna prowincja po-
winna liczyć nieco ponad 861 tys. mieszkańców, zajmować powierzchnię 
ponad 10 tys. km2, a średnia gęstość zaludnienia to 85 osób na km2. Prze-
ciętna prowincja dla każdej wspólnoty autonomicznej znacznie odbiega od 
przeciętnej dla całego państwa zarówno pod względem liczby mieszkań-
ców, jak i powierzchni i gęstości zaludnienia. Wykorzystanie prowincji, 
gdy podmiotem rozważań jest wspólnota autonomiczna i czynniki brane 
pod uwagę przy podziale publicznych środków pieniężnych wynika z re-
guł tworzenia wspólnot autonomicznych zawartych w Konstytucji hisz-
pańskiej z 1978 r., dokładnie art. 143 ustęp 1, który brzmi następująco:  
„W celu skorzystania z prawa do autonomii ujętego w art. 2 Konstytucji, 
graniczące [ze sobą – przyp. mój JM] prowincje o wspólnych cechach hi-
storycznych, kulturalnych i gospodarczych, terytoria wyspiarskie i prowincje  
o historycznym statusie regionu będą mogły powołać swój samorząd i prze-
kształcić się we wspólnotę autonomiczną zgodnie z przepisami zawartymi
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Tabela 1. Charakterystyka wspólnot autonomicznych w Hiszpanii

Wspólnoty  
autonomiczne Hiszpanii

Prowin-
cje

Liczba 
mieszkańców

Pow.
w km2 Gęstość

Dostęp  
do morza/

oceanu
Andaluzja 8 7 687 518 87 597 88 tak
Aragonia 3 1 249 584 47 720 26 nie
Asturia 1 1 073 761 10 604 101 tak
Baleary 1 955 045 4 992 191 tak
Estremadura 2 1 075 286 41 634 26 nie
Galicja 4 2 750 985 29 574 93 tak
Kanaryjskie Wyspy 2 1 915 540 7 447 257 tak
Kantabria 1 554 784 5 321 104 tak
Kastylia La-Mancza 5 1 848 881 79 463 23 nie
Kastylia i Leon 9 2 493 918 94 223 27 nie
Katalonia 4 6 813 319 32 114 212 tak
Kraj Basków 3 2 115 279 7 234 292 tak
Madryt 1 5 804 829 8 028 723 nie
Murcja 1 1 294 694 11 313 114 tak
Nawarra 1 584 734 10 391 56 nie
Rioja 1 293 553 5 045 58 nie
Walencja 3 4 543 304 23 255 195 tak
Hiszpania 50 43 055 014 505 955 85 tak

Ź r ó d ł o: L. García Hernández, J.F. Hernández Sayáns, España: El Estado Autonómico, Ministerio de 
Administraciones Públicas, Ministerio de la Presidencia, BOE, Madrid 2005.

w tym rozdziale [Konstytucji – przyp. mój JM] i w właściwych Statutach”4. 
Podkreślić należy „wspólne cechy historyczne, kulturalne i gospodarcze”, 
jako istotny czynnik konstruujący wspólnotę autonomiczną. W momencie 
rozpoczęcia tworzenia wspólnot i de facto budowania państwa autonomii, ta-
kie organizmy jak regiony nie istniały z formalnego punktu widzenia. Pro-
ces ich powstawania w formie wspólnot autonomicznych zapoczątkowany 
został przed wojną domową (1936-1939), ale została utworzona tylko jedna 
wspólnota – Katalonia. Zaawansowane były działania w przypadku Kraju 
Basków i Galicji, ale reżim frankistowski nie tylko wstrzymał wszelkie pra-
ce w tym obszarze, ale zlikwidował dotychczasową wspólnotę katalońską  
i rozpoczął proces kastylizacji całego terytorium państwa oraz wprowadza-
nie jednolitych zasad. Jednak nie przyczyniło się to do zniwelowania różnic  
w zakresie rozwoju poszczególnych obszarów Hiszpanii, mimo czterdziesto-
letnich rządów reżimu, natomiast wzmogło tendencje separatystyczne i nacjo-
nalistyczne, grożące rozpadowi państwa. Jest to zasadnicza geneza przyznania 

4 Tłumaczenie własne. Statuty, zatwierdzane przez parlament hiszpański – Kortezy – są 
swego rodzaju konstytucjami poszczególnych wspólnot autonomicznych i bez nich nie mogłyby 
powstać.
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tak szerokiego zakresu autonomii regionom. Ponieważ do czasu uchwalenia 
nowej konstytucji istniały jako najwyższy szczebel samorządu terytorialnego 
prowincje, stąd taka właśnie ich rola w tworzeniu wspólnot autonomicznych. 
Cechy, które wskazywała Konstytucja i już wcześniej zacytowane, nie ozna-
czały, że poszczególne prowincje łączące się były homogeniczne. Najczęściej 
jeden z czynników był dominujący bądź to historyczny, bądź to kulturowy, 
bądź to ekonomiczny. Na przykład wskazując jako wyznacznik cechy kultu-
rowej (nie najważniejszy, ale jeden z wielu) język, to okaże się, że językiem 
katalońskim mówi się poza obecnymi granicami Katalonii, w części Walencji 
i części Aragonii, choć mieszkańcy Walencji twierdzą, że posługują się swo-
im własnym językiem, zbliżonym do katalońskiego. Baskowie uważają, że do 
Kraju Basków powinna należeć Nawarra, która jednak nie przyłączyła się do 
niego, tworząc odrębną wspólnotę autonomiczną. Przedstawiając tego typu 
przykłady chodziło o zwrócenie uwagi, że zróżnicowanie terytorialne może 
być i jest ogromne, i nie przebiega według granic wspólnot autonomicznych, 
ale także w ramach ich samych. 

Ponieważ zróżnicowanie jest poważnym problemem w obecnych czasach, 
podejmuje się wiele działań, aby tę sytuację zmienić. Zmiany i regulacje miesz-
czą się w obszarze prawa oraz finansów. Prawne regulacje wyznacza konstytu-
cja i ustawy na niej oparte. W Konstytucji hiszpańskiej zawarte są dwie zasady, 
które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do nierówności w poziomie roz-
woju różnych części państwa. Jedna to zasada solidarności, a druga ‒ zasada 
autonomii. W Hiszpanii występuje kolizja między tymi zasadami, choć obie są 
zawarte w tym samym artykule Konstytucji (art. 2). Zasada solidarności stano-
wi fundament działań wyrównawczych. Jej efektem jest Fundusz Wyrównania 
Międzyterytorialnego, który został ujęty w Konstytucji hiszpańskiej w artyku-
łach 157 ust. 1 lit. c) i 158 ust. 2. Oba artykuły znajdują się w dziale poświę-
conym samorządowi terytorialnemu i rozdziale dotyczącym wspólnot autono-
micznych. W art. 158 ust. 1 znajduje się wyraźne wskazanie ustawodawcy, że 
w budżecie państwa muszą być zapewnione środki dla wspólnot autonomicz-
nych, przeznaczone na finansowanie usług i działalności państwa, przejętych 
przez wspólnoty autonomiczne, gwarantujące minimalny poziom podstawo-
wych usług publicznych na terytorium całego państwa5. Uzyskanie tego mini-
malnego poziomu wspomnianych usług ma się odbywać między innymi przez 
porównywalne warunki ich świadczenia, a wobec ich zróżnicowania dążyć się 
będzie do niwelowania tych różnić za pomocą transferów z Funduszu Wyrów-
nania Międzyterytorialnego (art. 158 ust. 2 Konstytucji hiszpańskiej). 

5 Inny aspekt zawiera art. 131 ust. 1 Konstytucji, w którym zobowiązuje się rząd do plano-
wania ogólnej działalności gospodarczej służącej potrzebom wspólnym, zrównoważonemu  
i zharmonizowanemu rozwojowi regionalnemu i branżowemu oraz pobudzaniu wzrostu dochodu 
i bogactwa, a także jego najsprawiedliwszemu podziałowi. 
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Z kolei zasada autonomii wiąże się z dwoma aspektami: politycznym – au-
tonomia polityczna i finansowym – autonomia finansowa. W tym przypadku 
występuje asymetria. Wspólnoty autonomiczne mają większy zakres autono-
mii politycznej niż finansowej. Autonomia finansowa jest z kolei rozdarta mię-
dzy wydatkami a dochodami. Wspólnoty autonomiczne mają większy zakres 
swobody (autonomii) w przypadku wydatków niż dochodów. Ten problem jest 
inaczej postrzegany przez beneficjentów i benefaktorów. Kontrowersje między 
zasadą autonomii i zasadą solidarności są jednym z najbardziej dyskusyjnych 
problemów w Hiszpanii, które mają przełożenie na relacje przede wszystkim 
między daną wspólnotą autonomiczną a państwem. 

Jak już wcześniej zasygnalizowano, system finansowania wspólnot auto-
nomicznych nie jest jednorodny. Kraj Basków i Nawarra mają inne regulacje 
w tej materii, będące efektem zaszłości historycznych – określane są one mia-
nem zasady foral (el principio foral). Najogólniej rzecz biorąc, ich związki  
z państwem (rządem) polegają na tym, że środki pobrane na terytorium danej 
wspólnoty samodzielnie (przez własne służby finansowe) są przeznaczane na 
finansowanie własnych potrzeb, natomiast pewna ich część ustalona podczas 
wspólnych negocjacji między wspólnotą autonomiczną a rządem przekazy-
wana jest rządowi na finansowanie wspólnych wydatków. W przypadku Kraju 
Basków jest to concierto económico y cupo (umowa ekonomiczna i udział),  
a w przypadku Nawarry – convenio económico y aportación (porozumienie 
ekonomiczne i wkład). Pozostałe wspólnoty autonomiczne są finansowane na 
zasadach wspólnych – el principio común. System ten od 2002 r. obowiązuje  
15 wspólnot autonomicznych. Źródłami finansowania tych wspólnot są środki 
własne (podatki, opłaty i kontrybucje (świadczenia) specjalne; narzuty (do-
datki) do podatków państwowych; operacje kredytowe; inne dochody włas- 
ne), transfery nieuwarunkowane (udziały w dochodach państwa), transfery 
uwarunkowane (Fundusz Wyrównania Międzyterytorialnego; specjalne przy-
działy wyrównawcze; transfery na finansowanie usług zdrowotnych i społecz-
nych). 

Rok 2002 wyznaczył istotną cezurę w systemie finansowania wspólnot au-
tonomicznych6. Został zakończony etap przekazywania wszelkich kompetencji  
i zadań wspólnotom autonomicznym przewidzianym w Konstytucji oraz 
objęto w pełni zasadą común wszystkie wspólnoty (oprócz, z oczywistych 
względów, Kraju Basków i Nawarry). Równocześnie znacznemu ogranicze-
niu uległy transfery nieuwarunkowane, przede wszystkim  udział w docho-
dach państwa (PIE). W chwili obecnej wskazuje się trzy kanały transferów: 
nieuwarunkowany – Fundusz Wystarczalności (el Fondo de Suficiencia – FS), 

6 C. Monasterio Escudero, El sistema de financiación autonómica 2002, w: El nuevo modelo 
de financiación autonómica (2002), dirección J. Salinas Jiménez, Instituto de Estudios Fiscales, 
Ministerio de Hacienda, Madrid 2002, s. 32-58.
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dwa uwarunkowane – przydziały wyrównujące podstawowe usługi publiczne 
(edukacyjne i zdrowotne) i Fundusz Wyrównania Międzyterytorialnego, któ-
rego celem jest dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do konwer-
gencji gospodarczej regionów7. 

W stosunku do każdego z tych transferów stosowane są inne kryteria po-
działu środków, wykorzystuje się bowiem inne czynniki różnicujące. Zanim 
zostaną przedstawione obowiązujące, warto przedstawić niektóre rozwiąza-
nia stosowane wcześniej w Hiszpanii, jako przykład ewoluowania systemu. 
Do roku 2002 bardzo istotnym źródłem dochodów wspólnot autonomicznych 
był udział w dochodach państwa (la Participación de los Ingresos Estatales  
– PIE). Można wyróżnić pięć okresów, ich opisy zawarto w tabeli 2. 

Tabela 2. Zmiany w zasadach udziałów w dochodach państwa w Hiszpanii  
w latach 1978-2001

Okresy Cechy podstawowe 

Okres przejściowy zagwarantowanie kosztu efektywnego przekazanych usług
Pięciolecie 1987-1991 kalkulowanie udziału jako funkcja zmiennych geodemograficznych 

i redystrybutywnych 
wystarczalność finansowa systemu

Okres 1992-1993 kalkulowanie udziału jako funkcja zmiennych geodemograficznych 
i redystrybutywnych 
wystarczalność finansowa systemu

Okres 1994-1996 współodpowiedzialność fiskalna
udział w podatku od dochodu osób fizycznych, który zmniejsza 
kwotę udziału
nie stosowany w trzech wspólnotach ‒ Kastylia i Leon, Estremadura 
i Galicja, które odmówiły przystąpienia do porozumienia w tej 
sprawie i stosowały rozwiązania poprzednie

Okres 1997-2001 współodpowiedzialność fiskalna
wzrosty udziału w podatku od dochodu osób fizycznych
udziały w innych podatkach

Ź r ó d ł o: A. García Rico, La financiación de las comunidades autonómas, Ediciones de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, Cuenca 1999, s. 220.

Z tabeli 2 wynika, że udziały w dochodach państwa (PIE) miały istotne zna-
czenie w początkowym okresie wprowadzania zmian. Później, w miarę wzmac-
niania się systemu państwa autonomii, wyposażano wspólnoty autonomiczne 
w coraz bardziej wysublimowane instrumenty finansowe, zwiększano zakres 
kompetencji, tym samym poszerzając autonomię. 

Natomiast, zgodnie z tym co znajduje się w charakterystyce okresu 1987- 
-1991 i 1992-1993, udziały miały istotne znaczenie dla finansowania wspólnot 

7 Ibidem, s. 44.
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autonomicznych, jednakże dla tych dwóch okresów zmienne geodemograficz-
ne, jak się je określa w literaturze hiszpańskiej, były zmodyfikowane. 

Okres 1987-1991. Uwzględniano następujące czynniki: ludność, po-
wierzchnia, „wyspiarskość”, jednostki administracyjne, wskaźnik względnego 
bogactwa, wskaźnik siły fiskalnej.

Ludność (P) – liczba ludności wspólnoty autonomicznej według spisu Na-
rodowego Instytutu Statystycznego (INE) z 1983 r.

Powierzchnia (S) – powierzchnia danej wspólnoty w km2, zawarta w publi-
kacji INE z 1984 r. pt. Regionalne wskaźniki statystyczne.

Wyspiarskość (I) – wyrażona w km odległość między Palma de Mallorca 
(stolica Balearów) i Madrytem i połowa odległości między Madrytem a Las 
Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife. Dane dostarczał Narodowy 
Instytut Geograficzny (IGN).

Jednostki administracyjne (UA) – wskaźnik otrzymany przez zsumowa-
nie liczby prowincji w danej wspólnocie pomnożone przez współczynniki 0,5  
i wspólnotę autonomiczną, także pomnożoną przez ten współczynnik. Na przy-
kład Katalonia miała ten wskaźnik 2,5 ‒ 4 prowincje ∙ 0,5 i 1 wspólnota auto-
nomiczna ∙ 0,5. 

Wskaźnik względnego bogactwa8 (IR) – odwrotność dochodu każ-
dej wspólnoty autonomicznej, określany jako różnica między wskaźnikiem 
udziału ludności danej wspólnoty autonomicznej w liczbie ludności Hiszpanii  
i wskaźnikiem udziału PKB (PIB) tej wspólnoty w PKB Hiszpanii: IRi=(Pi/∑P) 
– (PIBi/∑PIB).

Wskaźnik siły fiskalnej (EF) – określany jako różnica między wskaź-
nikiem udziału wpływów z podatku od dochodu osób fizycznych (CL) danej 
wspólnoty w całkowitej kwocie wpływów z tego podatku i wskaźnikiem udzia-
łu PKB (PIB) tej wspólnoty w PKB Hiszpanii: EFi = CLi/∑CL) ‒ (PIBi/∑PIB).

Każdy z tych czynników znaczył odrębnie w algorytmie podziału środ-
ków, przy czym należy także wyjaśnić, że w tym czasie istniały dwie grupy 
wspólnot autonomicznych finansowanych na zasadach común: o szerszym  
i o węższym zakresie kompetencji. Wynikało to z zastosowanej procedury prze-
widzianej w Konstytucji. Część wspólnot autonomicznych przejęła od państwa 
świadczenie usług edukacyjnych. W związku z tym ich potrzeby finansowe 
były większe niż wspólnot pozostałych. W tabeli 3 przedstawiono wagi dla 
poszczególnych czynników z uwzględnieniem świadczeń edukacyjnych.

W latach 1991-1992 obowiązywały już nieco inne reguły oraz pojawiły się 
nowe czynniki. 

Ludność (P) – liczba ludności wspólnoty autonomicznej według spisu Na-
rodowego Instytutu Statystycznego (INE) z 1988 r.

8 Índice de riqueza relativa. 
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Tabela 3. Wagi dla czynników społecznych, ekonomicznych i geograficznych  
w latach 1987-1991 (w %)

Zmienna  
(czynnik)

Wspólnoty 
autonomiczne 
bez świadczeń 
edukacyjnych

Wspólnoty 
autonomiczne  

ze świadczeniami 
edukacyjnymi

Łączna  
waga

Ludność 59,0 84,4 73,75

Powierzchnia 16,0 5,0 15,42

Wyspiarskość 0,7 3,1 2,09

Jednostki administracyjne 24,3 9,4 10,09

Wielkość stała 0 ‒2,5 ‒1,45

Razem 100,0 100,0 100,00

Bogactwo względne 4,2 0,4 1,99

Siła fiskalna 5,0 1,7 3,08

Ź r ó d ł o: jak dla tabeli 2, s. 233. 

Powierzchnia (S) – powierzchnia danej wspólnoty w km2, zawarta w Rocz-
niku Statystycznym  INE z 1990 r.

Rozproszenie (D) – liczba pojedynczych jednostek (skupisk ludności) każ-
dej wspólnoty autonomicznej według danych ze spisu ludności. Celem dołą-
czenia tej nowej zmiennej jest uwzględnienie w jakiejś mierze zróżnicowania 
kosztów świadczenia usług publicznych, na które wpływa rozproszenie geogra-
ficzne.

Wyspiarskość (I) – już omówiona.
Jednostki administracyjne (UA) – już omówione. 
Wskaźnik względnego niedostatku9 (PR) – odwrotność dochodu każdej 

wspólnoty autonomicznej, określany jako różnica między wskaźnikiem udziału 
ludności danej wspólnoty autonomicznej w liczbie ludności Hiszpanii i wskaź-
nikiem udziału wartości dodanej brutto (VAB) tej wspólnoty w PKB Hiszpanii: 
IRi=(Pi/∑P) – (VABi/∑VAB).

Wskaźnik siły fiskalnej (EF) – określany jako różnica między wskaźnikiem 
udziału wpływów z podatku od dochodu osób fizycznych (CL) danej wspólnoty 
w całkowitej kwocie wpływów z tego podatku i wskaźnikiem udziału warto-
ści dodanej brutto (VAB) tej wspólnoty w PKB Hiszpanii: EFi = CLi/∑CL) ‒ 
‒  (VABi/∑VAB).

9 Índice de pobreza relativa. 
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Tabela 4. Wagi dla czynników społecznych, ekonomicznych i geograficznych  
w latach 1992-1996 (w %)

Zmienna 
(czynnik)

Wspólnoty autonomiczne  
bez świadczeń edukacyjnych

Wspólnoty autonomiczne  
ze świadczeniami 

edukacyjnymi

Ludność 64,4 94,0
Powierzchnia 16,6 3,5
Rozproszenie 2,0 0,6
Wyspiarskość 0,4 1,5
Jednostki administracyjne 17,0 0,4

Razem 100,0 100,0

Względny niedostatek 2,7 2,7
Siła fiskalna 1,82 1,82

Ź r ó d ł o: jak dla tabeli 2, s. 235. 

Jak już wcześniej zasygnalizowano, od roku 2002 wprowadzono nowy mo-
del finansowania wspólnot autonomicznych, w którym zredukowano do trzech 
źródła transferowanego finansowania: Fundusz Wystarczalności (FS), przydzia-
ły wyrównujące podstawowe usługi publiczne (edukacyjne i zdrowotne) i Fun-
dusz Wyrównania Międzyterytorialnego (FCI). 

Fundusz Wystarczalności. Powołano go dopiero w roku 2002, wówczas 
bowiem zostały zrównane w zakresie kompetencji i zadań wszystkie wspólno-
ty autonomiczne finansowane według zasady común. Dzięki temu nie istniała 
konieczność traktowania odrębnie wspólnot autonomicznych o szerszych kom-
petencjach (w zakresie usług zdrowotnych i usług edukacyjnych). Ponieważ 
do 2002 r. istniała konieczność uwzględnienia w środkach finansowych tych 
wspólnot, to oprócz odgrywającego zasadniczą rolę w zakresie finansowania 
wspólnot autonomicznych udziału w dochodach państwa (PIE), zwłaszcza w la-
tach 1986-1996, istniał równolegle odrębny transfer środków nieuwarunkowa-
nych przeznaczonych na finansowanie szerszych kompetencji. Aby można było 
ocenić znaczenie tego Funduszu, niezbędne jest poddanie analizie dwóch aspek-
tów: sposobu określania ilości środków oraz uwzględniania zmian w czasie10.

W odniesieniu do kwoty udziału w tym Funduszu każdej ze wspólnot auto-
nomicznych należy wziąć pod uwagę rolę Funduszu Wystarczalności w całym 
systemie finansowania, reguł sprawiedliwego podziału, znaczenia status quo, 
porozumień polityków itp. 

Z tych względów przyjęto, że rokiem bazowym, rokiem który będzie od-
niesieniem dla wyliczeń kwot udziałów, będzie rok 1999. Przyjęcie tego roku 

10 C. Monasterio Escudero, El sistema de financiación autonómica 2002, s. 45.
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uzasadnia się tym, że jest to rok bez obciążeń dyskusjami o nowym systemie 
finansowania, a tym samym w wykonaniu budżetów wspólnot autonomicz-
nych i państwa nie ma manipulacji danymi, które w innym świetle ustawiały 
te wspólnoty. Początkowy Fundusz Wystarczalności określono przez przy-
jęcie łącznego wolumenu środków do podziału, obliczonego jako całkowite 
wydatki przeznaczone na finansowanie zadań przypisanych wspólnotom auto-
nomicznym od roku 2002 w wartościach roku bazowego (1999). 

W pierwszej fazie całkowite środki dzielono zgodnie ze zmiennymi (czyn-
nikami) i ich wagami odrębnymi dla trzech bloków wydatków: blok zadań 
wspólnych i edukacyjnych (GCE), blok zadań zdrowotnych (GSA) i blok zadań 
z zakresu opieki społecznej (GSS). Dane charakteryzujące czynniki podziału  
i przypisane im wagi zawiera tabela 5. Należy podkreślić, że w nowym systemie 
przyjęto minimalną kwotę stałą w wysokości 39,66 mln euro dla każdej wspól-
noty autonomicznej. 

Tabela 5. Kryteria podziału środków z funduszu głównego  
między wspólnoty autonomiczne od roku 2002 (w %)

Blok zadań wspólnych  
i edukacyjny (GCE)

Blok zadań zdrowotnych 
(GSA)

Blok zadań z zakresu opieki 
społecznej (GSS)

Ludność  94,0
Powierzchnia w km2  4,2
Rozproszenie  1,2
Wyspiarskość  0,6

Ludność ubezpieczona  75,0
Ludność powyżej 65 lat  24,5
Wyspiarskość  0,5

Ludność  
powyżej 65 lat 100

Ź r ó d ł o: C. Monasterio Escudero, El sistema de financiación autonómica 2002, w: El nuevo modelo 
de financiación autonómica (2002), dirección J. Salinas Jiménez, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de 
Hacienda, Madrid 2002, s. 46. 

Przekształcanie rezultatu początkowego odbywa się w dwóch etapach.  
W pierwszym etapie następuje dystrybucja funduszów specjalnych, a w drugim, 
za pomocą reguł modulowania, wzrost procentowego finansowania, który okre-
ślają górny i dolny pułap wzrostu środków dla każdej wspólnoty autonomicznej. 

Wykorzystanie funduszów specjalnych odnosi się przede wszystkim do za-
dań wspólnych i edukacyjnych oraz, w mniejszym zakresie, do zadań zdrowot-
nych. Dane charakteryzujące te fundusze oraz kryteria ich podziału zawarte są 
w tabeli 6. 

Środki na pokrycie kosztów świadczenia zadań w ramach bloku zadań 
wspólnych i edukacyjnych podlegają pewnym modyfikacjom, których celem 
jest z jednej strony obrona przed gwałtownym wzrostem kosztów nowego sys-
temu, które obciążałyby administrację centralną państwa, a z drugiej ‒ obrona 
przed rewindykacjami wspólnot autonomicznych o mniejszych możliwościach 
przed zbyt szerokim zakresem finansowania. Sposób modyfikowania tych środ-
ków zawiera tabela 7.
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Tabela 6. Kwoty i kryteria podziału funduszów specjalnych od roku 2002

Blok zadań wspólnych i edukacyjny Blok zadań zdrowotnych
Fundusz Słabej Gęstości Zaludnieniaa

Kwota: 48,08 mln euro
Podział: między wspólnoty autonomiczne  
o gęstości zaludnienia mniejszej niż 27 osób/ 
/km2 i powierzchni mniejszej niż 50 000 km2

Fundusz Oszczędnościowy na Czasową Nie-
zdolność do Pracyb

Kwota: 240,40 mln euro
Podział: według liczby podopiecznych (ten 
Fundusz oraz Ogólny Fundusz Zdrowia są 
rozpatrywane łącznie dla pokrycia Gwarancji 
Minimum w zakresie finansowania 

Gwarancja minimum
W przypadku gdy środki z Funduszu General-
nego i Funduszu Słabej Gęstości Zaludnienia 
są niższe niż uzyskane w roku bazowym; kwo-
ta z roku bazowego jest gwarancją minimum
Fundusz Dochodu Względnegoc

Kwota: 150,25 mln euro
Podział: między wspólnoty autonomiczne, 
których wskaźnik dochodu względnego (IRR) 
będzie dodatni i w stosunku do jego wartości  
IRR = Pi (1 – Ri/Rt)
Pi = liczba ludności wspólnoty autonomicznej 
Ri = dochód na 1 mieszkańca wspólnoty auto-
nomicznej 
Rt = dochód na 1 mieszkańca wszystkich 
wspólnot autonomicznych

Fundusz Spójności Zdrowiad

Kwota: nieokreślona
Podział: kompensacja rozliczeń między wspól-
notami autonomicznymie

a El Fondo de Escasa Densidad de Población; b El Fondo de Ahorro en Incapacidad Laboral Transitoria; 
c El Fondo de Renta Relativa; d El Fondo de Cohesión Sanitaria; e W Hiszpanii została przeprowadzona re-
forma służby zdrowia. Państwowa instytucja zajmująca się organizowaniem świadczenia usług zdrowotnych 
INSALUD została zredukowana do roli koordynatora świadczeń na terenie całej Hiszpanii, natomiast jej 
poprzednie funkcje przejęły wspólnoty autonomiczne. Z tego względu niezbędne jest rozliczanie świadczeń 
dla mieszkańców innych wspólnot autonomicznych i dlatego stworzono ten fundusz.

Ź r ó d ł o: jak dla tabeli 5, s. 237.

Udział w Funduszu Wystarczalności danej wspólnoty autonomicznej (i) jest 
uzależniony od jej potrzeb finansowych (NFi), obliczanych według następującej 
formuły:

NFi = GCEi + GSAi + GSSi.
Od tych potrzeb (NFi) odejmuje się inne transfery z budżetu państwa we-

dług poniższej formuły:
FSi = NFi – (TCi + TSi + 0,33 IRPFi + 0,35 IVAi +  

+ 0,4 IEEi + IEi + IMi + IVMHi),
gdzie: TC – wpływy z podatków scedowanych, TS – wpływy z tytułu opłat za 
świadczenia usług publicznych, IRPF – podatek od dochodu osób fizycznych, 
IVA – podatek od wartości dodanej, IEE – podatki akcyzowe, IE – podatek ak-
cyzowy od elektryczności, IM – podatek od rejestracji pojazdów, IVMH – po-
datek od sprzedaży detalicznej paliw, i – wspólnota „i”-ta; pozostałe oznaczenia 
jak wyżej.
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Tabela 7. Kryteria modyfikacji wzrostu środków na finansowanie  
w nowym modelu finansowania wspólnot autonomicznych od roku 2002

Limit górny
Stopa wzrostu GCE (fundusz generalny i specjalne) w stosunku do finansowania z roku ba-
zowego wspólnoty autonomicznej nie może być wyższa niż 75% stopy średniej wzrostu dla 
wszystkich wspólnot autonomicznych, z tym że należy wziąć pod uwagę następujące zasady:
1. Zastosowanie limitu górnego nie może spowodować obcięcia środków wyższego niż 

22,791% z roku bazowego.
2. W przypadku wspólnot autonomicznych, których liczba jednostek administracyjnych prze-

wyższa 10% tych jednostek we wszystkich wspólnotach autonomicznych, nadwyżkę ponad 
75% średniej stopy wzrostu mnoży się przez 0,49. 

Limit dolny
Dla wspólnot autonomicznych o niższym dochodzie określa się następujące gwarancje wzrostu 
minimalnego finansowania:
1. Dla wspólnot autonomicznych o dochodzie per capita między 82 a 75% średniego dochodu 

per capita dla wszystkich wspólnot autonomicznych, stopa wzrostu ich finansowania nie 
może być niższa niż 22% średniej stopy wzrostu.

2. Dla wspólnot autonomicznych o dochodzie per capita między 75 a 70% średniego dochodu 
per capita dla wszystkich wspólnot autonomicznych, stopa wzrostu ich finansowania nie 
może być niższa niż 30% średniej stopy wzrostu.

3. Dla wspólnot autonomicznych o dochodzie per capita poniżej 70% średniego dochodu per 
capita dla wszystkich wspólnot autonomicznych, stopa wzrostu ich finansowania nie może 
być niższa niż 120% średniej stopy wzrostu.

Ź r ó d ł o: jak dla tabeli 5, s. 237.

W wyniku zastosowanych działań matematycznych mogą zaistnieć dwie 
sytuacje:

FSi > 0 i (2) FSi < 0. W przypadku (2), gdy środki są większe niż potrzeby, 
nie przysługuje udział w Funduszu Wystarczalności. W przypadku (1) wspólno-
ta autonomiczna korzysta ze środków Funduszu. 

Pozostałe dwa rodzaje transferów mają charakter uwarunkowany. Jak już 
wspomniano, są to środki przeznaczone na wyrównanie poziomu podstawo-
wych usług publicznych oraz Fundusz Wyrównania Międzyterytorialnego.

Analizując pierwszy z tych transferów, należy najpierw jednak przybli-
żyć termin podstawowych usług publicznych11. W dotychczasowych prze-
pisach ustawy organicznej o finansowaniu wspólnot autonomicznych (LOF-
CA12) takie pojęcie nie istniało. Pojawiło się ono dopiero w zmianie tej ustawy  
w 2001 r.13 i obejmuje oświatę i ochronę zdrowia. W ustawie o środkach fi-
nansowych i administracyjnych nowego systemu finansowania wspólnot 

11 W oryginale esencjonalnych – esencial.
12 „Ley Orgánica” 8/1980 de la financiación del las Comunidades Autónomas – LOFCA,  

de 22 de septiembre de 1980.
13 Por. C. Monasterio Escudero, El sistema de financiación autonómica 2002, s. 50.
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autonomicznych14 znajdują się wytyczne co do warunków niezbędnych do 
uwzględniania oświaty i ochrony zdrowia w tych transferach. W odniesieniu 
do oświaty jest to wzrost liczby uczniów na poziomie kształcenia obowiązko-
wego o ponad trzy punkty w stosunku do średniej krajowej stopy tego wskaźni-
ka, a w odniesieniu do ochrony zdrowia także wzrost o ponad trzy punkty, ale 
w stosunku do liczby osób objętych świadczeniami zdrowotnymi. Zastosowa-
no jeden wyjątek dla wspólnoty autonomicznej, której powierzchnia jest więk-
sza od 90 000 tys. km2 (dotyczy wyłącznie Kastylii i Leon), gdy wzrost licz-
by uczniów lub objętych świadczeniami zdrowotnymi przekracza jeden punkt 
ponad średnią stopę krajową. Trzeba zaznaczyć, że osiągnięcie wspomnianych 
wskaźników nie powoduje automatycznego przeznaczania środków na wyrów-
nywanie tych świadczeń, ale stanowi podstawę do kompleksowej oceny finan-
sowania tej wspólnoty autonomicznej zarówno z jej własnych środków, jak  
i środków centralnych co do przyczyn takiego stanu oraz możliwości rozwiąza-
nia tego problemu. Jedną z takich możliwości jest finansowanie wyrównawcze15. 
Jeżeli finansowanie z tego źródła będzie się powtarzać w okresie krótszym niż 
pięć lat, to przewiduje się zmianę Funduszu Wystarczalności dla tej wspólnoty 
autonomicznej. Wysokość środków jest związana z gwarancją minimalnego po-
ziomu podstawowych usług publicznych na terytorium całego państwa. Dlatego 
też wskazuje się na konieczność zindywidualizowania każdej takiej sytuacji. 

Transfery uwarunkowane z Funduszów Wyrównania Międzyterytorial-
nego. Fundusz Wyrównania Międzyterytorialnego został powołany ustawą or-
ganiczną o finansowaniu wspólnot autonomicznych (LOFCA) jako wykonanie 
postanowień Konstytucji hiszpańskiej. Ze względu na zmiany w systemie finan-
sowania wspólnot autonomicznych, które weszły w życie od 1 stycznia 2002 r., 
zmieniono także zasady funkcjonowania tego Funduszu, przekształcając go  
w dwa fundusze: Fundusz Wyrównania Międzyterytorialnego (FCI) oraz Fun-
dusz Uzupełniający (FC)16. Fundusz FCI jest przeznaczony na inwestycje ma-
jące na celu wyrównywanie szans poszczególnych wspólnot autonomicznych. 
Fundusz FC został wydzielony z Funduszu FCI w wysokości 1/4 środków na 
wydatki bieżące związane z przygotowaniem nowych inwestycji. Dodatkowo 
wykorzystano ten Fundusz dla łatwiejszej absorpcji środków z funduszów eu-

14 „Ley Orgánica” 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales  
y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2001 (usta-
wa, którą się reguluje środki finansowe i administracyjne nowego systemu finansowania wspól-
not autonomicznych na zasadach ogólnych i miast ze statutem autonomii). Ustawa ta jest jedną  
z kompletu przepisów dotyczących nowego systemu finansowania.

15 Wyraźnie to wskazuje na uwarunkowanie tego transferu, a nie jego automatyzm.
16 „Ley Orgánica” 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación 

Interterritorial, BOE de 31 de diciembre de 2001. Są to dwa fundusze: el Fondo de Compensación 
Interterritorial oraz el Fondo Complementario.
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ropejskich, których Hiszpania była do czasu akcesji 12 nowych członków naj-
większym beneficjentem (wtedy Cel 1). Wskaźniki charakteryzujące Hiszpanię 
i wspólnoty autonomiczne na tle 15 państw Unii Europejskiej oraz 12 państw-
-kandydatów przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Wskaźniki rozwoju regionalnego w Europie, Hiszpanii  
i wspólnotach autonomicznych

Wskaźnik PKB p. c. 
(1995)

PKB p. c. 
(1999)

Patenty 
na 1 mln 

miesz-
kańców

Bezrobo-
cie

w % 
(1990)

Bezrobo-
cie

w % 
(2000)

Stopa 
zatrud-
nienia

Ludność 
powyżej  

65 lat

EUR 15 100 100 140,7 7,7 8,4 63,8 16,0
12 
Kandydaci 37,7 38,5 ‒ ‒ 12,4 60,8 13,1

Hiszpania 78,2 82,2 22,2 16,4 14,4 55,2 16,4
Andaluzja 58,0 60,0 5,8 25,9 25,3 45,4 13,7
Aragonia 84,8 86,8 27,9 9,3 7,3 60,0 21,0
Asturia 68,9 71,0 9,5 17,4 17,9 47,5 20,2
Baleary 97,2 101,4 13,5 10,2 4,8 65,5 15,4
Estremadura 49,2 51,8 3,2 25,4 24,8 48,3 17,6
Galicja 63,2 65,4 6,9 11,9 15,0 55,5 19,2
Kanaryjskie 

Wyspy 75,2 80,9 7,0 23,1 14,5 53,9 11,6

Kantabria 72,8 77,7 8,9 16,8 14,2 50,0 18,1
Kastylia  

La-Mancza 64,2 65,0 6,8 13,3 12,7 54,6 18,9

Kastylia  
i Leon 74,4 75,3 9,5 15,6 14,1 54,0 21,2

Katalonia 95,6 100,6 51,3 12,6 9,0 63,0 17,1
Kraj Basków 93,3 100,9 34,3 19,4 12,4 57,3 16,7
Madryt 102,9 111,6 37,1 12,6 11,9 57,5 15,0
Murcja 65,3 68,1 11,2 15,8 12,0 56,5 13,8
Nawarra 99,5 104,6 48,1 10,9 4,9 63,5 17,5
Rioja 89,9 92,9 9,4 7,3 8,1 59,4 19,1
Walencja 74,3 79,4 24,8 14,1 11,9 58,1 15,7

Ź r ó d ł o: jak dla tabeli 5, s. 239.

Z danych zawartych w tabeli 8 wynika, że Hiszpania w stosunku do krajów 
„piętnastki” ma wszystkie wskaźniki gorsze, albo dużo gorsze, natomiast w stosun-
ku do krajów aspirujących ma lepsze wskaźniki dochodu narodowego per capita. 
Z kolei poszczególne wspólnoty autonomiczne mają zróżnicowaną sytuację tak  
w odniesieniu do krajów „piętnastki”, jak i nowej „dwunastki”. Charakterystycz-
ne jest bardzo duże zróżnicowane wewnętrzne w Hiszpanii. Oznacza to, że wa-
runki świadczenia usług publicznych muszą być nierówne. Zatem aby utrzymać 
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minimalny ich poziom, konieczne jest wspomaganie. Z drugiej strony, biorąc pod 
uwagę sytuację, w której Fundusz Wyrównania Międzyterytorialnego (FCI) był 
wykorzystywany przez 20 lat, jawi się pytanie o przyczyny utrzymywania takich 
dysproporcji. Albo środki są dzielone niewłaściwie, albo musi upłynąć dłuższy 
okres, aby zastosowane rozwiązania pokazały swoją skuteczność w niwelowaniu 
różnic międzyterytorialnych. 

W tabelach 9, 10, 11 i 12 zawarte są dane charakteryzujące Fundusz Wyrów-
nania Międzyterytorialnego oraz Fundusz Wystarczalności. Głównym benefi-
cjentem w prezentowanych latach była Andaluzja otrzymująca bez mała 40% 
całości środków. W ostatnich latach daje się zaobserwować zmniejszenie tej 
wielkości, jednakże uwzględniając zarówno liczbę ludności, jak i powierzchnię 
tej wspólnoty autonomicznej trudno uzasadnić tak długo utrzymujący się wy-
soki wskaźnik udziału. Jeżeli ta tendencja się utrzyma w następnych latach, to 
może to świadczyć, że Fundusz spełnił swój cel. Jeżeli jednak ta obniżka była 
chwilowa, to można przyjąć, że konstrukcja Funduszu jest jednak wadliwa, na-
wet gdy te środki nie zostały zmarnowane. Na drugim plasuje się Galicja, której 
udział jest – w ogólnej kwocie przyznanych środków – o ponad połowę niższy 
niż Andaluzji. Na trzecim miejscu znajduje się Kastylia-La Mancza, później 
Walencja i Estremadura. Gdyby przypadające środki odnieść do liczby ludności  
i powierzchni, to największe korzyści osiąga Galicja. Natomiast korzyści roz-
patrywane wyłącznie z punktu widzenia liczby ludności osiąga Estremadura,  
a biorąc pod uwagę jedynie powierzchnię, to bezapelacyjnie przewodzą Wyspy 
Kanaryjskie. 

W przypadku Funduszu Wystarczalności na wstępie należy skomentować 
zakres czasowy obu tabel (11 i 12), Fundusz powstał bowiem w 2002 r., a dane 
są od roku 1986. Wcześniej istniały tzw. Udziały w Dochodach Państwa (PIE) 
i w statystykach hiszpańskich uwzględnia się je jako poprzednika Funduszu.  
Z danych zawartych w obu wzmiankowanych tabelach wynika, że nie uczest-
niczą w nim Kraj Basków i Nawarra, a wspólnoty autonomiczne Madryt oraz 
Baleary są benefaktorami tego Funduszu. Z kolei największymi beneficjentami 
są, podobnie jak w przypadku Funduszu Wyrównania Międzyterytorialnego, 
Andaluzja, Galicja, Wyspy Kanaryjskie, dalej Kastylia i Leon oraz Walencja. 

Z przedstawionych rozważań wynika, że podział środków publicznych 
między państwo i wspólnoty autonomiczne – hiszpańskie regiony, jest opar-
ty na wielu dość oryginalnych czynnikach. Ich zastosowanie powinno lepiej 
odpowiadać potrzebom tych wspólnot i przyczyniać się nie tylko do sforma-
lizowanego wyrównywania różnic między poszczególnymi regionami pań-
stwa, ale także do ich trwałego zmniejszania. Jednakże z zaprezentowanych 
danych wynika, że korzyści z podziału środków publicznych odnoszą niektóre 
wspólnoty autonomiczne, a prawie połowa środków przypada Andaluzji i Ga-
licji. Zatem przedstawiona wcześniej wątpliwość co do skuteczności środków

ZN nr 21.indb   242 2011-10-25   08:53:58



[243]

Ta
be

la
 9

. F
un

du
sz

 W
yr

ów
na

ni
a 

M
ię

dz
yt

er
yt

or
ia

ln
eg

o 
w

 H
is

zp
an

ii 
w

 la
ta

ch
 1

98
6-

20
07

 w
ed

łu
g 

w
sp

ól
no

t a
ut

on
om

ic
zn

yc
h 

(w
 m

ln
 e

ur
o)

W
sp

ól
no

ta
 

au
to

no
-

m
ic

zn
a

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

H
is

zp
an

ia
11

02
74

8
84

4
10

42
72

1
77

4
77

4
77

4
77

4
77

4
77

4
80

1
81

9
83

4
85

0
88

1
89

5
95

6
10

11
10

62
11

60
12

38

A
nd

al
uz

ja
30

3
21

5
22

2
26

3
28

6
31

1
30

7
30

5
30

0
30

5
30

8
32

0
33

3
34

5
35

2
37

1
36

1
37

8
39

9
41

9
44

9
45

8

A
ra

go
ni

a
21

14
15

19

A
st

ur
ia

19
16

16
19

7
10

16
23

24
25

25
26

28
27

28
32

38
43

45
49

52
54

B
al

ea
ry

8
6

5
7

Es
tre

m
a 

  
  d

ur
a

84
57

48
57

64
67

71
70

69
60

59
61

61
63

64
75

73
77

81
84

88
92

G
al

ic
ja

11
0

81
98

12
1

11
7

12
8

13
3

14
1

14
5

14
3

14
2

14
6

14
7

14
6

14
9

14
0

14
1

15
5

16
4

17
0

18
4

19
6

K
an

ar
yj

sk
ie

  
  W

ys
py

46
41

53
62

60
61

46
31

31
36

38
37

36
35

36
38

34
42

45
45

62
73

K
an

ta
br

ia
8

6
6

8
8

7
8

7
8

8
8

8
10

10
10

9
10

10
10

K
as

ty
lia

  
  i

 L
eo

n
86

58
59

72
48

50
60

69
76

74
70

72
72

65
66

60
61

68
70

73
75

82

K
as

ty
lia

 
  L

a-
M

an
cz

a
68

49
56

67
69

74
74

67
66

56
54

58
60

61
62

62
68

72
79

83
93

10
3

K
at

al
on

ia
81

60
89

12
6

K
ra

j  
  B

as
kó

w
36

37
54

70

M
ad

ry
t

46
40

45
55

M
ur

cj
a

20
14

17
23

28
31

28
21

22
24

24
26

27
30

31
37

39
40

42
43

47
55

N
aw

ar
ra

 
1

3
4

5

R
io

ja
3

2
2

3

W
al

en
cj

a
63

48
54

65
44

43
40

40
35

44
47

48
47

54
55

55
57

58
62

70
82

96

Ź 
r ó

 d
 ł 

o:
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Ec
on

om
ía

 y
 H

ac
ie

nd
a,

 B
A

D
ES

PE
, h

ttp
://

w
w

w.
es

ta
di

ef
.m

eh
.e

s/
cg

i-b
in

/ie
f.e

xe
. 

ZN nr 21.indb   243 2011-10-25   08:53:58



[244]

Ta
be

la
 1

0.
 U

dz
ia

ły
 w

sp
ól

no
t a

ut
on

om
ic

zn
yc

h 
w

 F
un

du
sz

u 
W

yr
ów

na
ni

a 
M

ię
dz

yt
er

yt
or

ia
ln

eg
o 

w
 H

is
zp

an
ii 

w
 la

ta
ch

 1
98

6-
20

07
 (w

 %
)

W
sp

ól
no

ta
 

au
to

no
-

m
ic

zn
a

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

H
is

zp
an

ia
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0

A
nd

al
uz

ja
30

,2
28

,7
26

,3
25

,2
39

,7
40

,2
39

,7
39

,4
38

,8
39

,4
39

,8
40

,0
40

,7
41

,4
41

,4
42

,1
40

,3
39

,5
39

,5
39

,5
38

,7
37

,0

A
ra

go
ni

a
2,

1
1,

9
1,

8
1,

8
0,

0

A
st

ur
ia

1,
9

2,
1

1,
9

1,
8

1,
0

1,
3

2,
1

3,
0

3,
1

3,
2

3,
2

3,
2

3,
4

3,
2

3,
3

3,
6

4,
2

4,
5

4,
5

4,
6

4,
5

4,
4

B
al

ea
ry

0,
8

0,
8

0,
6

0,
7

Es
tre

m
ad

ur
a

8,
4

7,
6

5,
7

5,
5

8,
9

8,
7

9,
2

9,
0

8,
9

7,
8

7,
6

7,
6

7,
4

7,
6

7,
5

8,
5

8,
2

8,
1

8,
0

7,
9

7,
6

7,
4

G
al

ic
ja

11
,0

10
,8

11
,6

11
,6

16
,2

16
,5

17
,2

18
,2

18
,7

18
,5

18
,3

18
,2

17
,9

17
,5

17
,5

15
,9

15
,8

16
,2

16
,2

16
,0

15
,9

15
,8

K
an

ar
yj

sk
ie

  
  W

ys
py

4,
6

5,
5

6,
3

6,
0

8,
3

7,
9

5,
9

4,
0

4,
0

4,
7

4,
9

4,
6

4,
4

4,
2

4,
2

4,
3

3,
8

4,
4

4,
5

4,
2

5,
3

5,
9

K
an

ta
br

ia
0,

8
0,

8
0,

7
0,

8
1,

0
0,

9
1,

0
0,

9
1,

0
1,

0
1,

0
0,

9
1,

1
1,

1
1,

0
0,

9
0,

9
0,

9
0,

8
K

as
ty

lia
  

  i
 L

eo
n

8,
6

7,
8

7,
0

6,
9

6,
7

6,
5

7,
8

8,
9

9,
8

9,
6

9,
0

9,
0

8,
8

7,
8

7,
8

6,
8

6,
8

7,
1

6,
9

6,
9

6,
5

6,
6

K
as

ty
lia

 
  L

a 
M

an
cz

a
6,

8
6,

6
6,

6
6,

4
9,

6
9,

6
9,

6
8,

7
8,

5
7,

2
7,

0
7,

2
7,

3
7,

3
7,

3
7,

0
7,

6
7,

5
7,

8
7,

8
8,

0
8,

3

K
at

al
on

ia
8,

1
8,

0
10

,5
12

,1

K
ra

j B
as

kó
w

3,
6

4,
9

6,
4

6,
7

M
ad

ry
t

4,
6

5,
3

5,
3

5,
3

M
ur

cj
a

2,
0

1,
9

2,
0

2,
2

3,
9

4,
0

3,
6

2,
7

2,
8

3,
1

3,
1

3,
2

3,
3

3,
6

3,
6

4,
2

4,
4

4,
2

4,
2

4,
0

4,
1

4,
4

N
aw

ar
ra

 
0,

1
0,

4
0,

5
0,

5

R
io

ja
0,

3
0,

3
0,

2
0,

3

W
al

en
cj

a
6,

3
6,

4
6,

4
6,

2
6,

1
5,

6
5,

2
5,

2
4,

5
5,

7
6,

1
6,

0
5,

7
6,

5
6,

5
6,

2
6,

4
6,

1
6,

1
6,

6
7,

1
7,

8

Ź 
r ó

 d
 ł 

o:
 ja

k 
dl

a 
ta

be
li 

9.
 

ZN nr 21.indb   244 2011-10-25   08:53:59



[245]

Ta
be

la
 1

1.
 F

un
du

sz
 W

ys
ta

rc
za

ln
oś

ci
 o

d 
ro

ku
 2

00
2.

 W
sp

ól
no

ty
 a

ut
on

om
ic

zn
e 

w
ed

łu
g 

za
sa

dy
 c

om
ún

 (w
 m

ln
 e

ur
o)

W
sp

ól
no

ta
 

au
to

no
-

m
ic

zn
a

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

H
is

zp
an

ia
27

43
 

42
91

 
46

83
 

52
50

 
60

28
 

68
30

 
91

12
 1

01
34

 1
08

67
 

11
78

0 
12

64
1 

81
86

 
90

65
 1

01
56

 1
31

84
 1

58
59

 2
26

35
 2

44
34

 2
53

28
 2

87
13

 3
24

23
 3

48
92

 

A
nd

al
uz

ja
86

4 
13

01
 

14
79

 
16

61
 

20
05

 
22

83
 

28
08

 
31

02
 

31
79

 
34

45
 

37
51

 
38

71
 

42
23

 
44

76
 

47
36

 
50

18
 

62
89

 
67

15
 

69
61

 
79

63
 

90
35

 
97

24
 

A
ra

go
ni

a
37

 
65

 
57

 
63

 
79

 
85

 
12

6 
13

5 
14

4 
15

6 
17

4 
37

 
42

 
36

1 
39

3 
42

0 
75

6 
83

8 
86

2 
97

4 
10

96
 

11
82

 

A
st

ur
ia

6 
33

 
25

 
28

 
35

 
38

 
73

 
88

 
10

4 
11

3 
12

0 
7 

7 
8 

9 
36

1 
76

9 
82

1 
84

5 
95

4 
10

88
 

11
86

 

B
al

ea
ry

3 
17

 
8 

9 
11

 
12

 
36

 
50

 
69

 
79

 
97

 
24

 
16

5 
13

8 
15

0 
16

0 
‒1

73
 

‒1
81

 
‒1

86
 

‒2
02

 
‒2

12
 

‒2
30

 

Es
tre

m
ad

ur
a

50
 

95
 

10
1 

11
2 

14
1 

15
3 

20
6 

22
6 

24
6 

26
6 

28
3 

34
9 

36
9 

39
2 

29
3 

86
7 

13
69

 
14

62
 

15
05

 
16

99
 

19
13

 
20

61
 

G
al

ic
ja

39
4 

52
8 

64
7 

72
64

 
88

4 
10

04
 

12
25

 
13

53
 

13
77

 
14

84
 

15
76

 
12

32
 

13
23

 
14

81
 

16
09

 
17

25
 

25
77

 
27

63
 

28
43

 
32

10
 

36
13

 
38

91
 

K
an

ar
yj

sk
ie

  
  W

ys
py

22
1 

33
1 

37
1 

41
7 

50
3 

57
1 

68
5 

76
1 

78
1 

84
8 

89
4 

67
5 

74
0 

80
7 

88
7 

95
0 

22
79

 
24

33
 

25
04

 
28

27
 

31
84

 
34

19
 

K
an

ta
br

ia
12

 
30

 
27

 
30

 
37

 
41

 
60

 
66

 
11

0 
11

9 
12

5 
42

 
45

 
49

 
29

4 
31

4 
48

9 
52

5 
54

0 
61

0 
68

7 
73

8 
K

as
ty

lia
  

  i
 L

eo
n

12
8 

19
2 

19
8 

22
1 

27
6 

30
0 

39
9 

42
6 

45
2 

49
1 

53
9 

20
2 

21
6 

24
1 

14
12

 
15

22
 

21
52

 
23

28
 

23
95

 
27

08
 

30
48

 
32

74
 

K
as

ty
lia

 
  L

a 
M

an
cz

a
87

 
14

1 
14

5 
16

2 
20

1 
21

9 
27

7 
30

3 
33

0 
35

8 
38

6 
45

1 
47

6 
50

8 
24

5 
11

21
 

16
64

 
17

85
 

18
50

 
20

88
 

23
51

 
25

28
 

K
at

al
on

ia
45

6 
78

0 
78

9 
88

6 
10

75
 

12
42

 
18

83
 

20
86

 
21

26
 

23
08

 
24

27
 

71
6 

83
5 

91
4 

10
03

 
10

70
 

19
15

 
20

58
 

21
18

 
23

92
 

26
93

 
28

97
 

M
ad

ry
t

16
9 

26
4 

29
6 

32
9 

44
 

48
 

15
9 

19
2 

51
3 

55
7 

60
1 

‒2
40

 
‒2

57
 

‒2
75

 
47

6 
53

6 
‒3

24
 

‒2
52

 
‒1

43
 

‒1
62

 
‒1

82
 

‒1
96

 

M
ur

cj
a

4 
28

 
22

 
24

 
30

 
33

 
52

 
69

 
87

 
94

 
10

5 
14

 
15

 
18

 
52

1 
55

7 
77

4 
83

7 
86

7 
97

9 
11

02
 

11
84

 

R
io

ja
7 

18
 

17
 

19
 

24
 

27
 

40
 

40
 

42
 

46
 

50
 

9 
10

 
10

6 
11

8 
12

6 
23

1 
28

7 
29

5 
33

3 
37

5 
40

3 

W
al

en
cj

a
30

5 
46

7 
50

2 
56

4 
68

3 
77

6 
10

86
 

12
37

 
13

07
 

14
16

 
15

13
 

79
7 

85
5 

93
4 

10
39

 
11

13
 

18
48

 
19

93
 

20
51

 
23

16
 

26
06

 
27

99
 

Ź 
r ó

 d
 ł 

o:
 ja

k 
dl

a 
ta

be
li 

9.
 

ZN nr 21.indb   245 2011-10-25   08:53:59



[246]

Ta
be

la
 1

2.
 F

un
du

sz
 W

ys
ta

rc
za

ln
oś

ci
 o

d 
ro

ku
 2

00
2.

 U
dz

ia
ł w

sp
ól

no
t a

ut
on

om
ic

zn
yc

h 
w

ed
łu

g 
za

sa
dy

 c
om

ún
 (w

 %
)

W
sp

ól
no

ta
 

au
to

no
- 

m
ic

zn
a

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

H
is

zp
an

ia
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0
10

0

A
nd

al
uz

ja
31

,5
 

30
,3

 
31

,6
 

31
,6

 
33

,3
 

33
,4

 
30

,8
 

30
,6

 
29

,3
 

29
,2

 
29

,7
 

47
,3

 
46

,6
 

44
,1

 
35

,9
 

31
,6

 
27

,8
 

27
,5

 
27

,5
 

27
,7

 
27

,9
 

27
,9

 

A
ra

go
ni

a
1,

3 
1,

5 
1,

2 
1,

2 
1,

3 
1,

2 
1,

4 
1,

3 
1,

3 
1,

3 
1,

4 
0,

5 
0,

5 
3,

6 
3,

0 
2,

6 
3,

3 
3,

4 
3,

4 
3,

4 
3,

4 
3,

4 

A
st

ur
ia

0,
2 

0,
8 

0,
5 

0,
5 

0,
6 

0,
6 

0,
8 

0,
9 

1,
0 

1,
0 

0,
9 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

2,
3 

3,
4 

3,
4 

3,
3 

3,
3 

3,
4 

3,
4 

B
al

ea
ry

0,
1 

0,
4 

0,
2 

0,
2 

0,
2 

0,
2 

0,
4 

0,
5 

0,
6 

0,
7 

0,
8 

0,
3 

1,
8 

1,
4 

1,
1 

1,
0 

‒0
,8

 
‒0

,7
 

‒0
,7

 
‒0

,7
 

‒0
,7

 
‒0

,7
 

Es
tre

m
ad

ur
a

1,
8 

2,
2 

2,
2 

2,
1 

2,
3 

2,
2 

2,
3 

2,
2 

2,
3 

2,
3 

2,
2 

4,
3 

4,
1 

3,
9 

2,
2 

5,
5 

6,
0 

6,
0 

5,
9 

5,
9 

5,
9 

5,
9 

G
al

ic
ja

14
,4

 
12

,3
 

13
,8

 
13

8,
4 

14
,7

 
14

,7
 

13
,4

 
13

,4
 

12
,7

 
12

,6
 

12
,5

 
15

,1
 

14
,6

 
14

,6
 

12
,2

 
10

,9
 

11
,4

 
11

,3
 

11
,2

 
11

,2
 

11
,1

 
11

,2
 

K
an

ar
yj

sk
ie

  
  W

ys
py

8,
1 

7,
7 

7,
9 

7,
9 

8,
3 

8,
4 

7,
5 

7,
5 

7,
2 

7,
2 

7,
1 

8,
2 

8,
2 

7,
9 

6,
7 

6,
0 

10
,1

 
10

,0
 

9,
9 

9,
8 

9,
8 

9,
8 

K
an

ta
br

ia
0,

4 
0,

7 
0,

6 
0,

6 
0,

6 
0,

6 
0,

7 
0,

7 
1,

0 
1,

0 
1,

0 
0,

5 
0,

5 
0,

5 
2,

2 
2,

0 
2,

2 
2,

1 
2,

1 
2,

1 
2,

1 
2,

1 
K

as
ty

lia
  

  i
 L

eo
n

4,
7 

4,
5 

4,
2 

4,
2 

4,
6 

4,
4 

4,
4 

4,
2 

4,
2 

4,
2 

4,
3 

2,
5 

2,
4 

2,
4 

10
,7

 
9,

6 
9,

5 
9,

5 
9,

5 
9,

4 
9,

4 
9,

4 

K
as

ty
lia

 
  L

a 
M

an
cz

a
3,

2 
3,

3 
3,

1 
3,

1 
3,

3 
3,

2 
3,

0 
3,

0 
3,

0 
3,

0 
3,

1 
5,

5 
5,

3 
5,

0 
1,

9 
7,

1 
7,

4 
7,

3 
7,

3 
7,

3 
7,

3 
7,

2 

K
at

al
on

ia
16

,6
 

18
,2

 
16

,8
 

16
,9

 
17

,8
 

18
,2

 
20

,7
 

20
,6

 
19

,6
 

19
,6

 
19

,2
 

8,
7 

9,
2 

9,
0 

7,
6 

6,
7 

8,
5 

8,
4 

8,
4 

8,
3 

8,
3 

8,
3 

M
ad

ry
t

6,
2 

6,
2 

6,
3 

6,
3 

0,
7 

0,
7 

1,
7 

1,
9 

4,
7 

4,
7 

4,
8 

‒2
,9

 
‒2

,8
 

‒2
,7

 
3,

6 
3,

4 
‒1

,4
 

‒1
,0

 
‒0

,6
 

‒0
,6

 
‒0

,6
 

‒0
,6

 

M
ur

cj
a

0,
1 

0,
7 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
6 

0,
7 

0,
8 

0,
8 

0,
8 

0,
2 

0,
2 

0,
2 

4,
0 

3,
5 

3,
4 

3,
4 

3,
4 

3,
4 

3,
4 

3,
4 

R
io

ja
0,

3 
0,

4 
0,

4 
0,

4 
0,

4 
0,

4 
0,

4 
0,

4 
0,

4 
0,

4 
0,

4 
0,

1 
0,

1 
1,

0 
0,

9 
0,

8 
1,

0 
1,

2 
1,

2 
1,

2 
1,

2 
1,

2 

W
al

en
cj

a
11

,1
 

10
,9

 
10

,7
 

10
,7

 
11

,3
 

11
,4

 
11

,9
 

12
,2

 
12

,0
 

12
,0

 
12

,0
 

9,
7 

9,
4 

9,
2 

7,
9 

7,
0 

8,
2 

8,
2 

8,
1 

8,
1 

8,
0 

8,
0 

Źr
ód

ło
: j

ak
 d

la
 ta

be
li 

9.
 

ZN nr 21.indb   246 2011-10-25   08:53:59



Czynniki różnicujące podział środków między wspólnoty autonomiczne w Hiszpanii 247

niwelujących nie wydaje się naciągana. Pojawia się jednak pytanie o zasadność 
wyrównywania tych różnic albo też o skuteczność zastosowanych instrumen-
tów. Jaką rolę odgrywają w mechanizmach podziału przyjmowane czynniki? 
Czy są błędne, czy też niewłaściwie zastosowane (np. wagi). Odpowiedź na te 
pytania wymaga innych, pogłębionych badań. Biorąc pod uwagę polskie roz-
wiązania i krótszy okres funkcjonowania samorządu terytorialnego doświad-
czenia hiszpańskie mogą dostarczyć ważnych informacji do udoskonalania sys-
temu transferów środków publicznych.
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Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

nr 21/2011

Gmina uzdrowiskowa  
– aspekty administracyjnoprawne 

i finansowoprawne

Uniwersytet Szczeciński

Zbigniew Ofiarski               Małgorzata Ofiarska

Streszczenie. Gminą uzdrowiskową jest gmina spełniająca kryteria określone  
w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym. Na jej obszarze prowadzone jest lecznictwo 
uzdrowiskowe, z wykorzystaniem i ochroną znajdujących się na tym obszarze natural-
nych surowców leczniczych. Granice uzdrowiska mogą obejmować jedną gminę, mogą 
również wykraczać poza granice administracyjne więcej niż jednej gminy. Obowiąz-
kiem gminy, która zamierza wystąpić o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska, 
jest sporządzenie operatu uzdrowiskowego i przesłanie go ministrowi właściwemu do 
spraw zdrowia. Na tej podstawie minister – w drodze decyzji – nadaje status uzdrowiska 
potwierdzający możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla 
którego sporządzono operat uzdrowiskowy.

W celu realizacji zadań, w tym w zakresie infrastruktury, w gminach uzdrowisko-
wych jest wymierzana i pobierana opłata uzdrowiskowa, jako forma opłaty lokalnej. 
Ponadto, w związku ze stosowanymi wysokimi wymaganiami wobec gmin uzdrowisko-
wych i związanymi z tym nakładami finansowymi, w każdym roku z budżetu państwa 
są przekazywane dotacje dla tych gmin. W ramach regionalnych programów operacyj-
nych gminom uzdrowiskowym może być udzielana pomoc na inwestycje w zakresie: 
energetyki; infrastruktury telekomunikacyjnej służącej przesyłowi danych, głosu lub 
obrazu; infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej; lecznictwa uzdrowiskowego.

Słowa kluczowe: granice uzdrowiska, opłaty uzdrowiskowe, lecznictwo uzdrowi-
skowe
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Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska250

1. Ustalenia terminologiczne

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-
skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych1 
zdefiniowano gminę uzdrowiskową, uzdrowisko, obszar ochrony uzdrowi-
skowej i strefę ochronną oraz określono między innymi: zasady oraz warunki 
prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego; zadania gmin uzdro-
wiskowych, a także zasady nadawania statusu uzdrowiska i statusu obszaru 
ochrony uzdrowiskowej oraz zasady pozbawiania takiego statusu prawnego. 

Zgodnie z art. 2 pkt 2 oraz pkt 3 u.l.u., „gmina uzdrowiskowa” to gmi-
na, której obszarowi lub jego części został nadany status uzdrowiska w trybie 
określonym w tej ustawie. „Uzdrowiskiem” jest obszar, na którym prowadzone 
jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony 
znajdujących się na jego terenie naturalnych surowców leczniczych, spełnia-
jący warunki  wyszczególnione przed ustawodawcą, któremu został nadany 
status uzdrowiska. Zasady i tryb nadawania określonemu obszarowi statusu 
uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej unormowano w art. 
33-44 u.l.u. 

Stosownie do postanowień art. 34 ust. 1 u.l.u., status uzdrowiska może być 
nadany obszarowi, który spełnia kumulatywnie następujące warunki:

1) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o właści-
wościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;

2) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska2 wymagania  
w stosunku do środowiska; 

3) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ścieko-
wej, energetycznej, transportu zbiorowego oraz prowadzi gospodarkę odpadami; 

4) na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urzą-
dzenia lecznictwa  uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego.

Wyodrębnienie obszaru uzdrowiska następuje w celu wykorzystania oraz 
ochrony znajdujących się na jego terenie złóż naturalnych surowców leczni-
czych. Prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego w uzdrowisku oznacza zor-
ganizowaną działalność, polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowot-
nej przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego przy wykorzystaniu warunków 

1 Dz.U. nr 167, poz. 1399 ze zm. [dalej u.l.u.].
2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. 

nr 25, poz. 150 ze zm.; ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. Dz.U. 
z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.; ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jedn. 
Dz.U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zm.; ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, Dz.U.  
nr 143, poz. 963).
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naturalnych, takich jak: właściwości naturalnych surowców leczniczych, wła-
ściwości lecznicze klimatu oraz właściwości lecznicze mikroklimatu, a także 
towarzyszące temu zabiegi fizykalne (art. 2 pkt 1 u.l.u.).

Jeżeli gmina nie posiada zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urzą-
dzeń lecznictwa uzdrowiskowego przygotowanych do prowadzenia lecznic-
twa uzdrowiskowego, to takiemu obszarowi, który spełnia pozostałe warunki 
niezbędne do uzyskania statusu uzdrowiska, można nadać tylko status obszaru 
ochrony uzdrowiskowej, jeśli spełnia on łącznie następujące warunki:

1) posiada złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o właści-
wościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie;

2) spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w sto-
sunku do środowiska;

3) posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ścieko-
wej, energetycznej, transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpa-
dami.

2. Procedura wyodrębniania obszarów uzdrowiska 
lub ochrony uzdrowiskowej

Nadanie określonemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru 
ochrony uzdrowiskowej odbywa się na wniosek zainteresowanej gminy, która 
obowiązana jest uzyskać potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych su-
rowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu. Potwierdzenia dokonuje 
uprawniona jednostka, wskazana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 
(aktualny wykaz takich jednostek ogłasza minister właściwy do spraw zdrowia, 
w drodze obwieszczenia, w „Dzienniku Urzędowym” wydawanym na stronie in-
ternetowej ministerstwa). Potwierdzenie przyjmuje formę świadectwa – wydawa-
nego nieodpłatnie ‒ dokumentującego właściwości leczniczych naturalnych su-
rowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu. Jego wydanie następuje 
po przeprowadzeniu stosownych udokumentowanych badań, potwierdzających te 
właściwości oraz wykluczających negatywne oddziaływanie na organizm ludzki. 

Oceny tych właściwości dokonuje się na podstawie udokumentowanych 
badań z co najmniej ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o po-
twierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i wła-
ściwości leczniczych klimatu3. Kierując się odpowiednio koniecznością zapew-

3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań nie-
zbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości 
leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwo-
ści, tekst jedn. Dz.U. nr 80, poz. 565. 
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nienia możliwie najlepszych warunków dla lecznictwa uzdrowiskowego oraz 
wskazaniami nauki i praktyki, a także koniecznością uwzględnienia zakresu 
danych, niezbędnych do prawidłowej identyfikacji jednostki uprawnionej do  
potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych  
i właściwości leczniczych klimatu, ustalony został zakres badań niezbędnych 
do ustalenia właściwości leczniczych wód i gazów leczniczych (załącznik nr 1 
do rozporządzenia), zakres badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczni-
czych peloidów (załącznik nr 2 do rozporządzenia), zakres badań niezbędnych 
do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego 
powietrza (załącznik nr 3 do rozporządzenia), a także kryteria oceny właściwo-
ści leczniczych wód i gazów, peloidów i klimatu oraz ich przydatności do celów 
leczniczych (załącznik nr 4 do rozporządzenia) oraz wzór świadectwa potwier-
dzającego właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu 
(załącznik nr 5 do rozporządzenia). Ponowne potwierdzenie właściwości lecz-
niczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu 
wymagane jest w przypadku zmiany granic administracyjnych gmin, miast lub 
jednostek pomocniczych gmin, którym nadano status uzdrowiska albo status 
obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Zasoby lecznicze środowiska są jednym z istotnych elementów środowiska 
w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Oznacza to, że jako element 
środowiska, złoża naturalnych surowców leczniczych podlegają konstytucyjnej 
ochronie. Wszelkie działania na obszarze uzdrowiska powinny być podporząd-
kowane celom lecznictwa uzdrowiskowego i prowadzeniu działalności wypo-
czynkowo-turystycznej oraz ochronie krajobrazu uzdrowiskowego4.

3. Wewnętrzne zróżnicowanie obszaru uzdrowiska 
oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej

Na obszarze uzdrowiska i obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się 
strefy ochronne, które obejmują części danego obszaru określone w statucie. Ce-
lem wydzielenia jest ochrona czynników leczniczych i naturalnych surowców 
leczniczych, walorów środowiska i urządzeń uzdrowiskowych. Wydziela się trzy 
strefy ochronne („A”, „B” i „C”) i wprowadza w związku z tym zróżnicowa-
ny zakres wymagań dla poszczególnych stref oraz ustala zakazy podejmowania  
w poszczególnych strefach określonych działań. Ustawodawca nie reguluje za-
sad postępowania w sprawie wydzielania stref ochronnych pozostawiając ich 
określenie w statucie uzdrowiska lub statucie obszaru ochrony uzdrowiskowej.

4 R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Branta, Bydgoszcz 2000, s. 374.
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Podział obszaru uzdrowiska na poszczególne strefy ochronne ma istotne 
znaczenie przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego i późniejszym wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu. Najściślej chronionym terenem jest obszar strefy „A”, 
na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia  lecznictwa 
uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub 
obsłudze pacjenta bądź turysty, w szczególności: pensjonaty, restauracje lub ka-
wiarnie. W strefie „A”  procentowy udział terenów zielonych powinien wynosić 
nie mniej niż 75%. W tej strefie zabroniono między innymi: lokalizacji zakładów 
przemysłowych, lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego 
(z wyjątkiem modernizacji obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia 
powierzchni ich zabudowy), uruchamiania pól biwakowych i campingowych, 
lokalizacji domków turystycznych i campingowych, prowadzenia targowisk  
(z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów re-
gionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach wy-
znaczonych przez gminę), organizacji rajdów samochodowych i motorowych, 
lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów 
sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału.

W strefie „B” udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 55%. Obej-
muje ona obszar przyległy do strefy „A” oraz stanowiący jej otoczenie. Prze-
znaczona jest dla nie mających negatywnego wpływu na właściwości lecznicze 
uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych w proce-
sie leczenia obiektów usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych  
i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z za-
spokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze lub wyznaczona 
jest granicami parku narodowego albo rezerwatu przyrody. Może być także la-
sem, morzem lub jeziorem. W strefie ochronnej „B” zakazano między innymi: 
lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych; 
punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych; lokalizacji obiek-
tów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami towarzyszący-
mi; lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elek-
tromagnetyczne, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 
500 m od granicy obszaru strefy ochronnej „A”; uruchamiania punktów dys-
trybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych 
artykułów uciążliwych dla środowiska; wyrębu drzew leśnych i parkowych,  
z wyjątkiem cięć sanitarnych; pozyskiwania surowców mineralnych innych niż 
naturalne surowce lecznicze,

Strefa „C” przylega do strefy „B” i stanowi jej otoczenie. Obejmuje obszar 
mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz 
ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. Na tym terenie zakazano: nie-
planowanego wyrębu drzew; prowadzenia działań powodujących niekorzystną 

ZN nr 21.indb   253 2011-10-25   08:54:01



Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska254

zmianę stosunków wodnych; lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budow-
lanych i innych uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych; pro-
wadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia 
przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.

Przedstawione powyżej zasady (uregulowane w art. 38 ust. 1 u.l.u.) odno-
szą się do dwóch rodzajów postępowań, tzn. dotyczących wydzielania stref 
ochronnych na terenie uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej, a tak-
że „lokalizowania” zarówno w sensie pozytywnym (m.in. obiektów lecznictwa 
uzdrowiskowego, obiektów służących lecznictwu uzdrowiskowemu i obsłudze 
pacjenta oraz turysty), jak również w sensie negatywnym (tj. zakazu np. budow-
nictwa jednorodzinnego, uruchamiania pól biwakowych, parkingów, organiza-
cji rajdów samochodowych czy imprez masowych, prowadzenia działalności 
rolniczej itd.). Pojęcie „lokalizowanie” obejmuje swoim zakresem tak powsta-
wanie, jak i niedopuszczanie do tworzenia nowych obiektów, działalności, in-
nych inwestycji, o których mowa w art. 38 ust. 1 u.l.u. Stanowisko to wielo-
krotnie podkreślał sąd administracyjny w swoim orzecznictwie5. Regulacja ta 
nie dotyczy tylko i wyłącznie wydzielenia na obszarze uzdrowiska lub obszarze 
ochrony uzdrowiskowej stref ochronnych, ale obejmuje również wszelkie inne 
postępowania administracyjne dotyczące inwestycji w nim wymienionych6.

4. Obowiązki planistyczne i uchwałodawcze  
gmin uzdrowiskowych

Gmina, która uzyskała status uzdrowiska lub status obszaru ochrony uzdro-
wiskowej jest obowiązana sporządzić i uchwalić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego według zasad określonych w ustawie z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym7. Powinno to nastąpić 
w terminie do 2 lat od dnia uzyskania tego statusu, z tym że u.l.u. nie określa 
sankcji za przekroczenie wyznaczonego terminu do uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek sporządzenia i uchwale-
nia tego planu odnosi się zarówno do gmin uzdrowiskowych, które nabywają 
taki status w trybie określonym w u.l.u., jak i gmin, które uzyskały status gminy 
uzdrowiskowej z mocy ustawy (gmina, która była uzdrowiskiem w rozumieniu 

5 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2006 r., IV SA/Wa 2010/06; LEX nr 314393; 
wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2006 r., IV SA/Wa 588/06, LEX nr 232953; wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 11 października 2006 r., IV SA/Wa 1065/06, LEX nr 283585.

6 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2006 r., IV SA/Wa 1829/06, LEX nr 310869; 
wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2006 r., IV SA/Wa 857/06, LEX nr 281913.

7 Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.
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ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowisko-
wym8, w sposób uproszczony, z mocy ustawy, stała się gminą uzdrowiskową  
w rozumieniu aktualnie obowiązującej u.l.u.). Obowiązek sporządzenia i uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  powstaje od chwili 
uzyskania statusu uzdrowiska, niezależnie od trybu, w jakim to następuje9.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych stref ochron-
nych „A”, „B” i „C” wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw 
zdrowia (art. 19 ust. 1 pkt 8 u.l.u.). Współdziałanie  z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia „w uzgodnieniu” następuje w fazie wstępnej (przygotowawczej) 
sporządzania tego planu. Polega na wspólnym ustaleniu jego zawartości me-
rytorycznej (uzgodnieniu treści). Procedura uzgodnienia rozpoczyna się z mo-
mentem sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego stref 
ochronnych. Gmina powinna uzyskać zgodę ministra na ostateczną treść planu 
zagospodarowania przestrzennego. Za taką interpretacją sformułowania prze-
mawia jego sens językowy10. Stanowisko ministra jest wiążące przy sporządza-
niu planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ochronnych. Uzgadnianie 
tego planu dla stref ochronnych stanowi element nadzoru sprawowanego przez 
ministra właściwego do spraw zdrowia nad lecznictwem uzdrowiskowym, bę-
dącym integralną częścią systemu ochrony zdrowia. Ponadto po uzgodnieniu  
z ministrem właściwym do spraw zdrowia wydaje się decyzje w sprawach usta-
lenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji loka-
lizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych (art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Postępowanie w sprawie nadania określonemu obszarowi statusu uzdrowi-
ska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej uruchamia sporządzenie przez 
gminę operatu uzdrowiskowego, w którym identyfikuje się możliwości prowa-
dzenia lecznictwa uzdrowiskowego na tym obszarze. Operat uzdrowiskowy to 
dokument zawierający charakterystykę wyodrębnionego obszaru pod wzglę-
dem możliwości uznania go za uzdrowisko albo obszar ochrony uzdrowisko-
wej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych na tym obszarze naturalnych 
surowców leczniczych i klimatu (art. 2 pkt 5 u.l.u.). Sporządzany jest w for-
mie pisemnej, w podziale na część opisową i graficzną. Część opisową operatu 
uzdrowiskowego sporządza się również w formie elektronicznej. 

Część opisowa operatu uzdrowiskowego powinna zawierać między inny-
mi: informacje o obszarze, który będzie objęty wystąpieniem o nadanie statusu 

8 Dz.U. nr 23, poz. 150 ze zm.
9 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 listopada 2006 r., IV SA/Wa 1549/06, LEX nr 310871.

10 J. Filipek, Znaczenie określeń „w porozumieniu”, „w uzgodnieniu”, „za zgodą” i im podob-
nych w systemie prawnym zarządzania gospodarką narodową, „Krakowskie Studia Prawnicze” 
1973, s. 133; R. Stasikowski, Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym Republiki 
Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej, Branta, Bydgoszcz 2005, s. 314.
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uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej; opis zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru, z uwzględnieniem poszczególnych stref ochron-
nych („A”, „B” i „C”); opis właściwości leczniczych naturalnych surowców 
leczniczych i właściwości leczniczych klimatu na takim obszarze; informacje  
o działających zakładach oraz urządzeniach lecznictwa uzdrowiskowego lub 
dane o planach w tym zakresie; informacje o ujęciach wody, sieci wodno-kana-
lizacyjnej, oczyszczalniach ścieków, gospodarce odpadami i o mogących wy-
stąpić zagrożeniach ekologicznych oraz informacje o stanie czystości powietrza 
i natężeniu hałasu, opracowane zgodnie z odrębnymi przepisami. Ponadto opis 
zagospodarowania przestrzennego obszaru, który będzie objęty wystąpieniem  
o nadanie statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, po-
winien zawierać dokładne dane o lokalizacji i stanie infrastruktury technicznej, 
w tym komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przeznaczo-
nych pod działalność gospodarczą oraz działalność rekreacyjno-wypoczynko-
wą i lecznictwo uzdrowiskowe. W operacie uzdrowiskowym uwzględnić należy 
także świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców 
leczniczych i właściwości lecznicze klimatu. 

Część graficzna operatu uzdrowiskowego obejmuje mapy obszaru, któremu 
ma zostać nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowisko-
wej, z zaznaczeniem poszczególnych planowanych stref ochronnych, działa-
jących lub planowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego; obszarów i terenów górniczych, a także ujęć 
wody, sieci wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Operat uzdrowisko-
wy podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Gmina przesyła operat uzdrowiskowy ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia w celu potwierdzenia spełnienia warunków koniecznych do nadania 
statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej przez obszar, 
dla którego sporządzono operat. Stwierdzenie spełnienia warunków wyszcze-
gólnionych przez ustawodawcę, oparte na przesłanym operacie uzdrowisko-
wym, następuje w drodze decyzji o potwierdzeniu możliwości prowadzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego sporządzono operat. Jeżeli 
operat uzdrowiskowy nie zawiera wymaganych danych lub informacji, minister 
występuje do gminy o jego uzupełnienie. Nieuzupełnienie operatu uzdrowisko-
wego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia ministra stanowi 
podstawę do wydania decyzji o odmowie potwierdzenia możliwości prowadze-
nia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego sporządzono operat.

Minister właściwy do spraw zdrowia, po potwierdzeniu spełnienia przez 
obszar warunków niezbędnych do uzyskania statusu uzdrowiska albo statusu 
obszaru ochrony uzdrowiskowej, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem 
o nadanie danemu obszarowi odpowiedniego statusu. Rada Ministrów nadaje 
danemu obszarowi status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowisko-
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wej w drodze rozporządzenia, określając: jego nazwę, granice, kierunki lecz-
nicze oraz wskazania i przeciwwskazania do leczenia w danym uzdrowisku,  
z uwzględnieniem właściwości leczniczych występujących na tym obszarze na-
turalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu.

Rada gminy, po uzyskaniu decyzji o potwierdzeniu możliwości prowadzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego sporządzono operat uzdro-
wiskowy, uchwala, na podstawie operatu, statut uzdrowiska lub statut obszaru 
ochrony uzdrowiskowej, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie nadania danemu obszarowi statusu uzdrowiska 
albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Ustawodawca ustala minimalne 
wymagania dotyczące treści statutu, który w szczególności powinien określać:

• nazwę uzdrowiska lub nazwę obszaru ochrony uzdrowiskowej i jego gra-
nice;

• powierzchnię i granice stref ochronnych („A”, „B” i „C”), wraz z czynno-
ściami zabronionymi w poszczególnych strefach ochronnych (w zakresie: wyma-
gań sanitarnych, ochrony przed hałasem,  estetyki budynków, sklepów i zakładów 
usługowych oraz placówek kulturalnych, zasad handlu obnośnego i obwoźnego, 
ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych oraz innych);

• kierunki lecznicze dla danego uzdrowiska;
• granice obszaru i terenu górniczego, wyznaczone na podstawie przepisów 

prawa geologicznego i górniczego11, albo projektowane położenie tego obszaru 
i terenu oraz w odniesieniu do uzdrowiska ‒ wykaz zakładów i urządzeń lecz-
nictwa uzdrowiskowego.

Minister Zdrowia, w celu ustalenia jednolitych reguł stanowiących pod-
stawę działania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w całym kraju, 
określił rozporządzeniem wzorcowy statut uzdrowiska i wzorcowy statut obsza-
ru ochrony uzdrowiskowej12. Wprawdzie u.l.u. nie stanowi expressis verbis, że 
statut uzdrowiska jest aktem prawa miejscowego, ale dla ustalenia charakteru 
aktu, jako aktu prawa miejscowego, podstawą do oceny jest przedmiot regula-
cji. Jeżeli przedmiotem regulacji jest ustanowienie generalnych nakazów lub 
zakazów adresowanych do abstrakcyjnie określonego adresata, to akt spełnia 
warunki do zakwalifikowania do aktu prawa miejscowego. Oznacza to, że ze 
względu na przedmiot regulacji statut uzdrowiska (zawierający m.in. określenie 
stref ochronnych oraz określenie czynności zabronionych w poszczególnych 
strefach ochronnych) jest aktem prawa miejscowego13.

11 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r.  
nr 228, poz. 1947 ze zm.

12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wzorcowego statutu 
uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej, Dz.U. nr 56, poz. 396.

13 Por. wyrok NSA z dnia 10 lipca 2008 r. II OSK 807/2007, Centralna Baza Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych.
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5. Zadania gmin uzdrowiskowych

Najczęściej granice uzdrowiska albo obszaru ochrony  uzdrowiskowej po-
krywają się z granicami administracyjnymi gmin, miast lub jednostek pomoc-
niczych gmin. Jednak wtedy, gdy granice uzdrowiska albo obszaru ochrony 
uzdrowiskowej pokrywają się z granicami administracyjnymi więcej niż jed-
nej gminy, to prawa i obowiązki określone w ustawie są wykonywane przez 
te gminy w trybie i na zasadach uregulowanych w art. 64-74 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym14, a zatem określonych dla związków 
międzygminnych tworzonych w celu wspólnego wykonywania zadań publicz-
nych.  Zasadę tę stosuje się odpowiednio, gdy granice uzdrowiska albo obszaru 
ochrony uzdrowiskowej wykraczają poza granice administracyjne więcej niż 
jednej gminy.

Ustawodawca  rozróżnia „gminę uzdrowiskową” oraz „gminę posiadają-
cą status obszaru ochrony uzdrowiskowej” (rozdz. 6 u.l.u.). Zadania wymie-
nionych obu kategorii gmin są jednak takie same. Obok zadań uregulowanych  
w u.s.g., realizują zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych 
uzdrowiska. Do zadań tych należą:

• gospodarka terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowisko-
wego, ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych oraz czynności, których 
wykonywanie jest zabronione w poszczególnych strefach ochronnych „A”, „B” 
i „C”;

• ochrona warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowi-
skowej oraz spełnianie wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczysz-
czeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 
gospodarki odpadami, emisji pól elektromagnetycznych;

• tworzenie warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania 
potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego;

• tworzenie i ulepszanie infrastruktury komunalnej i technicznej przezna-
czonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.

W gminie uzdrowiskowej oraz w gminie posiadającej status obszaru ochro-
ny uzdrowiskowej rada gminy powołuje stałą komisję uzdrowiskową, określając 
przedmiot jej działania i skład osobowy. Komisja uzdrowiskowa jest organem 
opiniodawczo-doradczym rady gminy w sprawach dotyczących uzdrowiska 
oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej. Do jej zadań należy opiniowanie: pro-
jektu operatu uzdrowiskowego; projektu statutu uzdrowiska lub statutu obsza-
ru ochrony uzdrowiskowej; projektu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład stref ochronnych;  

14 Tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. [dalej u.s.g.].
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a także opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska oraz projektów 
programów zamierzeń inwestycyjnych gminy dotyczących obszaru uzdrowiska 
oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Ustawodawca reguluje postępowanie związane z pozbawianiem danego ob-
szaru statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Gmina, 
na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, 
jest obowiązana sporządzać i przedstawiać, nie rzadziej niż raz na 10 lat, mini-
strowi właściwemu do spraw zdrowia operat uzdrowiskowy, w celu potwierdze-
nia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie. 
Jeżeli na podstawie złożonego operatu uzdrowiskowego minister właściwy do 
spraw zdrowia stwierdzi nieprawidłowości, wyznacza okres dostosowawczy – 
nie dłuższy niż 5 lat ‒ w celu ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia wska-
zanych nieprawidłowości, minister właściwy do spraw zdrowia występuje do 
Rady Ministrów o pozbawienie danego obszaru statusu uzdrowiska lub statusu 
obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Podobnie w przypadku, gdy ustały warunki uzasadniające nadanie danemu 
obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, 
minister właściwy do spraw zdrowia występuje do gminy o podjęcie działań 
koniecznych w celu przywrócenia tych warunków. Jeżeli gmina w terminie  
5 lat nie przywróci warunków uzasadniających nadanie danemu obszarowi sta-
tusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, Rada Ministrów, 
na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, 
pozbawia dany obszar takiego statusu. Statut uzdrowiska lub statut obszaru 
ochrony uzdrowiskowej traci moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia  
o pozbawieniu obszaru statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdro-
wiskowej. Przyjęte rozwiązania stanowią zatem wyraz przyznanych ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia kompetencji do monitorowania zachowania wa-
runków leczniczych i środowiskowych warunkujących przyznanie i utrzymanie 
statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej (art. 19 ust. 1 
pkt 3 u.l.u.) oraz  występowanie do Prezesa Rady Ministrów o nadanie danemu 
obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej lub 
pozbawianie danego obszaru takiego statusu (art. 19 ust. 1 pkt 7 u.l.u.).

Są to tzw. obszary specjalne, ponieważ ustawa Prawo ochrony środowiska 
zalicza obszary uzdrowisk do kategorii obszarów specjalnej ochrony, na których 
obowiązują określone zasady gospodarowania i zaostrzone normy czystości  
i zanieczyszczeń w stosunku do pozostałych gmin. W uzdrowiskach tworzy się 
strefy ochrony konserwatorskiej, dotyczące zabudowy i strefy ochrony przyrod-
niczej, dotyczące zespołów przyrodniczych. Ponadto, zgodnie z ustawą o lasach 
wokół uzdrowisk, tworzy się lasy ochronne, o specyficznych zasadach prowa-
dzenia w nich gospodarki leśnej. Lasy te mają poprawić retencyjność zlewni 
wód oraz podwyższanie leczniczych właściwości klimatu w uzdrowisku. 
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6. Ustalanie i przekazywanie dotacji dla gminy uzdrowiskowej

Po wejściu w życie u.l.u. na gminy uzdrowiskowe, a także gminy mające 
status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nałożono dodatkowe zadania własne 
związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Jednocześnie usta-
nowiono instrument finansowy dla gmin uzdrowiskowych, który powinien 
tworzyć korzystne warunki do realizacji tych zadań od strony zabezpieczenia 
środków finansowych15. Zgodnie z art. 49 ust. 1 u.l.u. zagwarantowano gminie 
uzdrowiskowej prawo do dotacji z budżetu państwa. Niniejsza gwarancja nie 
ma jednak charakteru bezwarunkowego, ponieważ prawo do dotacji uzależnio-
no od realizacji przez gminę uzdrowiskową zadań wymienionych w art. 46 u.l.u. 

Katalog zadań gmin uzdrowiskowych, sformułowany w art. 46 u.l.u., nie 
ma charakteru zamkniętego, ponieważ wyliczenie poprzedzono zwrotem  
„w szczególności”. Ustawodawca wymienił zatem najbardziej typowe zadania, 
które powinna realizować gmina uzdrowiskowa, aby mogła posiadać taki status 
prawny. Należy podkreślić, że oprócz zadań wymienionych w art. 46 u.l.u. gmi-
na uzdrowiskowa powinna wykonywać zadania wymienione w ustawie o samo-
rządzie gminnym. Prawo do dotacji budżetowej związane jest z wykonywaniem 
zadań szczególnych, wymienionych w art. 46 u.l.u., a nie z wykonywaniem 
zadań uniwersalnych określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Z postanowień art. 49 ust. 1 u.l.u. nie wynika wprost, czy prawo do otrzy-
mania dotacji budżetowej zostało uzależnione od jednoczesnego wykonywania 
wszystkich zadań wymienionych w art. 46 u.l.u., czy tylko niektórych z nich. 
W treści art. 49 ust. 1 u.l.u. użyto zwrotu „gmina uzdrowiskowa realizująca 
zadania”, co prowadzi do wniosku, że brak podstaw do udzielenia dotacji bu-
dżetowej w sytuacji, w której realizowane jest tylko jedno z wymienionych za-
dań. Nie można natomiast jednoznacznie stwierdzić, czy realizacja przez gmi-
nę uzdrowiskową co najmniej dwóch kategorii zadań wymienionych w art. 46 
u.l.u. stanowi już wystarczającą przesłankę do udzielenia dotacji.

W sposób nie budzący wątpliwości określono natomiast wysokość dotacji 
dla gminy uzdrowiskowej. Kwota dotacji jest równa wpływom z tytułu opłaty 
uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy. 
Przyjęcie takiej formuły ustalania wysokości dotacji oznacza, że w poszczegól-
nych gminach uzdrowiskowych kwoty dotacji będą różne. W tej samej gminie 
uzdrowiskowej w kolejnych latach kwoty dotacji również mogą być zróżnico-
wane z uwagi na odmienną wysokość wpływów z opłaty uzdrowiskowej uzy-
skanych w tych latach. 

15 T. M. Budzyński, Odstępstwa od podstawowej stawki podatku od nieruchomości – wybrane 
zagadnienia, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji – Dział Analiz i Opracowań Tema-
tycznych, Warszawa, październik 2010, s. 9.
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Przy ustalaniu wysokości dotacji należy uwzględniać wpływy z opłaty 
uzdrowiskowej uzyskane w roku poprzedzającym rok bazowy. Zgodnie z art. 2 
pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [JST]16 rokiem 
bazowym jest rok poprzedzający rok budżetowy, a więc kwota dotacji dla gmi-
ny uzdrowiskowej w 2010 r. została ustalona z uwzględnieniem wpływów  
z opłaty uzdrowiskowej uzyskanych w 2008 r., natomiast na rok 2011 wyso-
kość dotatcji powinna być ustalona z uwzględnieniem wpływów osiągniętych  
w 2009 r. W ten sposób dane sprzed dwóch lat (dane historyczne) mają decydu-
jące znaczenie w procedurze ustalania dotacji budżetowej dla gminy uzdrowi-
skowej. W związku z tym, że przepisy u.l.u. weszły w życie z dniem 2 paździer-
nika 2005 r. i dopiero od tego momentu wyodrębniono opłatę uzdrowiskową  
z pobieranej dotychczas opłaty miejscowej, dotacja dla gmin uzdrowiskowych 
za 2006 i 2007 r. była ustalana na podstawie danych o opłacie miejscowej po-
bieranej odpowiednio w 2004 i 2005 r. w miejscowościach uzdrowiskowych na 
podstawie obowiązujących w tym czasie przepisów.

Na podstawie delegacji zamieszczonej w art. 49 ust. 2 u.l.u., Minister Fi-
nansów, po zasięgnięciu opinii reprezentacji JST, określił w drodze rozporzą-
dzenia17 tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji, kierując się potrzebą 
zabezpieczenia środków na realizację zadań gmin uzdrowiskowych. Zaintere-
sowana otrzymaniem dotacji gmina uzdrowiskowa składa wniosek o dotację 
na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych 
uzdrowiska. Wniosek należy złożyć do właściwego wojewody w terminie do 
dnia 31 marca roku budżetowego i wykazać w nim roczne wpływy z tytułu 
opłaty uzdrowiskowej, według stanu z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok bazowy. Informacja dotycząca wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej po-
winna być odpowiednio uszczegółowiona, ponieważ gmina we wniosku wyka-
zuje:

• stawkę opłaty, ustaloną przez radę gminy, obowiązującą w roku poprze-
dzającym rok bazowy;

• liczbę osobodni, za które pobrano opłatę;
• wysokość wpływów z tytułu opłaty pobranej w roku poprzedzającym rok 

bazowy.
Wojewoda sprawdza prawidłowość sporządzonych wniosków pod wzglę-

dem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia we wniosku 
braków lub błędów rachunkowych, wojewoda wzywa gminę uzdrowiskową do 
ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W terminie do 

16 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst 
jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.

17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów 
ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej, Dz.U. nr 103,  
poz. 705.
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dnia 31 sierpnia roku budżetowego wojewoda przekazuje na rachunek budżetu 
gminy uzdrowiskowej kwotę dotacji, ustaloną na podstawie wniosku złożonego 
w ustalonym terminie. W 2008 r. łączne wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej 
pobieranej w 32 gminach wyniosły 33,4 mln zł, a więc w takiej samej wysoko-
ści ustalono łączną kwotę dotacji dla gmin uzdrowiskowych. W 2009 r. wpływy 
z opłaty uzdrowiskowej wynosiły łącznie 39,3 mln zł, a więc w takiej również 
wysokości powinna być ustalona dotacja dla gmin uzdrowiskowych w 2011 r. 
Dla porównania: w 2009 r. łączne wpływy z opłaty miejscowej pobieranej w 241 
gminach wyniosły 23,5 mln zł18.

7. Opłata uzdrowiskowa

Aktualna konstrukcja prawna opłaty uzdrowiskowej częściowo nawiązuje 
do wprowadzonej w 1955 r. opłaty uzdrowiskowej19, a stosowanej do 31 grudnia 
1975 r. Pierwotnie niniejszą opłatę pobierano w uzdrowiskach na cele związane 
z potrzebami uzdrowisk w zakresie inwestycji pozalimitowych i bieżącego ich 
utrzymania, a w szczególności na urządzenia zdrowotne, podniesienie stanu sa-
nitarnego uzdrowisk, urządzenia kwietników i zieleńców, a także na cele kultu-
ralno-oświatowe. Od dnia 1 stycznia 1963 r. była pobierana w miejscowościach 
będących stacjami klimatycznymi lub posiadającymi cieplice, zdroje lecznicze 
albo kąpieliska morskie20. Od dnia 1 stycznia 1976 r. w miejsce dotychczasowej 
opłaty uzdrowiskowej wprowadzono opłatę klimatyczną21, pobieraną od osób 
fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowo-zdrowotnych 
w miejscowościach uznanych za uzdrowiska oraz w innych miejscowościach 
posiadających szczególnie korzystne właściwości klimatu, krajobrazu oraz 
warunki środowiskowe umożliwiające stały lub sezonowy ruch turystyczny. 
Opłaty klimatycznej nie pobierano jedynie od osób przebywających na leczeniu  
w szpitalach uzdrowiskowych i innych zakładach typu szpitalnego. Ustawo-
dawca nie formułował sposobu wykorzystania wpływów z tej opłaty, a więc  
o ich przeznaczeniu decydowały indywidualnie organy przedstawicielskie 
(ówczesne rady narodowe) w uchwalanych budżetach. Wpływy z opłat klima-

18 Odpowiedź Ministra Finansów z dnia 13 września 2010 r. na interpelację nr 17709 posła  
S. Zawiślaka z dnia 5 sierpnia 2010 r.

19 Dekret Rady Państwa z dnia 20 maja 1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych, 
Dz.U. nr 21, poz. 136 ze zm.

20 Ustawa z dnia 21 grudnia 1962 r. o zmianie dekretu o niektórych podatkach i opłatach tere-
nowych, Dz.U. nr 66, poz. 326.

21 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych, Dz.U.  
nr 45, poz. 229 ze zm. 
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tycznych przeznaczano na przykład na gospodarkę komunalną (drogi, zieleńce, 
urządzenia sanitarne, utrzymanie plaż), na cele socjalno-kulturalne (imprezy 
rozrywkowe, turystyka, kultura fizyczna). Występował zatem względnie luźny 
związek opłaty klimatycznej z celem, na który była ona pobierana22.

Od dnia 1 kwietnia 1985 r. dotychczasową opłatę klimatyczną włączo-
no w nową – pod względem konstrukcyjnym – opłatę miejscową, pobieraną 
od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, 
zdrowotnych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne 
właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające 
pobyt osób w tych celach23. Bezpośrednio w przepisach ustawy wprowadzono 
zwolnienia oraz częściowe ulgi w opłacie miejscowej (np. w odniesieniu do 
osób niewidomych i ich przewodników, dzieci i uczącej się młodzieży, eme-
rytów i rencistów). Niniejszą ideę kontynuowano w obowiązującej od dnia 
1 stycznia 1991 r. ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych24.

Z dniem 2 października 2005 r., w wyniku nowelizacji u.p.o.l, wyodręb-
niono z opłaty miejscowej daninę publiczną nazwaną opłatą uzdrowiskową25, 
którą uznano w piśmiennictwie za nowy rodzaj opłaty26, ale skonstruowanej –  
w aspekcie prawnym – analogicznie do opłaty miejscowej27. Pobieranie tej 
opłaty możliwe jest po spełnieniu dwóch warunków: miejscowość posiada sta-
tus uzdrowiska oraz rada gminy podejmie i wprowadzi w życie uchwałę okre-
ślającą stawki opłaty uzdrowiskowej28.

Dopuszczalne jest pobieranie opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypo-
czynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na ob-
szarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu w takich 
miejscowościach. Opłata uzdrowiskowa ma charakter quasi-podatku. W szcze-
gólności trudno wskazać w niej jakikolwiek element odpłatności. Obowiązek 
zapłaty opłaty uzdrowiskowej jest niezależny od faktu na przykład poprawy sta-
nu zdrowia w uzdrowisku lub korzystania z infrastruktury uzdrowiska. Uznano 

22 J. Gliniecka, Rola opłaty uzdrowiskowej w systemie dochodów budżetowych, „Finanse Ko-
munalne” 2007, nr 4, s. 37.

23 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. nr 12, poz. 50 ze 
zm.

24 Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm. [dalej u.p.o.l.].
25 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. nr 167, poz. 1399 ze zm.
26 L. Etel, Opłata targowa, miejscowa, uzdrowiskowa i od posiadania psa, w: Stanowienie  

i stosowanie prawa podatkowego w gminach, red. M. Popławski, Białystok 2007, s. 161.
27 M. Derek, Opłata miejscowa – niewykorzystywana szansa?, „Finanse Komunalne” 2006, 

nr 1-2, s. 66.
28 L. Etel, Podatki samorządowe – ukryte regulacje, „Finanse Komunalne” 2005, nr 12, s. 46.
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nawet, że opłata uzdrowiskowa, podobnie jak opłata miejscowa, jest podobna 
do instytucji podatku pogłównego29.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie zdefiniowano pojęcia „doby”, 
a więc stosując wykładnię celowościową przepisów tej ustawy dla celów poboru 
opłaty uzdrowiskowej poprzez pojęcie „doby” można rozumieć „dobę hotelo-
wą”. Jeżeli warunkiem, który kreuje obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej 
jest pobyt przekraczający co najmniej dobę, to momentem pozwalającym wy-
znaczyć jego upływ jest wpis pobytu osoby w książce meldunkowej na przykład 
hotelu. W związku z powyższym, w przypadku pobytu osób fizycznych w celach 
określonych wyżej na terenie gminy, który nie przekracza jednej doby hotelowej, 
pobyt taki nie powoduje obowiązku poboru opłaty uzdrowiskowej30.

Obowiązek uiszczenia opłaty uzdrowiskowej związany jest nie tylko ze 
statusem określonej miejscowości, która powinna być uzdrowiskiem, ale rów-
nież z celem czasowego przebywania osoby fizycznej w takiej miejscowości. 
W art. 17 ust. 1a u.p.o.l. wymieniono cztery cele czasowego przebywania, 
czyli: zdrowotny, turystyczny, wypoczynkowy lub szkoleniowy. Aby powstał 
obowiązek zapłaty opłaty uzdrowiskowej, wystarczy czasowe przebywanie 
osoby fizycznej w uzdrowisku w co najmniej jednym z wyżej wymienionych 
celów. Nie zdefiniowano tych celów w cytowanej ustawie, ale możliwe jest 
w tym zakresie wykorzystanie postanowień rozporządzenia Rady Ministrów 
określającego warunki, jakie powinna spełniać miejscowość, w której moż-
na pobierać opłatę miejscową31. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia, za mi-
nimalne warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczyn-
kowych lub szkoleniowych (nie wymieniono celów zdrowotnych) uznaje się 
istnienie w miejscowości bazy noclegowej w obiektach hotelarskich i innych 
obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu 
przepisów o usługach turystycznych. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych32, za usługi hotelarskie uzna-
no krótkotrwałe, ogólnodostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, 
miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep 
samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związa-
nych. Wypełnienie minimalnych warunków umożliwiających pobyt w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych oznacza zatem istnienie 
bazy noclegowej nie tylko w obiektach hotelarskich (hotelach, motelach, pen-

29 Opłaty samorządowe w Polsce – problemy praktyczne, red. G. Liszewski, Temida 2, Biały-
stok 2010, s. 321.

30 Pismo Urzędu Miasta w Augustowie z dnia 30 grudnia 2005 r., Fn.3123-23/05, „Serwis 
Podatkowy” 2006, nr 5, s. 63.

31 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie po-
winna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, Dz.U. nr 249, poz. 1851.

32 Tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zm.
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sjonatach, kempingach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżo-
wych, schroniskach, polach biwakowych, ale również w innych obiektach, 
spełniających minimalne warunki co do wyposażenia i wymagania sanitarne, 
przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami33. Stosownie do 
postanowień art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o usługach turystycznych, usługi hotelar-
skie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te speł-
niają minimalne wymagania co do wyposażenia34 oraz wymagania sanitarne, 
przeciwpożarowe i inne. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone 
usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje  
i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodar-
stwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wy-
posażenia oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i inne.

W art. 17 ust. 2 u.p.o.l. sformułowano zamknięty katalog zwolnień od opła-
ty uzdrowiskowej35, który jest identyczny, jak w odniesieniu do opłaty miejsco-
wej36. Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

• pod warunkiem wzajemności od członków personelu przedstawicielstw 
dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi 
na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są 
obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

• od osób przebywających w szpitalach;
• od osób niewidomych i ich przewodników;
• od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów let-

niskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową 
albo uzdrowiskową;

• od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
Obowiązki zapłaty opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej wyklu-

czają się, ponieważ od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, 
nie pobiera się opłaty miejscowej.

33 M. Paczocha, Opłata miejscowa po zmianach dokonanych ustawą z 29 lipca 2005 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji tere-
nowej, „Finanse Komunalne” 2008, nr 12, s. 36.

34 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, tekst jedn. Dz.U. 
z 2006 r. nr 22, poz. 169. 

35 M. Zdebel, Opinia prawna sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 
RP (o zasadach poboru opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowisko-
wych oraz o zakresie obowiązywania obniżonej stawki podatku od nieruchomości od budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych), „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP” 2008, 
nr 2-3, s. 45.  

36 A. Hanusz, Opłata uzdrowiskowa, w: A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu 
gminy, Oficyna a Wolters Kluwer business,Warszawa 2006, s. 189.
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W odniesieniu do opłaty uzdrowiskowej, podobnie jak w przypadku pozo-
stałych opłat lokalnych, rada gminy posiada określone atrybuty władztwa opła-
towego, a mianowicie w drodze uchwały:

• określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość sta-
wek opłaty, z tym że nie może ona przekroczyć dziennie kwoty ustalonej na 
dany rok w u.p.o.l. (w 2010 r. maksymalna stawka dzienna opłaty uzdrowisko-
wej wyniosła 3,82 zł, natomiast w 2011 r. nie może przekroczyć 3,92 zł)37;

• może zarządzić pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa oraz okre-
ślić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso (powierzenie funkcji inka-
senta musi poprzedzać zgoda danego podmiotu na przyjęcie łączących się z tym 
obowiązków, która powinna zostać wyrażona przed wyznaczeniem inkasenta; 
źródłem nawiązywanego stosunku prawnego z inkasentem jest uchwała organu 
stanowiącego gminy, a nie będąca jej następstwem, mająca czysto „techniczny” 
charakter, umowa z określoną, wyznaczoną na inkasenta osobą; określenie czy 
też wyznaczenie inkasenta może zatem dotyczyć jedynie wskazanej w sposób 
konkretny osoby)38;

• może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmio-
towe od opłaty uzdrowiskowej (rada gminy została upoważniona do wprowa-
dzenia zwolnień tylko co do przedmiotu, natomiast zwolnienia podmiotowe 
zostały uregulowane wprost w ustawie)39.

Analiza wybranych uchwał rad gmin z lat 2009-2010 wskazuje, że z reguły 
wprowadzany jest pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa przez właści-
cieli (zarządzających, dyrektorów, kierowników): zakładów uzdrowiskowych, 
sanatoriów, hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk, 
ośrodków szkoleniowych, sanatoriów, kwater prywatnych, pokoi gościnnych  
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, a poboru opłaty 
uzdrowiskowej dokonuje się łącznie z wykonaniem czynności meldunkowych 
lub z chwilą zakwaterowania40. Wynagrodzenie inkasentów jest zróżnicowane 

37 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r., MP nr 52, poz. 742; obwieszczenie Mi-
nistra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków  
i opłat lokalnych w 2011 r., MP nr 55, poz. 755.

38 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 6 stycznia 2010 r., 
NK.0911/446/09, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2010, nr 2, s. 36; uchwała RIO w Gdańsku  
z dnia 17 grudnia 2009 r., 380/g/241/P/09, Dz.Urz. Woj. Pomorskiego 2009, nr 178, poz. 3560; 
uchwała RIO w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2009 r., XXIV/153/S/2009, Dz.Urz. Woj. Zachod-
niopomorskiego 2009, nr 92, poz. 2633.

39 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2008 r., I SA/Bd 581/08, LEX nr 509667.
40 Np. uchwała nr LXI/322/2009 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 25 listopada 2009 r.  

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej, Dz.Urz. Woj. Dolnośląskie-
go 2009, nr 214, poz. 4074; uchwała nr XLVI/323/09 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia  
4 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa Zdrój, 
terminu płatności i sposobu jej poboru, Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego 2009, nr 214, poz. 4064; 
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w poszczególnych gminach uzdrowiskowych, ale jego wysokość ustalana jest 
w sposób zryczałtowany, na przykład 5% do 10% sumy zainkasowanej kwoty41. 
Najwyższe wynagrodzenie, w wysokości 20% zainkasowanej kwoty, ustalono 
w Gminie Sopot.  

Maksymalna stawka dzienna opłaty uzdrowiskowej w 2009 r. wynosiła 
3,69 zł, natomiast w 2010 r. została ustalona na kwotę 3,82 zł. W uchwałach 
podejmowanych przez rady gmin uzdrowiskowych dzienna wysokość stawki 
opłaty uzdrowiskowej została zróżnicowana w poszczególnych gminach, ale 
były to stawki niższe od stawek maksymalnych, na przykład w wysokości 2 zł 
(miejscowości: Złockie, Andrzejówka, Milik, Szczawnik, Jastrzębik); 2,50 zł 
(gminy: Świeradów Zdrój, Kudowa Zdrój); 2,60 zł (gminy: Muszyna, Żegie-
stów); 2,80 zł (gmina Bystrzyca Kłodzka); 2,90 zł (gmina Szczawnica); 3,00 zł 
(gminy: Inowrocław, Krynica Zdrój); 3,30 zł (gmina Ciechocinek). Prawie 
powszechnym rozwiązaniem było stosowanie dziennej stawki opłaty uzdro-
wiskowej w jednakowej wysokości w danej gminie, niezależnie od tego, czy 
zobowiązanym do jej zapłaty była osoba pełnoletnia, czy też osoba małoletnia. 
Niekiedy tylko zróżnicowano wysokość dziennej stawki opłaty uzdrowiskowej 
w zależności od wieku osoby zobowiązanej, na przykład w gminach lub miej-
scowościach: Muszyna, Żegiestów, Złockie, Andrzejówka, Milik, Szczawnik, 
Jastrzębik od dzieci do lat 3 pobierano dzienną opłatę w wysokości 0,50 zł, 
natomiast od pozostałych osób w kwocie 2 zł oraz 2,60 zł42. W innych gminach 
przyjęto granicę wieku 7 lat (stawka opłaty dla dzieci w wieku do 7 lat wyno-
siła 1,50 zł, natomiast dla pozostałych osób 3 zł)43 lub granicę wieku 15 lat (dla 
osób, które ukończyły 15 lat stawka wynosiła 2,50 zł lub 2,60 zł, natomiast dla 
osób młodszych ustalono odpowiednio stawkę 1 zł lub 1,60 zł)44. Przyjmowano 
także inne kryteria różnicowania (obniżania) wysokości dziennej stawki opła-

uchwała nr XLIX/427/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2009 r.  
w sprawie opłaty uzdrowiskowej, Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego 2009, nr 208, poz. 3793 ze zm.

41 Np. uchwała nr XXVII/305/09 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 grudnia 2009 r.  
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarzą-
dzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso, 
Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2009, nr 134, poz. 2465.

42 Uchwała nr XXXVII/507/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia  
27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zasad 
ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze 
inkasa, Dz.Urz. Woj. Małopolskiego 2009, nr 690, poz. 5205 ze zm.

43 Uchwała nr XXXVIII/517/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r.  
w sprawie opłaty uzdrowiskowej, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2009, nr 86, poz. 2300.

44 Uchwała nr XXXIII/342/09 Rady Gminy Solina z dnia 29 października 2009 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz stawek opłaty miejscowej w niektórych 
miejscowościach Gminy Solina, Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego 2009, nr 90, poz. 2044 ze zm.; 
uchwała nr XXXI/201/09 Rady Gminy Horyniec Zdrój z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie opłaty 
uzdrowiskowej na 2010 rok, Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego 2009, nr 94, poz. 2134.
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ty uzdrowiskowej, na przykład z uwagi na: posiadanie orzeczenia o określonym 
stopniu niepełnosprawności albo o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy 
w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji45; pobieranie emerytury 
lub renty46; posiadanie ważnej legitymacji kombatanta legalnie działającej na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji kombatanckiej47. Stosowano także 
kryterium pobierania nauki przez dzieci, młodzież oraz studentów48 albo kryte-
rium mieszane, tzn. wieku i odpowiedniej pory roku, obniżając dzienne stawki 
opłaty uzdrowiskowej dla osób między 7 a 15 rokiem życia (od osób poniżej  
7 roku życia nie pobierano opłaty) oraz ustalając wyższą stawkę dzienną opłaty 
w okresie od czerwca do września niż w pozostałych miesiącach danego roku49. 
Tylko w jednym z badanych przypadków rada gminy wprowadziła zwolnienie  
z opłaty uzdrowiskowej, a mianowicie w odniesieniu do dzieci i młodzieży uczą-
cej się oraz zamieszkującej w internatach50.

Stosowanie przez rady gmin kryteriów podmiotowych w zakresie różni-
cowania wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej może wzbudzać 
pewne wątpliwości. W art. 19 u.p.o.l. wyraźnie upoważniono radę gminy tylko 
do wprowadzania zwolnień przedmiotowych, co jest równoznaczne z zakazem 
wprowadzania zwolnień podmiotowych. Analogicznych zastrzeżeń nie sformu-
łowano w odniesieniu do procedury określania stawek dziennych omawianej 
opłaty. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, że obniżona stawka wywołuje po-
dobny skutek jak częściowe zwolnienie (ulga), nie można przyjąć twierdzenia, 
że brak wyraźnego zakazu w art. 19 u.p.o.l. mógłby oznaczać przyzwolenie na 
różnicowanie wysokości stawek z zastosowaniem kryteriów podmiotowych 

45 Uchwała nr XXXIII/342/09 Rady Gminy Solina z dnia 29 października 2009 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz stawek opłaty miejscowej w niektórych 
miejscowościach Gminy Solina, Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego 2009, nr 90, poz. 2044 ze zm. 

46 Uchwała nr XXXIV/267/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu Zdroju z dnia 20 listopada 2009 r.  
w sprawie opłaty uzdrowiskowej, Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego 2009, nr 95, poz. 2167.

47 Uchwała nr XXXIV/353/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 listopada 2009 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru  
w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów 
i innych opłat lokalnych, Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego 2009, nr 101, poz. 2429; uchwała  
nr XXXII/386/2009 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia wy-
sokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze miasta Sopotu, Dz.Urz. 
Woj. Pomorskiego 2009, nr 162, poz. 3048.

48 Uchwała nr XXXVII/429/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2009 r. w spra-
wie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2010, Dz.Urz. Woj. Śląskiego 
2009, nr 206, poz. 3838.

49 Uchwała nr XXXI/363/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej po-
boru, Dz.Urz. Woj. Pomorskiego 2009, nr 163, poz. 3112.

50 Uchwała nr XLI/344/09 Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju z dnia 28 października 2009 r. 
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, Dz.Urz. Woj. Zachodniopomor-
skiego 2009, nr 88, poz. 2396.
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(np. wieku zobowiązanego, jego stanu zdrowia, posiadania statusu kombatanta).  
W piśmiennictwie podkreśla się, że do istotnych błędów w uchwałach podatko-
wych rad gmin należy zaliczyć podmiotowe różnicowanie stawek podatkowych51, 
a więc także stawek opłat lokalnych. Opłata uzdrowiskowa jest szczególnym ty-
pem opłaty miejscowej, a więc standardy dotyczące ustalania wysokości stawek 
tych opłat powinny być porównywalne. Według ustaleń nadzorczych regional-
nych izb obrachunkowych, rady gmin nie posiadają upoważnień do podmiotowe-
go różnicowania stawek opłaty miejscowej. Czynnikiem różnicującym wysokość 
stawki opłaty miejscowej może być natomiast cel pobytu podlegającego tej opła-
cie52. W piśmiennictwie wyrażany jest pogląd umiarkowany, według którego róż-
nicowanie stawek (podatków lub opłat) na podstawie kryterium podmiotowego 
samo w sobie nie jest jeszcze działaniem contra legem, ponieważ żaden przepis 
u.p.o.l. nie zabrania takiego sposobu różnicowania stawek. Uznano, że dopóki 
takie różnicowanie nie prowadzi do nierównego, krzywdzącego obciążenia okre-
ślonych podmiotów i ma uzasadnienie merytoryczne, to nie ma podstaw do jego 
kwestionowania z powodu naruszenia konstytucyjnej zasady równości53.

8. Wspieranie inwestycji 
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju54, w zakresie, w którym finansowanie projektów  
w ramach programów stanowi pomoc spełniającą przesłanki określone w art. 107 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej55 albo pomoc de minimis, 
do tego finansowania mają zastosowanie szczegółowe warunki i tryb udziela-
nia pomocy. Według art. 107 ust. 1 tego traktatu, wszelka pomoc przyznawana 
przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w ja-
kiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, 
jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymia-

51 M. Popławski, Wybrane problemy dotyczące uchwał w sprawie stawek w podatku od środ-
ków transportowych oraz opłat uzdrowiskowej i miejscowej na 2006 r., „Finanse Komunalne” 
2006, nr 1-2, s. 55. 

52 Uchwała RIO we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2009 r., 98/2009, Dz.Urz. Woj. Dolnośląskie-
go 2010, nr 4, poz. 81. 

53 L. Etel, Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 15 grudnia 2008 r., I SA/Bd 581/08, 
„Finanse Komunalne” 2009, nr 12, s. 75.

54 Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zm.
55 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r., Dz.U. z 2004 r. nr 90, 

poz. 864/2 ze zm.
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nę handlową między Państwami Członkowskimi. Na podstawie art. 21 ust. 3 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju właściwy minister albo mi-
nister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w zakresie programów ope-
racyjnych, w ramach których zarząd województwa pełni funkcję instytucji 
zarządzającej lub instytucji pośredniczącej, określa w drodze rozporządze-
nia szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, o której 
mowa w ust. 1 tej ustawy, mając w szczególności na uwadze konieczność 
zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z warunkami jej dopuszczalności, 
w przypadku gdy odrębne przepisy nie określają szczegółowych warunków  
i trybu udzielania tej pomocy. Na tej podstawie określono szczegółowe prze-
znaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych między innymi na inwestycje w zakresie lecznictwa 
uzdrowiskowego56. Przepisy tego rozporządzenia będą obowiązywały do dnia 
31 grudnia 2013 r. 

Beneficjentami tej pomocy mogą być zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, 
tj. zakłady opieki zdrowotnej57, działające na obszarze uzdrowiska, utworzo-
ne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowi-
skowego, w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań ustalonych dla 
danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujące warunki naturalne przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Celem pomocy jest wspieranie rozwoju go-
spodarczego i społecznego regionu poprzez poprawę jakości usług lecznictwa 
uzdrowiskowego.

Według postanowień cytowanego rozporządzenia, pomoc może być udzie-
lana na realizację nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy58 
związanych z nową inwestycją w województwie objętym danym regionalnym 
programem operacyjnym. Nowa inwestycja obejmuje:

• inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zwią-
zane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa; rozbudową istniejącego przed-
siębiorstwa; dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie 

56 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzie-
lania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infra-
struktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych, Dz.U. nr 214, poz. 1661.

57 Zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków ma-
jątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji 
zdrowia (np. szpital, sanatorium, zakład rehabilitacji leczniczej) – por. art. 1 i art. 2 ustawy z dnia  
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm. 

58 Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oznacza przyrost netto licz-
by pracowników w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy, w wyniku realizacji nowej 
inwestycji, w okresie 3 lat od dnia jej zakończenia. Do liczby pracowników wlicza się pracowni-
ków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jednego roku, pracowników za-
trudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracowników sezonowych, w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy.
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nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu 
produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

• nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębior-
stwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie 
nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od 
zbywcy. 

Nową inwestycją nie jest natomiast inwestycja prowadząca wyłącznie 
do odtworzenia zdolności produkcyjnych albo nabycie udziałów lub akcji 
przedsiębiorstwa. W ramach nowej inwestycji mogą być realizowane projekty  
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego polegające w szczególności na:

• przebudowie lub rozbudowie zakładów opieki zdrowotnej świadczących 
usługi lecznictwa uzdrowiskowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 
lub

• zakupie urządzeń służących bezpośrednio do świadczenia usług w zakre-
sie lecznictwa uzdrowiskowego.

W rozporządzeniu szczegółowo określono tzw. wydatki kwalifikowalne  
w ramach nowej inwestycji. Zalicza się do tej kategorii niezbędne do realiza-
cji projektu wydatki poniesione na przykład na nabycie prawa własności lub 
wieczystego użytkowania gruntów; nabycie lub wytworzenie środków trwa-
łych (w tym maszyn i urządzeń; narzędzi, przyrządów i aparatury; wyposa-
żenia technicznego dla prac biurowych). Maksymalna intensywność pomocy, 
liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowal-
nych, wynosi:

• 50% ‒ na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpac-
kiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, 
małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

• 40% ‒ na obszarach należących do województw: śląskiego, pomorskiego, 
zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, a w okresie do dnia 
31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego,  
z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

• 30% ‒ na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz  
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. ‒ na obszarze 
należącym do województwa mazowieckiego.

Beneficjent pomocy może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryte-
ria odnoszące się do:

• celu i przedmiotu realizacji projektu;
• wydatków kwalifikowalnych;
• intensywności pomocy;
• trwałości realizacji projektu, tzn. że inwestycja zostanie utrzymana  

w regionie, w którym udzielono pomocy przez okres co najmniej 5 lat od dnia 
jej zakończenia.
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Beneficjent pomocy składa wniosek o dofinansowanie w ramach regio-
nalnego programu operacyjnego do podmiotu udzielającego pomocy, który 
przeprowadza ocenę wniosku na podstawie wyżej wymienionych kryteriów. 
Po przeprowadzeniu oceny beneficjentowi pomocy przyznawana jest pomoc  
w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego na pokrycie części 
wydatków kwalifikowalnych, na podstawie umowy o dofinansowanie.

Uwagi końcowe

Przed wejściem w życie postanowień u.l.u. status prawny uzdrowisk (gmin 
uzdrowiskowych) nie był dostosowany do rynkowych warunków zarządzania 
i gospodarowania ich zasobami. W pierwszym okresie obowiązywania u.l.u. 
również zwracano uwagę na istotne zagrożenia dla procesu rozwoju przemysło-
wej eksploatacji złóż leczniczych i obrotu handlowego tymi zasobami59. Za naj-
ważniejszy cel uznano sformułowanie strategii rozwoju rynku usług uzdrowi-
skowych, w tym: wzrost znaczenia ekonomicznego tych usług, poprawę jakości 
środowiska i życia mieszkańców gmin uzdrowiskowych, zrównoważenie roz-
woju miejscowości uzdrowiskowych, stworzenie warunków efektywnej współ-
pracy uzdrowiska i gminy uzdrowiskowej z otoczeniem zewnętrznym. Uznano, 
że nowoczesne uzdrowisko powinno spełniać jednocześnie kilka funkcji, tzn. 
powinno być: centrum zdrowia (posiadające naturalne surowce lecznicze, nie-
skażone środowisko naturalne i odpowiednio wyposażone zakłady lecznicze), 
centrum turystyki i rekreacji (odpowiednia baza hotelowa i gastronomiczna 
oraz infrastruktura rekreacyjna i turystyczna), centrum sportowym (wyposaże-
nie w odpowiednią infrastrukturę), centrum kulturalnym (obiekty i urządzenia 
kultury)60.

Tworzenie specjalnych mechanizmów promujących gminy uzdrowiskowe 
jest rozwiązaniem stosowanym w systemach prawnych innych państw. Wynika 
to ze szczególnego statusu ustrojowego takich gmin, dodatkowych zadań nało-
żonych na omawiane gminy i związanych z nimi kosztami realizacji. W Austrii, 
Niemczech lub Włoszech udziela się gminom uzdrowiskowym specjalnych 
dotacji celowych na realizację zadań z zakresu infrastruktury uzdrowiskowej  
i komunalnej spełniającej podwyższone wymogi dotyczące ochrony środowi-
ska naturalnego. Stosowane są również inne instrumenty, jak na przykład miej-
scowy podatek turystyczny, podwyższone udziały w dochodach podatkowych, 

59 T. Wołowiec, Wpływ ograniczeń administracyjno-prawnych na rozwój polskich gmin uzdro-
wiskowych, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 1-2, s. 76.

60 T. Wołowiec, Metody stymulowania konkurencyjności gospodarczej polskich gmin uzdrowi-
skowych, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 10, s. 59.
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podatek od drugiego mieszkania, opłaty kuracyjne, preferencyjne kredyty na 
inwestycje z zakresu infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i uzdrowiskowej61.

W Polsce rozwiązania mają również charakter mieszany. Obok dotacji bu-
dżetowych stosowana jest szczególna danina publiczna, tzn. opłata uzdrowi-
skowa. Wykorzystywanie przez radę gminy przyznanych atrybutów władztwa 
opłatowego ma wpływ nie tylko na poziom dochodów z tego źródła, ale może 
stanowić także element budowania turystycznej konkurencyjności gmin i miej-
scowości oraz instrument marketingu terytorialnego62. Wspieranie gmin uzdro-
wiskowych może wywierać znaczący pozytywny wpływ na sytuację i rozwój 
regionów, w tym na poziom zatrudnienia w tych regionach. Uzdrowiska w prze-
ważającej części są położone w regionach o wyższym od przeciętnego poziomu 
bezrobocia. Rozwój uzdrowisk stanowi szansę na ożywienie lokalnego rynku 
pracy oraz pełniejsze wykorzystanie warunków przyrodniczych regionu. Rów-
nież napływ pacjentów z zagranicy może przyczynić się do wzrostu poziomu 
życia w regionach uzdrowiskowych.
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Streszczenie. Ważnym elementem systemu władzy publicznej w ustroju demokra-
tycznym są władze samorządowe. Współczesny samorząd terytorialny zbudowany jest 
nie tylko na zasadzie decentralizacji, ale także na zasadzie subsydiarności (pomocniczo-
ści). Stopień decentralizacji uzależniony jest między innymi od preferowanego w danym 
państwie modelu samorządu terytorialnego. W Irlandii, będącej państwem unitarnym, 
zaobserwować można tendencje do centralizacji przejawiające się przede wszystkim  
w ścisłym nadzorze nad dochodami i wydatkami samorządów lokalnych. Dochody sa-
morządu terytorialnego są stosunkowo niskie. W 2008 r. szacowane były na około 7,7% 
PKB, a 44% dochodów jednostek samorządu terytorialnego [JST] pochodzi od sektora 
rządowego. W zaistniałej sytuacji kryzysu finansowego zasadne jest postawienie pyta-
nia o rolę samorządu terytorialnego w Irlandii, źródła jego finansowania, a także pytania 
o stopień wpływu kryzysu na jego kondycję finansową.

Słowa kluczowe: decentralizacja, centralizacja, kryzys finansowy, struktury docho-
dów budżetowych

Wprowadzenie

Ważnym elementem systemu władzy publicznej w ustroju demokratycz-
nym są władze samorządowe. H. Sochacka-Krysiak, analizując w tym ujęciu 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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samorząd terytorialny, stwierdza, że: „szczególny charakter samorządu jako 
instytucji z założenia służącej stosunkowo niewielkim grupom ludności, po-
łączonej wspólnym obszarem zamieszkiwania sprawia, że struktury samorzą-
dowe można nazwać swoistą szkołą demokracji”1. W 2004 r., po poszerzeniu 
Unii Europejskiej, F. Barbaro podkreślał, że: „przykłady obecnych krajów 
członkowskich Unii Europejskiej wskazują na istotę bliskości samorządów te-
rytorialnych i obywateli dla rozwoju demokracji”2. Istotny jest zarówno samo-
rząd terytorialny, jak i proces przeprowadzania wyborów do organów władzy 
samorządowej. Ponadto, każdy szczebel samorządu terytorialnego powinien 
posiadać odpowiednie kompetencje, a także środki finansowe wystarczające 
na realizację określonych zdań. W takim ujęciu istota współczesnego samo-
rządu terytorialnego wiąże się z pojęciem decentralizacji. 

Decentralizacja jest pojęciem niejednolitym zarówno na gruncie teorii, jak 
i norm prawnych3. Jednakże rozważania w tej materii potwierdzają powyższe 
stanowisko, wedle  którego bez powołania samorządu terytorialnego trudno 
byłoby mówić o decentralizacji. A najogólniej można przyjąć za N. Gajl, że 
definicja tego pojęcia uwypukla trzy zagadnienia4:

1) przekazanie zadań publicznych do realizacji na szczebel lokalny;
2) korzystanie przez organy lokalne z majątku oraz uprawnień gwarantują-

cych ich samodzielność oraz możliwość decydowania o sprawach publicznych;
3) posiadanie odpowiednich środków finansowych do realizacji własnej po-

lityki.
Współczesny samorząd terytorialny zbudowany jest nie tylko na zasadzie 

decentralizacji, ale także na zasadzie subsydiarności (pomocniczości). Zastoso-
wanie jej w praktyce oznacza stworzenie w państwie takiego modelu admini-
stracji publicznej, w którym podejmowanie decyzji dotyczących spraw publicz-
nych odbywałoby się najbliżej miejsca ich realizacji5. 

Poziom decentralizacji określa się za pomocą różnych wskaźników, które 
kompleksowo i komplementarnie ukazują ten proces i są przeważnie stoso-
wane w raportach czy opracowaniach międzynarodowych, a zalicza się do 

1 H. Sochacka-Krysiak, Samorząd terytorialny w systemie władzy i administracji publicz-
nej demokratycznego państwa, w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego  
w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, red. H. Sochacka-Krysiak, Szko-
ła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 29.

2 F. Barbaro, Wspieranie demokracji lokalnej w poszerzonej Unii Europejskiej, w: Finanse 
samorządów terytorialnych w Europie, Warszawa, Paryż 2004, s. 10.

3 E. Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finanso-
wa jednostek samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Seria: Monografie, LIBER, Warszawa 2001, s. 11.

4 Por. N. Gajl, Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993, s. 12.
5 Por. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego 

im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 57.
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nich między innymi udział wydatków JST w PKB6, a także udział wydat-
ków JST w wydatkach publicznych ogółem (sektora finansów publicznych); 
udział wydatków JST w wydatkach budżetu państwa. W literaturze przed-
miotu, poza wymienionymi powyżej wskaźnikami decentralizacji finansów 
publicznych, wyróżnia się jeszcze wskaźniki decentralizacji administracyj-
nej (np. całkowita liczba JST funkcjonujących w państwie; liczba szczebli 
samorządowych) oraz politycznej (np. stopień partycypacji samorządu tery-
torialnego w procesie podejmowania decyzji; zakres jurysdykcji zastrzeżony 
dla władzy centralnej)7. 

Stopień decentralizacji uzależniony jest również od preferowanego   
w danym państwie modelu samorządu terytorialnego. Koncepcje samorządu 
terytorialnego zmieniały się zarówno w czasie, jak i w poszczególnych kra-
jach Unii Europejskiej. Zdaniem E. Denek, J. Sobiecha, J. Wolniaka: „zależą 
one głównie od funkcji państwa, które wpływają na stosunki między pań-
stwem a samorządem terytorialnym”8. Analiza literatury przedmiotu pozwala 
wyróżnić w Europie dwa modele samorządu9 oraz cztery rodzaje „tradycji 
państwowych” w Europie Zachodniej (państwach „starej piętnastki” Unii 
Europejskiej)10. Te modele to: 1) model północnoeuropejski, występujący na 
przykład w Danii, Finlandii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii; 
2) model południowoeuropejski, istniejący między innymi w Belgii, Francji, 
Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Można mówić także o modelu mieszanym  
w takich krajach, jak Szwajcaria czy Niemcy, gdzie występują elementy 
zarówno modelu północnoeuropejskiego, jak i południowoeuropejskiego11. 
Natomiast w przypadku „tradycji państwowych” możemy wyróżnić tradycję 
anglosaską (Wielka Brytania, Irlandia); tradycję germańską (Niemcy, Au-
stria, Holandia, Hiszpania, Belgia); tradycję napoleońską (Francja, Włochy, 
Portugalia, Grecja) oraz tradycję skandynawską (Szwecja, Norwegia, Dania, 
Finlandia). W tradycji anglosaskiej w dziedzinie administracji publicznej do-
minują nauki polityczne i socjologia – formą decentralizacji jest dewolucja/ 
/samorząd lokalny (Wielka Brytania); relacje państwo‒społeczeństwo są plu-

6 Ibidem, s. 65.
7 Zob. S. Flejterski, M. Zioło, Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle 

wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 3, Cen-
trum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Sekcja Pol-
ska Regional Studies Association, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008, s. 84-86.

8 E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, 
s. 155.

9 M. Miszczuk, System podatków i opłat samorządowych w Polsce, Wyd. C.H. Beck, Warsza-
wa 2009, s. 11-12.

10 Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Dom Wydawniczy Elipsa, War-
szawa 2010, s. 14.

11 M. Miszczuk, System podatków, s. 12. 
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ralistyczne; formą politycznej organizacji jest państwo związkowe (unioni-
styczne)/ograniczony federalizm12. Ponadto, ze względu na system zasilania 
finansowego JST wyróżnia się trzy modele jego dochodowości: zdecentrali-
zowany, scentralizowany i mieszany. 

Irlandia, będąc państwem unitarnym w zakresie struktur samorządowych, 
wykazuje  cechy charakterystyczne dla samorządów w tego typu państwach. 
Struktury samorządowe w państwach unitarnych posiadają z jednej strony 
pewne cechy wspólne, takie jak: brak adekwatnych uprawnień legislacyj-
nych; brak uprawnień do wydawania przepisów wykonawczych; brak nadzo-
ru władz samorządów przez wyższe szczeble samorządu, a z drugiej strony 
różny stopień decentralizacji. W przypadku Irlandii zaobserwować można 
tendencje do centralizacji przejawiające się przede wszystkim w ścisłym 
nadzorze nad dochodami i wydatkami samorządów lokalnych. W 2006 r. ra-
port Komisji Europejskiej stwierdzał, że: „Irlandia jest jednym z bardziej 
zcentralizowanych krajów Europy, gdzie samorząd terytorialny wykonuje 
kilka zadań i posiada proporcjonalne do ich realizacji środki finansowe (2,2% 
wpływów podatkowych)”13. Co więcej, reformy finansów samorządu teryto-
rialnego przeprowadzane były od lat 60. ubiegłego wieku i miały charakter 
ciągły. Współczesny samorząd terytorialny Irlandii całkowicie ukształtował 
się pod wpływem wzorca brytyjskiego i został wdrożony w końcu XIX w. 
Podział terytorialny kraju jest trójszczeblowy i obejmuje miasta (gminy), 
hrabstwa i regiony14. Dochody samorządu terytorialnego są stosunkowo ni-
skie. W roku 2008 szacowane były na około 7,7% PKB, podczas gdy docho-
dy sektora rządowego wyniosły 27,2% PKB. Należy również podkreślić, że 
44% dochodów JST pochodzi od sektora rządowego. W zaistniałej sytuacji 
kryzysu finansowego i w świetle przytoczonych danych rodzą się następujące 
pytania: czy w przypadku Irlandii można mówić o procesie decentralizacji; 
jaka jest rola irlandzkiego samorządu terytorialnego i źródła jego finanso-
wania; w jakim stopniu kryzys finansowy wpłynie na kondycję finansową 
samorządu terytorialnego w Irlandii? Celem artykułu jest próba odpowiedzi 
na te pytania.

12 Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, s. 14-15.
13 Structures of the taxation systems in the European Union, European Commission 2006, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_
analysis/tax_structures/Structures2006.pdf [data dostępu: 26.11.2010].

14 W literaturze przedmiotu znaleźć można informację, że struktura samorządu terytorialnego 
w Irlandii jest dwuszczeblowa. Pierwszy szczebel obejmuje 114 jednostek (80 zarządów miast,  
29 rad hrabstw oraz 5 rad miast), natomiast w skład drugiego wchodzi 8 regionów.
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1. Samorząd terytorialny w Irlandii – wybrane zagadnienia

1.1. Struktura i rola samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Irlandii można podzielić na trzy szczeble – lokalny, 
pośredni oraz regionalny (local level, intermediary level, regional level)15, przy 
czym charakteryzując tę strukturę – podobnie jak w Wielkiej Brytanii – nie wy-
mienia się liczby JST, ale liczbę rad (organów) w nich funkcjonujących.

Pierwszy szczebel samorządu terytorialnego obejmuje 80 zarządów miast 
(town authorities). Organem władzy w mieście jest rada miasta wybierana  
w  wyborach bezpośrednich na 5 lat. Do głównych jej zadań należy wyznacze-
nie burmistrza oraz przygotowanie planu rozwoju miasta. Burmistrz jest wybie-
rany każdego roku przez radnych (councillors). Władza wykonawcza spoczywa 
w rękach urzędnika miejskiego (town clerk), który jest odpowiedzialny za miej-
ską administrację. Zadania, które wykonuje ten szczebel samorządu to: budowa 
dróg i ich utrzymanie, mieszkalnictwo, rekreacja oraz zagospodarowanie/pla-
nowanie przestrzenne. Trzeba jednak pamiętać, że struktura samorządu tery-
torialnego w Irlandii jest bardziej rozbudowana, i w ramach pierwszego szcze-
bla występuje podział zarządów miast na dwa rodzaje rad miejskich (borough 
councils, town councils), które powstały przez połączenie istniejących przed 
2002 r. 49 rad dystryktów miejskich (urban district council) oraz 26 zarządów 
komisarzy miejskich (town commissioners). Przed 2002 r. występowało także  
5 korporacji miejskich (borough corporation). 

Szczebel drugi – pośredni – stanowi 29 rad hrabstw (county councils) oraz  
5 rad miast (city council), traktowanych jako podstawowe JST w Irlandii.

Rady hrabstw są wybierane w wyborach bezpośrednich, kadencja trwa 5 lat. 
Liczba radnych jest zróżnicowana i ustalona przez państwowe prawo wyborcze. 
Zadania, jakie wykonuje rada, są nazywane zastrzeżonymi, a zalicza się do nich 
przede wszystkim realizacja polityki lokalnej, której wyrazem są dokumenty, 
plany czy strategie (w tym akty prawa miejscowego oraz roczny budżet). Rada 
posiada także uprawnienia do wybierania spośród swoich członków burmistrza, 
którego kadencja trwa jeden rok. Do zadań burmistrza należy przewodniczenie 
radzie oraz reprezentowanie hrabstwa czy miasta. Władza wykonawcza spra-
wowana jest przez menedżera hrabstwa lub miasta, który wykonuje zadanie nie 
zastrzeżone dla rady hrabstwa czy miasta. Oznacza to obowiązki z zakresu we-
wnętrznego zarządzania, a wśród nich: zatrudnianie pracowników administra-
cyjnych, zawieranie umów, wykonywanie uchwał rady, wydawanie pozwoleń, 
przydział mieszkań oraz gromadzenie dochodów. Ten szczebel samorządu wy-

15 Local and Regional Structures in Ireland, Council of European Municipalities and Regions, 
http://www.ccre.org/irlande_en.htm [data dostępu: 26.11.2010]. 
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konuje zadania z zakresu planowania przestrzennego, infrastruktury drogowej, 
dostarczania i oczyszczania wody, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, 
mieszkalnictwa, ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli, bibliotek, lokalnej sztuki, kultury i rekreacji, a także koor-
dynacji usług publicznych świadczonych przez różne agencje.

Natomiast szczebel trzeci – regionalny – składa się z 8 zarządów regionów 
(regional authorities). Ponadto w 1999 r. zostały utworzone dwa Zgromadzenia 
Regionalne (Regional Assemblies): południowo-wschodni i środkowozachodni 
w celu lepszego dostępu do funduszy strukturalnych w ramach Unii Europej-
skiej oraz sprawniejszego zarządzania nimi. Zarówno regiony istniejące, jak  
i nowo utworzone posiadają organ władzy. Zarząd regionu składa się z prze-
wodniczącego oraz członków wywodzących się z każdej rady hrabstwa i miasta 
wchodzącej w skład regionu. Kompetencje regionów są sprowadzone do ko-
ordynowania usług publicznych oraz nadzorowania i monitorowania środków 
pochodzących z Unii Europejskiej, przyznawanych w ramach funduszy struktu-
ralnych. Natomiast w skład Zgromadzenia Regionalnego wchodzą członkowie 
nominowani  spośród zarządów regionów, które działają na terytorium jednego 
z dwóch zgromadzeń. Na czele każdego Zgromadzenia Regionalnego stoi prze-
wodniczący wybierany spośród jego członków.

Zgromadzenie Regionalne pełni następujące funkcje: koordynuje usłu-
gi publiczne, nadzoruje i monitoruje środki przyznawane z Unii Europejskiej  
w ramach funduszy strukturalnych i spójności, podejmuje i zarządza regional-
nym planem rozwoju, zgodnym z narodowym planem rozwoju. Podkreślić nale-
ży, że każdemu zarządowi regionów oraz Zgromadzeniu Regionalnemu pomaga 
komitet zarządzający (an operational committee).

Na obszarze Irlandii stanowiącym powierzchnię 70 273 km² mieszka około 
4,5 mln ludzi (w kwietniu 2009 r. liczba ta wynosiła  4 459 300, a  w kwietniu 
2010 r. 4 470 700)16, przy czym średnia wielkość JST wynosi 612 km² i jest 
zamieszkiwana przez 38 975 osób17. Powracając jeszcze do zadań, jakie wy-
konują organy samorządowe w Irlandii, to są one sklasyfikowane w 8 kategorii 
(Division A, B, C, D, E, F, G, H) i tak przedstawiane w raportach czy sprawo- 
zdaniach. Kategorie obejmują: A – mieszkalnictwo i budownictwo (Housing 
and Building), B – transport drogowy i bezpieczeństwo (Road Transportation 
and Safty ), C – gospodarkę wodną (Water Services), D – zarządzanie i stwa-
rzanie warunków do rozwoju  (Development Management), E – ochronę środo-

16 Population and Migration Estimates, April 2010, 21 September 2010, Central Statistics 
Office, s. 1, http://www.cso.ie/releasespublications/documents/population/current/popmig.pdf 
[data dostępu: 20.11.2010].

17 Financing Local Government  No. 1 2010, Oireachts Library&Research Service, s. 4, 
http://www.oireachtas.ie/parliament/media/housesoftheoireachtas/libraryresearch/spotlights/
Financing-Local-Government-print.pdf [data dostępu: 20.11.2010].
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wiska (Environmental Services), F – rekreację i wypoczynek (Recreation and 
Amenity), G – rolnictwo, edukację, opiekę zdrowotną i społeczną (Agriculture, 
Education, Health and Welfare) oraz H – usługi różne (Miscellaneous Services).

Oprócz wyżej wymienionych zadań podkreśla się, że podstawową rolą de-
mokratycznie wybranych władz lokalnych jest reprezentowanie społeczności lo-
kalnych, zapoznawanie się z ich obawami oraz zapewnianie lokalnych potrzeb18.

1.2. Reformy

Pierwszym aktem prawnym w Irlandii w całości poświęconym samorzą-
dowi terytorialnemu była ustawa uchwalona przez parlament westminsterski  
w 1898 r. K. Radzik stwierdza, że: „Ten akt prawny, obok częściowego rozwią-
zania kwestii pomocy społecznej, przyczynił się również do uporządkowania 
skomplikowanej struktury samorządowej państwa oraz uczynił prawo wybor-
cze bardziej demokratycznym”19. 

Po odzyskaniu przez Irlandię niepodległości (powstanie w lipcu 1921 
Wolnego Państwa Irlandzkiego, mającego status brytyjskiego dominimum;  
29 grudnia 1937 wejście w życie konstytucji20 przekształcającej Wolne Państwo 
Irlandzkie w Irlandię niezależną od Wielkiej Brytanii) samorząd terytorialny 
uzyskał możliwość przekształcenia się. Niemniej jednak nastąpiło zjawisko od-
wrotne, do lat 60. XX w. można było zaobserwować stopniowe ograniczanie 
roli władz lokalnych na rzecz rządu centralnego i tworzonych chętnie agen-
cji rządowych21. Od lat 60. XX w. reformy finansów samorządu terytorialnego 
przeprowadzane były w sposób ciągły, od 1962 r. nastąpiło 16 zmian. Do naj-
ważniejszych z nich należą:

1) utworzenie 8 regionów na mocy Local Government Act 1991;
2) ustanowienie zarządów przedsiębiorczości hrabstw w 1993 r. (County/

City Enterprise Boards) oraz zarządów rozwoju w 1998 r. (County/City De-
velopmen Boards), których celem było włączenie samorządu terytorialnego  
w rozwój gospodarczy;

3) realizacja programu naprawczego administracji publicznej od 1994 r. 
(Strategic Management Initiative), a w ramach niego programu z 1996 r. – Bet-
ter Local Government – A Programme for Change;

18 The Irish Region Office, Local Authorities, http://www.iro.ie/local_authorities.html [data 
dostępu: 22.11.2010].

19 K. Radzik, Samorząd terytorialny w Irlandii, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 6, s. 57.
20 Zagadnienia samorządu lokalnego zostały zawarte w artykule 28A – Local Government,  

Constitution of Ireland Enacted by the People 1st July, 1937,  In operation as from 29th December, 
1937, http://www.constitution.ie/reports/ConstitutionofIreland.pdf [data dostępu: 22.11.2010].

21 K. Radzik, Samorząd terytorialny, s. 58.
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4) opublikowanie Freedom of Information Act w 1997 r. jako realizację po-
stulatu przejrzystości oraz podpisanie w tym samym roku Europejskiej Karty 
Samorządu Lokalnego przez rząd Irlandii22; 

5) zmiana nazwy instytucji nadzoru nad samorządem terytorialnym ‒ po-
wstanie w 1997 r. Ministerstwa Środowiska i Samorządu Lokalnego (Departa-
ment of the Environment and Local Government), które zostało przekształcone 
w 2003 r. na Ministerstwo Środowiska, Dziedzictwa Narodowego i Samorządu 
Lokalnego (Departament of the Environment, Heritage and Local Government);

6) dodatkowe utworzenie dwóch regionów w 1999 r.;
7) utworzenie w 1999 r. funduszu (The Local Government Fund), którego 

środki przeznaczane są na dotacje ogólne dla samorządów;
8) budowanie e-demokracji na mocy strategii z 2000 r. (ITC Vision  for Lo-

cal Government);
9) wejście w życie w 2002 r. ustawy o samorządzie lokalnym z 2001 r. 

(Local Government Act 2001) reformującej system administracji publicznej  
i przyczyniającej się do rozwoju demokracji;

10)  zwiększanie udziału obywateli w tworzeniu polityki lokalnej poprzez 
stworzenie Komitetów Strategicznych (Strategic Policy Committees);

11)  dalsze reformy, takie jak: Local Government Act (No. 2) 2003, A Green 
Paper on Local Governmen Reform ‒ Stronger Local Democracy ‒ Options for 
Change April 2008.

1.3. Finansowanie samorządu terytorialnego

Wydatki władz lokalnych stanowią kwotę odpowiadającą około 5,5% PKB, 
z czego około 65% przypada na wydatki bieżące, a pozostałe 35% ‒ na wydatki 
inwestycyjne (kapitałowe)23. Wydatki inwestycyjne przeznaczane są na inwesty-
cje powyżej jednego roku, jak basen, biblioteka itp. Finansowane są w głównej 
mierze z dotacji państwa pokrywających koszty głównych prac budowlanych na 
drogach, wody i usług sanitarnych, a także wiele programów związanych z bu-
downictwem mieszkaniowym. Do pozostałych źródeł finansowania inwestycji 
zalicza się opłaty, pożyczki oraz dochody własne i ze sprzedaży nieruchomości. 
Ponadto niektóre projekty (np. w urzędach) mogą być całkowicie finansowane 
przez władze lokalne ze środków własnych i kredytów. 

Organ władzy lokalnej uchwala roczny budżet, obejmujący wydatki bieżą-
ce przeznaczone między innymi na funkcjonowanie lokalnych władz (w tym 

22 Irlandia podpisała Europejską Kartę Samorządu Lokalnego w dniu 7 października 1997 r. 
23 The Irish Region Office, Financing of Local Government, http://www.iro.ie/local_authorities.

html [data dostępu: 22.11.2010].
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wynagrodzenia pracowników, utrzymanie mieszkania, emerytury, koszty 
utrzymywania zieleni itp.). Wydatki bieżące są finansowane z następujących 
źródeł24: 

1. Z dochodów bieżących pochodzących z opłat, należności czy prowizji za 
towary czy usługi świadczone przez władze lokalne (np. opłaty za wodę, czyn-
sze, opłaty za odpady w działalności handlowej, opłaty parkingowe), przy czym 
większość stawek opłat i należności jest ustalana lokalnie; 

2. Z dotacji państwowych ogólnych i celowych (specific and general pur-
pose grants). Dotacje otrzymywane z budżetu państwa dzielą się na dotacje 
celowe i ogólne. Dotacje celowe otrzymują władze lokalne na świadczenie 
konkretnych usług czy programów, na przykład związanych z wyższym wy-
kształceniem, dotacje na utrzymanie dróg. Dotacje przyznawane są przez 
odpowiednie ministerstwa. Natomiast dotacje ogólne są przyznawane ze 
specjalnego funduszu (The Local Government Fund), który został założony  
w 1999 r. Fundusz dysponuje środkami pozyskanymi z wpływów z podatku 
drogowego i wpłat Skarbu Państwa. Ze środków tego funduszu finansowa-
ne są ogólne działania związane z bieżącym funkcjonowaniem samorządu,  
a także drogi inne niż krajowe oraz niektóre lokalne inicjatywy rządowe. 

3. Z lokalnych stawek podatku od nieruchomości; na przykład stawki po-
datku od nieruchomości są pobierane od najemców nieruchomości komercyj-
nych. Wyceny tych nieruchomości dla celów podatkowych dokonuje central-
na agencja rządowa (the Valuation Office). Istnieje możliwość odwołania się 
od wyceny publicznej (the Valuation Tribunal). Każdego roku poziom stawki  
‒ roczny wskaźnik wyceny (the Annual Rate on Valuation lub ARV) ‒ jest okre-
ślony przez wybraną radę w ramach procedury budżetowej. 

4. Ze środków Funduszu Wspólnoty/Program Inicjatywy Wspólnotowej 
(Community Fund/Community Initiative Scheme). Wybrana rada może, w drodze 
uchwały, ustanowić odrębny fundusz wspólnoty w celu wsparcia konkretnych 
inicjatyw społecznych związanych z rekreacją, wypoczynkiem, ochroną środo-
wiska czy społecznych projektów rozwojowych dla danego obszaru. Składki na 
ten fundusz mogą pochodzić od indywidualnych osób, grup biznesowych lub 
społeczności. W przypadku podjęcia decyzji – poprzedzonej lokalnymi konsul-
tacjami ‒ przez władze lokalne o uruchomieniu programu inicjatywy wspólno-
towej każde gospodarstwo domowe uiszcza składkę roczną na określoną liczbę 
lat dostosowaną do konkretnej inicjatywy. 

5.  Z opłat za niegłówną rezydencję prywatną, która wynosi 200 euro za 
mieszkanie i jest naliczana oraz pobierana przez władze lokalne. Pozyskane  
w ten sposób środki przeznaczane są na świadczenie usług lokalnych. 

24 Local Government Finance, http://www.environ.ie/en/LocalGovernment/LocalGovernmen-
tAdministration/LocalGovernmentFinance/ [data dostępu: 23.11.2010].
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Finansowa działalność ‒ bieżąca i inwestycyjna ‒ władz lokalnych pod-
lega kontroli. Sprawozdania finansowe są badane przez biegłych rewidentów, 
którzy są niezależni. Niemniej jednak sprawowana jest nad nimi ogólna kon-
trola dyrektora audytu (Director of Audit). Obowiązkiem pracowników admi-
nistracji samorządowej oraz radnych jest współpraca z rewidentami. 

2. Wpływ kryzysu finansowego  
na funkcjonowanie irlandzkiego samorządu

2.1. Kryzys finansowy – istota, przyczyny, skutki

Kryzys finansowy rozpoczął się w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych na 
rynku kredytów hipotecznych o podwyższonym ryzyku (subprime), w mo-
mencie egzekucji hipotek od klientów tychże kredytów, powodując – w dobie 
globalizacji ‒ transfer ryzyka do Europy. 

Efektami kryzysu są nie tylko zawirowania na rynkach finansowych, 
wzrost bezrobocia, spadek wzrostu gospodarczego, ale także drastyczny 
wzrost deficytu budżetowego i długu publicznego w większości krajów Unii 
Europejskiej. W przypadku Grecji i Irlandii można mówić o poważnym za-
łamaniu gospodarczym. Irlandia, uznawana do tej pory za celtyckiego tygry-
sa gospodarczego, mówi o swoim bankructwie. Kryzys finansowy w Irlan-
dii jest także efektem światowego kryzysu finansowego. Wysokie od 2007 r. 
ceny nieruchomości spadły o blisko 50% w 2009 r., przyczyniając się mię-
dzy innymi do: kryzysu na rynku kredytów; rosnącego bezrobocia; wzrostu 
emigracji; zagrożenia upadłością potentata finansowego ‒ banku Anglo Iris 
Bank, który ostatecznie został dokapitalizowany; obniżenia ratingu Irlandii; 
wzrostu zadłużenia ‒ dług zagraniczny wynosił w 2009 r. 2,1 bln dolarów,  
a deficyt budżetowy ponad 30% PKB. W listopadzie 2010 r. Irlandia ogłosiła 
czteroletni program oszczędnościowy, który jest warunkiem otrzymania po-
mocy finansowej z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego. W ramach programu rząd planuje25: obcięcie wydatków budżetowych 
o 10 mld euro; wzrost wpływów z podatków o 5 mld euro; zmniejszenie wy-
datków socjalnych o 15% (np. kosztem obniżenia pensji minimalnej); zlikwi-
dowanie około 24 tys. etatów w sferze budżetowej do końca 2014 r.; objęcie 
podatkiem dochodowym części słabiej zarabiających Irlandczyków, którzy

25 T. Bielecki, Drakoński plan oszczędnościowy przygotowany przez rząd Irlandii, http://
wyborcza.biz/biznes/1,101562,8715273,Drakonski_plan_oszczednosciowy_przygotowany_
przez.html [data dostępu: 26.11.2010].
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Tabela. Struktura dochodów ogółem władz lokalnych w latach 2007-201026

Źródła dochodów 2007 2008 2009 2010

Wpływy z podatków lokalnych 26,4 26,8 28,0 29,3
Wpływy z towarów/usług 31,2 28,0 28,0 28,4
Dotacje ogólne 22,4 25,3 25,0 23,9
Dotacje celowe 20,0 19,9 19,0 16,7
Potrącenia emerytur ‒ ‒ ‒ 1,7

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Local Authority Budgets 2007, 2008, 2009, 2010, www.
environ.ie.

Wykres. Wielkość dotacji ogólnych wypłaconych z Funduszu Władz Lokalnych  
w latach 1997-2010 w euro (dla 2010 r. według planu)
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Ź r ó d ł o: Local Government Finance, http://www.environ.ie/en/LocalGovernment/LocalGovern- 
mentAdministration/LocalGovernmentFinance/ [data dostępu: 23.11.2010].

 
byli dotąd z niego zwolnieni, oraz stopniowe podwyższanie podatku VAT  
z obecnych 21 do 23% w 2014 r.27

2.2. Sytuacja samorządu terytorialnego

W latach 2007-2010 struktura dochodów władz samorządowych kształto-
wała się na podobnym poziomie, co przedstawia powyższa tabela. Wyjątkiem 
są środki transferowe z budżetu państwa, przyznawane samorządom w formie 
– jak wspomniano powyżej ‒ dotacji ogólnych i celowych. 

26 Struktura nie uwzględnia County Demand oraz salda.
27 Na początku grudnia 2010 r. ministrowie finansów państw Unii Europejskiej zatwierdzili 

trzyletni plan pomocy finansowej dla Irlandii w kwocie 85 mld euro, załączając rekomendację 
wraz z warunkami, jakie mają być spełnione, np. restrukturyzacja systemu bankowego; reformy 
sprzyjające wzrostowi i redukcji deficytu publicznego poniżej 3%  PKB do 2015 r.
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Na wykresie (s. 285) przedstawiono środki przyznane władzom lokalnym  
w ramach dotacji ogólnych w latach 1997-2010. 

Dane wykresu pokazują, że w latach 1997-2008 wysokość dotacji przy-
znawanych z Funduszu Władz Lokalnych wzrastała. W latach 2009 i 2010 
zaobserwować można spadek wysokości przyznawanych dotacji ogólnych, 
co także potwierdzają dane zawarte w tabeli (s. 285). Jednocześnie dochody 
transferowe stanowią około 45% w strukturze dochodów ogółem. Spadkowi 
dochodów samorządów z tytułu dotacji towarzyszył spadek wydatków ogó-
łem. W roku 2009 wydatki wynosiły ponad 5 mld euro, a w 2010 r. około  
4,7 mld euro.

3. Przyszłość samorządu

Założenia dotyczące przyszłości samorządu zostały zawarte w Zielonej 
Księdze (A Green Paper on Local Governmen Reform – Stronger Local De-
mocracy ‒ Options for Change April 2008). Analizując ten dokument nie 
sposób nie zauważyć, że podkreślał on nie tylko wzrost roli samorządu tery-
torialnego w ostatnich latach, ale i warunki, w jakich przyszło prowadzić lo-
kalną politykę. Do wyzwań stojących przed samorządem zaliczono28: dalszy 
wzrost populacji; walkę z wykluczeniem społecznym; różnorodność miesz-
kańców i integrację nowych wspólnot; polepszenie ochrony środowiska oraz 
zwiększenie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami  
w celu lepszego rozwiązywania problemów lokalnych. Aby to osiągnąć, 
wskazywano na zmniejszenie uzależnienia władz lokalnych od władz cen-
tralnych, a także zwiększenie jakości usług publicznych i aktywności miesz-
kańców.   

Zapowiadana przez rząd redukcja etatów w sektorze publicznym, będąca 
efektem kryzysu finansowego, jest zarazem jednym z elementów zawartych  
w programie reform, znanym pod nazwą The Croke Park Agreement on Public 
Service Pay and Reform, a szczegółowiej jako The Corke Park Public Sektor 
Agreement – Local Government Sektor Action Plan29. Porozumienie dotyczą-
ce reform w sektorze usług publicznych obejmuje lata 2010-2014 i zostało 
zawarte pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych oraz zarządem 
pracowników sektora publicznego. Umowa ma na celu zlikwidowanie wymo-

28 A Green Paper on Local Governmen Reform - Stronger Local Democracy - Options for 
Change April 2008, http://www.environ.ie/en/LocalGovernment/LocalGovernmentReform/
GreenPaperonLocalGovernmentReform/ [data dostępu: 28.11.2010].

29 http://www.environ.ie/en/PublicationsDocuments/FileDownLoad,24470,en.pdf [data dostę-
pu: 28.11.2010].

ZN nr 21.indb   286 2011-10-25   08:54:04



Samorząd terytorialny w Irlandii ‒ wybrane aspekty funkcjonowania 287

gu dalszego obniżania wynagrodzenia podstawowego dla osób zatrudnionych 
w sektorze publicznym oraz ułatwienie stopniowej redukcji personelu.

Przyszłość samorządu niewątpliwie jest uzależniona od sytuacji gospodar-
czej kraju.  Krótka tradycja samorządności w Irlandii powoduje, że przed wła-
dzami lokalnymi stoją wyzwania związane nie tylko z kryzysem finansowym, 
ale także z brakiem silnej identyfikacji Irlandczyków ze swoją JST. Ponadto, 
w Irlandii rząd dominuje nad strukturami lokalnymi, ale też gwarantuje środki 
w budżecie na współfinansowanie inwestycji lokalnych30. Pozytywnym zjawi-
skiem jest stosowana w Irlandii zasada dialogu społecznego i współdziałania 
na poziomie lokalnym różnych podmiotów31. 
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Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Nr 21/2011

Limity zadłużenia  
jednostek samorządu terytorialnego 

w aspekcie kryzysu finansów publicznych* 

* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2010 jako projekt badaw-
czy własny nr N N 113 241436 pt. „Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu 
terytorialnego (na przykładzie JST w województwie podlaskim)”.

Uniwersytet w Białymstoku

Marzanna Poniatowicz

Streszczenie. W roku 2009 w istotny sposób pogorszyła się sytuacja finansowa 
jednostek samorządu terytorialnego [JST] w Polsce. Uszczuplenie dochodów samo-
rządowych wiąże się zwłaszcza z tymi źródłami, które wprost uzależnione są od ko-
niunktury gospodarczej. W tym kontekście niezwykle istotna  staje się problematyka 
optymalnego limitowania długu lokalnego. Zbyt restrykcyjna polityka  w tym zakre-
sie oznacza wyhamowanie inwestycji w sektorze publicznym. Celem opracowania 
jest wykazanie, że istnieje konieczność „złagodzenia” formalnoprawnych regulacji 
w zakresie polityki limitowania długu lokalnego. Zaproponowany w ustawie o finan-
sach publicznych nowy wskaźnik dopuszczalnych kosztów obsługi zadłużenia jest 
zbyt restrykcyjny i nie uwzględnia specyfiki fazy dekoniunktury gospodarczej oraz 
nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się polskie JST i ich systemy 
finansowe.

Słowa kluczowe: kryzys finansów publicznych, deficyt i dług samorządu terytorial-
nego, dochody budżetowe
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Wprowadzenie

Aktualny kryzys gospodarczy i finansowy, mający swoje źródło w amery-
kańskim kryzysie hipotecznym, to zjawisko nowe. Jego niejako symbolicznym  
i  medialnym początkiem było zawieszenie w 2007 r. wypłat jednego z najwięk-
szych banków inwestycyjnych na świecie – Bear Stearns, a w dalszej kolejności 
bankructwa American Home Mortgage i Lehman Brothers oraz nacjonalizacja 
Fannie Mae i Freddie Mac. O ile podstawowe symptomy kryzysu zostały dość 
szczegółowo opisane w   literaturze przedmiotu (zwłaszcza angielskojęzycznej)1, 
to stosunkowo ubogie piśmiennictwo dotyczy problematyki wpływu kryzysu na 
samorząd terytorialny i związany z nim system finansów lokalnych2.

Koleją fazą kryzysu, po kryzysie finansowym, bankowym, w sferze realnej 
gospodarki (w produkcji, konsumpcji, działalności inwestycyjnej, wymiany han-
dlowej, sprzedaży detalicznej itp.) oraz kryzysie na rynku pracy, jest głęboki, glo-
balny kryzys finansów publicznych (kryzys fiskalny). Jego kluczowe symptomy to 
nierównowaga fiskalna oraz narastający dynamicznie dług publiczny.

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy obo-
wiązujące w Polsce rozwiązania legislacyjne dotyczące limitowania lokalnego 
długu publicznego są  adekwatne do nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej, w ja-
kiej znalazły się JST i ich systemy finansowe. 

1 Szerzej na ten temat w następujących opracowaniach: A. Angkinand, J. Barth, H. Kim, 
The Financial and Economic Crises: An International Perspective, ed. B. Gup, Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham 2009; J.L. Zafra-Gómez, A.M. Cortés-Romero, Measuring the Financial 
Crisis in Local Governments through Data Mining, w: Data Mining in Public and Private 
Sectors: Organizational and Government Applications, Antti Syvajarvi & Jari Stenvall, 2010; 
R.J. Shiller, The Subprime Solution: How today’s global financial crisis happened, and what to 
do about it, Princeton University Press, Princeton 2008; J.B. Taylor, Zrozumieć kryzys finansowy. 
Przyczyny. Skutki. Interpretacje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009; W. Nawrot, Globalny 
kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu.pl, Warszawa 2009. 

2 Jako nieliczne przykłady opracowań związanych z tą problematyką można podać następu-
jące: T. Paulais, Local Government and the Financial Crisis: An Analysis, The Cities Allian-
ce, Washington 2009; The economic and financial crisis. Impact on local and regional autho-
rities, CEMR, Paris 2009; Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewno-
ści, red. B. Filipiak, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2010, nr 26;  
M. Zioło, Wpływ spowolnienia gospodarczego na gospodarkę finansową gmin – próba oceny, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141; A. Szewczuk, 
Strategie gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego na tle 
ujawniających się zjawisk kryzysowych, w: Finanse 2009. Teoria i praktyka. Finanse publiczne II, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 547; W. Wiewióra, Zjawisko kryzysu 
finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego implikacje dla państwa, „Samorząd Tery-
torialny” 2009, nr 3; M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Zarządzanie długiem publicznym w sektorze 
samorządowym w warunkach kryzysu światowego, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej 
Europie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 526.
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1. Kryzys polskich finansów publicznych  
– podstawowe symptomy

Istnieje kilka podstawowych symptomów świadczących o głębokim kry-
zysie polskich finansów publicznych. Po pierwsze, maleją dochody publiczne, 
zwiększają się wydatki, a w efekcie pogłębia się nierównowaga bieżących fi-
nansów publicznych (problem deficytu budżetowego)3. Po drugie, gwałtownie 
wzrasta dług publiczny. Po trzecie, władze publiczne nie mogą skutecznie po-
sługiwać się instrumentami fiskalnymi, funduszami publicznymi, wydatkami 
publicznymi w celu realizacji ustawowych zadań publicznych i pojawiają się 
w związku z tym zakłócenia w wypełnianiu trzech podstawowych funkcji fi-
nansów publicznych, tj. funkcji alokacyjnej, redystrybucyjnej i stabilizacyjnej. 
Wszystkie z wymienionych okoliczności występują w polskim systemie finan-
sów publicznych. 

Skala i dynamika wzrostowa wydatków publicznych w Polsce wskazuje, 
że należymy do państw opiekuńczych i socjalnych, które w nadmierny sposób 
ingerują w procesy społeczne i gospodarcze. Według danych Eurostatu udział 
wydatków publicznych w 2009 r. kształtował się w naszym kraju na pozio-
mie około 44,4% (por. tab. 1). Z kolei według prognoz Komisji Europejskiej,  
w przyszłym roku wydatki publiczne w Polsce będą stanowiły 46,2% PKB  
i będą wyższe od średniej dla nowych krajów członkowskich UE o ponad  
2 punkty procentowe4. 

Poważnym problemem jest nie tylko wysoka dynamika wzrostowa wydat-
ków publicznych, ale również ich niewystarczająco prorozwojowa struktura. 
Jako przykład może posłużyć fakt, że ponad 2/3 całości wydatków budżetu pań-
stwa stanowią wydatki „sztywne”, czyli wydatki prawnie zdeterminowane, któ-
re muszą zostać sfinansowane niezależnie od fazy koniunktury gospodarczej, 
ponieważ wynikają z regulacji ustawowych. Ich charakter i dynamika wzro-
stowa ma podłoże zdecydowanie bardziej polityczne niż ekonomiczne. Wydat-
ki te opierają się na wciąż nowych, praktycznie nienasyconych roszczeniach 
obywateli względem państwa oraz nieracjonalnych decyzjach polityków, którzy 
traktują owe wydatki jako swoiste argumenty przetargowe w walce wyborczej. 

3 Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego równowaga fiskalna (ang. fiscal 
sustainability) obejmuje zarówno problem wypłacalności (ang. solvency), jak i płynności (ang. 
liquidity) sektora finansów publicznych, a polityka fiskalna jest uznawana za zrównoważoną, jeśli 
podmioty sektora publicznego (rządowe/samorządowe) są w stanie terminowo regulować swoje 
zobowiązania finansowe, bez konieczności dokonywania znacznych korekt w saldzie dochodów 
i wydatków publicznych. Szerzej na ten temat M. Uctum, M. Dickens, Debt and Deficit Ceilings, 
and Sustainability of Fiscal Policies: an Intertemporal Analysis, „Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics” 2000, Volume 62, Issue 2, s. 197. 

4 Statistical annex of European Economy, European Commission, Spring 2010, s. 178-179.
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Tabela 1. Udział wydatków sektora finansów publicznych w PKB w Polsce  
w latach 2000-2009 na tle pozostałych nowych krajów członkowskich UE (%)

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bułgaria 41,3 40,9 39,6 39,1 38,5 39,7 34,4 39,7 37,6 40,6
Cypr 37,0 38,2 40,2 45,0 42,8 43,6 43,4 42,2 42,5 45,8
Czechy 41,8 44,4 46,3 47,3 45,1 45,0 43,7 42,5 42,9 45,9
Estonia 36,1 34,8 35,8 34,8 34,0 33,6 33,6 34,4 39,9 45,2
Litwa 39,1 36,8 34,7 33,2 33,3 33,3 33,6 34,8 37,4 43,6
Łotwa 37,3 34,6 35,6 34,8 35,8 35,6 38,1 35,7 38,8 43,9
Malta 41,0 43,1 43,2 47,9 45,5 44,8 43,8 42,4 44,8 43,9
Polska 41,1 43,8 44,3 44,7 42,6 43,4 43,9 42,2 43,2 44,4
Rumunia 38,6 36,2 35,0 33,5 33,6 33,6 35,5 36,2 38,2 41,0
Słowacja 52,1 44,5 45,1 40,1 37,7 38,0 36,6 34,3 35,0 41,5
Słowenia 46,7 47,6 46,3 46,4 45,8 45,2 44,5 42,4 44,1 49,0
Węgry 46,8 47,2 51,2 49,4 48,7 50,2 52,0 50,0 48,8 50,5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Government finance statistics. Sumary tables – 1/2009, 
„Eurostat” 2009, s. 6-36.

Wydatki „sztywne” stanowią niezwykle wrażliwy element sektora finansów 
publicznych, ponieważ ich skala i konstrukcja determinują wielkość wydatków 
całkowitych państwa ‒ wydatki te niejako wypychają pozostałe wydatki, a ich 
dynamika wzrostowa jest wyższa niż w przypadku innych kategorii wydatków 
budżetowych5. Według projektu ustawy budżetowej na 2011 r. planowany limit 
wydatków zdeterminowanych jest wyższy od analogicznego limitu w 2010 r.  
o 9,4 mld zł, a najpoważniejszymi (ze względu na konsekwencje finansowe) ka-
tegoriami analizowanych wydatków są: subwencja ogólna dla JST ‒ 48,4 mld zł 
(wzrost o 2,5% w stosunku do wydatków zaplanowanych na 2010 r.); wydatki 
na obsługę długu publicznego – 38,4 mld zł (w tym: wydatki na obsługę zadłu-
żenia krajowego – 29,6 mld zł – wzrost o 11,4%, wydatki na obsługę zadłużenia 
zagranicznego – 8,8 mld zł – wzrost – 15,3%); dotacja dla Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych ‒ 37,1 mld zł (spadek o 2,1%); wydatki na obronę narodową 
‒ 27,5 mld zł (wzrost o 7,1%); dotacja dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego ‒ 15,2 mld zł (spadek o 1,4%), składki wpłacane do budżetu Unii 
Europejskiej – 15,6 mld zł (wzrost o 10,6%)6. 

5 Szerzej na ten temat M. Markiewicz, Wrażliwe elementy systemu finansów publicznych,  
w: Stan finansów publicznych w Polsce ‒ konieczność reformy, red. E. Balcerowicz, „Zeszyty 
BRE Bank-CASE” 2003, nr 65, s.12. 

6 Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2011, t. I: Omówienie, Rada Ministrów, 
Warszawa 2010, s. 43. 
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Wobec zwiększających się wydatków publicznych oraz zmniejszających się 
dochodów (podstawowa przyczyna – spowodowane kryzysem gospodarczym 
mniejsze wpływy budżetowe z podatków bezpośrednich – CIT i PIT) pogłę-
bia się nierównowaga bieżąca polskiego sektora finansów publicznych i poja-
wia się problem nadmiernego deficytu budżetowego7. Zgodnie z prognozami 
Ministerstwa Finansów przesłanymi do GUS w ramach prac nad notyfikacją 
fiskalną (październik 2010), deficyt sektora instytucji rządowych  i samorządo-
wych według ESA’95 na koniec 2010 r. wyniesie 112,2 mld zł (7,9% PKB). Dla 
porównania: w 2009 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 
kształtował się na poziomie 97,3 mld zł, co stanowiło 7,2% PKB8. W przypad-
ku interesującego nas sektora samorządowego odnotowano deficyt na poziomie 
około 13,6 mld zł, w tym zbiorczy deficyt budżetów JST na poziomie około 
13,0 mld zł. Najwyższym deficytem zamknęły się budżety miast na prawach 
powiatu (5,9 mld zł), będących jednostkami najbardziej aktywnymi na rynku 
instrumentów dłużnych w Polsce, najniższym natomiast ‒ budżety województw 
samorządowych (0,9 mld zł)9.  

Skutki deficytu dla gospodarki są wieloaspektowe. Po pierwsze, pojawia 
się presja na zwiększenie obciążeń podatkowych. Przykładem może być naj-
nowszy, niefortunny pomysł podwyższenia podatku VAT w Polsce. Zgodnie 
z Wieloletnim Planem Finansowym  Państwa 2010-201310 w ciągu dwóch 
lat podstawowa stawka VAT osiągnie w Polsce maksymalny dla krajów Unii 
poziom 25%. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują trzy nowe, wyższe stawki, 
tj. 5%, 8% i 23%, a także zakłada się automatyczny mechanizm kolejnego 
podniesienia VAT (na trzy lata), jeżeli dług publiczny przekroczy poziom  
55% PKB. 

Po drugie, ma miejsce wysoka dynamika wzrostowa długu publicznego.  
O ile w 2009 r. jego wielkość kształtowała się na poziomie 684,7 mld zł, tj. 
50,9% PKB, to według najnowszej notyfikacji fiskalnej na koniec 2010 r. pro-
gnozuje się ją na poziomie 782,9 mld zł, tj. 55,4% PKB (ponad 14% wzrost 
w stosunku do 2009 r. oraz ponad 30% wzrost w stosunku do roku 2008)11. 

7 Nie jest to tylko problem polskiego sektora finansów publicznych. Według danych Między-
narodowego Funduszu Walutowego średni poziom nierównowagi fiskalnej na świecie w  2010 r.  
wzrośnie do prawie 6% PKB z poziomu 0,3% PKB w ostatnim roku przedkryzysowym, tj. 2007. 

8 Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych  
w 2009 r., GUS, Departament Rachunków Narodowych, Warszawa, 22 października 2010, s. 1. 

9 Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w: Sprawozdanie 
z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., Rada Ministrów, 
Warszawa 2010, s. 21-22.

10 Plan przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 3 sierpnia 2010 r., adres internetowy 
Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: http://bip.kprm.gov.pl/
g2/2010_08/3066_fileot.pdf [23.10.2010].

11 Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych  
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Zgodnie ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych  
w latach 2011-201412 państwowy dług publiczny (według metodologii krajo-
wej) w 2010 r. osiągnie 750,8 mld zł, tj. 53,2% PKB i tym samym nie prze-
kroczy progu 55%. przewidzianego w ustawie o finansach publicznych. Co 
symptomatyczne, przekroczenie relacji 55% nie jest również przewidywane 
w 2011, co w kontekście niezwykle trudnej sytuacji sektora finansów publicz-
nych wydaje się założeniem zdecydowanie zbyt optymistycznym i nierealnym.

Po trzecie, istotnym problemem stają się rosnące koszty obsługi zadłu-
żenia. W roku 2010 wydatki na obsługę długu publicznego w Polsce wynio-
są 2,9% PKB, tj. ponad 38 mld zł  (więcej niż wyniosą planowane wpływy 
budżetu państwa i samorządów z podatku dochodowego od przedsiębiorstw 
CIT ‒ 34 mld zł). Wyższe koszty obsługi zadłużenia z nowych krajów człon-
kowskich UE mają tylko Węgry, w których wskaźnik ten kształtuje się na 
poziomie około 4,5% PKB.

W Polsce niezbędna jest głęboka i systemowa reforma finansów publicz-
nych. Jej działania powinny się skupić na następujących priorytetach: 

• zdecydowane cięcia zbędnych lub przynoszących niewielkie efekty wy-
datków publicznych;

• zmiana struktury wydatków budżetowych ‒ zwiększenie udziału wydat-
ków prorozwojowych kosztem ograniczenia sztywnych wydatków socjalnych;

• zmiany instytucjonalne, służące poprawie zarządzania wydatkowaniem 
pieniędzy publicznych;

• reformy podatkowe (obniżki podatków, uproszczenie systemu podatko-
wego itp.);

• obniżenie deficytu i długu publicznego.
Jak dotychczas zabrakło dostatecznej determinacji do przeprowadzenia zde-

cydowanych działań reformatorskich. Nie można nazwać próbą reformy skrom-
nego projektu konsolidacyjnego autorstwa prof. Z. Gilowskiej, odłożonego 
zresztą na półkę, a następnie skopiowanego przez aktualny rząd w formule nowej 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych13. Ogromny niedosyt 
budzi również koncepcja reformy zawarta w ramach Planu rozwoju i konsoli-
dacji finansów publicznych w latach 2010-2011, przygotowanego przez Mini-

w 2009 r., s. 1. Należy nadmienić, że prognoza ta opiera się na unijnej metodologii liczenia 
długu (ESA’95), która w porównaniu z metodologią polską uwzględnia przy obliczeniach nie-
co szerszy zakres jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ‒ samorządowego 
i rządowego, co w efekcie daje nieco większą wielkość długu publicznego (np. w metodolo-
gii krajowej liczenia długu publicznego nie uwzględnia się długu zaciąganego przez Krajowy 
Fundusz Drogowy). Szerzej na ten temat w opracowaniu metodologicznym Statystyka sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, GUS, Warszawa 2010.

12 http://www.mofnet.gov.pl/_files_/bip/bip_publikacje/2010/strategia_zarzadzania_dlugiem 
_2011-14.pdf [23.10.2010]. 

13 Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
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sterstwo Finansów w styczniu 2010 r.14 Dokument ten słusznie został określo-
ny przez prof. K. Rybińskiego jako „PR bez żadnego praktycznego znaczenia”. 
Rozczarowują także zapisy cytowanego wcześniej Wieloletniego Planu Finan-
sowego Państwa 2010-2013, koncentrujące się bardziej na podwyższaniu obcią-
żeń podatkowych niż cięciach wydatków publicznych. Przy czym, jak słusznie 
zauważa J. Siwińska-Gorzelak, ciąć wydatki publiczne należy raczej radykalnie 
niż łagodnie. Przyczyna jest bardzo prozaiczna: zwykle część wydatków i tak po-
wraca pod naciskiem różnego rodzaju lobby, a jeśli cięcia są bardziej radykalne 
(z zapasem), to jest szansa, że swoiste odbicie wydatków nie zniweczy reformy15.

2. Kryzys finansów jednostek samorządu terytorialnego 

W związku z tym, że finanse sektora samorządowego są integralnym 
elementem systemu finansów publicznych, opisane zjawiska kryzysowe w 
naturalny sposób przeniknęły do systemu finansów lokalnych. Jak zauważa  
B. Guziejewska, na szczeblu samorządu terytorialnego jest wydatkowana co-
raz większa część PKB, a w związku z tym finanse samorządowe są coraz 
wrażliwsze na tzw. negatywne szoki zewnętrzne, związane z kryzysami go-
spodarczymi i finansowymi16. 

W 2009 r. po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii samorząd teryto-
rialny musi zmierzyć się z sytuacją malejących dochodów własnych, czyli klu-
czowej kategorii dochodów z punktu widzenia problematyki samodzielności 
finansowej. W analizowanym roku procentowy wskaźnik udziału dochodów 
własnych w dochodach ogółem w skali wszystkich JST zmniejszył się o 3,6% 
w ujęciu nominalnym natomiast, po uwzględnieniu inflacji – o 7,1%. Anali-
zowany wskaźnik obniżył się z poziomu 56,4% w 2007 r. do 55,0% w 2008 r. 
oraz 48,8% w 2009 r. Należy podkreślić, że tendencja spadkowa dotyczyła 
wszystkich typów JST, jednak najsilniej dotknęła województw samorządo-
wych, w których udział dochodów własnych w 2007 r. był najwyższy i sięgał 
68,3%, w 2008 r. obniżył się do 58,8%, a w 2009 r. do 32,4%17.

14 Plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych w latach 2010-2011, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, Warszawa, 29 stycznia 2010. 

15 J. Siwińska-Gorzelak, Groźniejsza nierównowaga budżetu niż cięcia wydatków,  
w: obserwatorfinansowy.pl, adres internetowy: http://www.obserwatorfinansowy.pl/2010/03/31/
grozniejsza-nierownowaga-budzetu-niz-ciecia-wydatkow/ [23.10.2010]. 

16 B. Guziejewska,  Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Poltex, 
Warszawa 2010, s. 132. 

17 Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 
jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r., Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 
Warszawa 2010, s. 157. 
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Wyraźne uszczuplenie dochodów samorządowych wiąże się zwłaszcza 
z tymi źródłami, które wprost uzależnione są od koniunktury gospodar-
czej. Dotyczy to przede wszystkim udziałów JST w podatku dochodowym 
od osób prawnych (CIT) oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 
(PIT). Jest także efektem obserwowanej stagnacji na ryku nieruchomości, 
co w zdecydowany sposób rzutuje między innymi zarówno na mniejsze do-
chody samorządów z tytułu opodatkowania nieruchomości, jak i mniejsze 
dochody z majątku (np. dochody czynszowe z tytułu najmu, dzierżawy),  
a także niższe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i z tytułu podatku 
od czynności cywilnoprawnych18. 

Im bardziej budżet JST jest uzależniony od wpływów podatkowych, 
tym bardziej odczuwa skutki kryzysu. Dotyczy to zwłaszcza największych 
miast. Przykładem jest Warszawa, w której łączny udział dochodów z po-
datków dochodowych: od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), podatku 
od czynności cywilnoprawnych i majątkowych własnych wynosi ponad 50% 
całego budżetu.

Należy dodać, że obserwowany spadek dochodów JST to również efekt 
centralnych regulacji, wynikających z wprowadzenia ulg w podatku docho-
dowym od osób fizycznych (ulga prorodzinna obowiązująca od 2007 r., któ-
rej skutki budżety JST odczuły w 2008 r.) oraz wprowadzone od początku 
2009 r. zmiany stawek podatku PIT (18 i 32%). Na finanse lokalne wpływają 
też nierekompensowane samorządom zmiany w prawie, na przykład wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli, zmiana norm zatrudnienia w pomocy społecznej 
itp.19 Innym, bardzo istotnym czynnikiem pogłębiającym kryzys finansów 
lokalnych są skutki powodzi. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, w ostatniej z nich poszkodowanych zostało ponad 811 gmin 
(ucierpiała co trzecia polska gmina), a wysokość strat z tym związanych  
określa się na poziomie około 12 mld zł, tj. 0,85% PKB. Biorąc pod uwagę, 
że do tej pory rząd przekazał na likwidację skutków niecałe 3 mld zł, prze-
znaczona na ten cel kwota z Unii Europejskiej nie przekroczy 0,5 mld zł, 
należy przypuszczać, że znaczną część tych środków będzie musiał wyasyg- 
nować samorząd terytorialny20. 

18 Szerzej na ten temat w opracowaniu: M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło, Efektywne 
zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2010, s. 42-47.

19 Kłopoty finansowe samorządów nie wynikają z dekoniunktury, „Gazeta Samorządu i Admi-
nistracji” 2010, nr 20/322.

20 R. Zieliński, S. Czubkowska, Straty po powodzi sięgają 12 mld zł. Rządowi brakuje 9 mld zł, 
„Gazeta Prawna” 2010, nr 175.
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3. Deficyt i dług samorządu terytorialnego 

Deficyt budżetowy oraz zadłużenie JST i ich związków systematycznie ros- 
ną (por. rysunki 1 i 2). Szczególnie wysoka dynamika w tym zakresie dotyczy 
dwóch ostatnich lat. W 2009 r. zadłużenie wzrosło o ponad 40%, a za pierwsze 
dwa kwartały 2010 r. okazało się ono wyższe niż za cały rok 2009. Pojawia 
się pytanie o przyczyny tak wysokiej dynamiki wzrostowej. W opinii autorki 
niniejszego opracowania można je zdiagnozować następująco. 
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Rys. 1. Wynik jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 
a zmiany w zadłużeniu (w mld zł)

Ź r ó d ł o: Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014, s. 18.

Po pierwsze, jest to efekt wspomnianego wcześniej wyraźnego spadku do-
chodów własnych samorządu, spowodowanego kryzysem gospodarczym. Po 
drugie, jest to powiązane w znacznym stopniu ze skalą realizowanych inwesty-
cji samorządowych, współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Euro-
pejskiej. Należy pamiętać o tym, że instrumenty dłużne odgrywają ważną rolę 
jako czynnik podnoszenia zdolności absorpcyjnych JST. Wynika to z obowiązu-
jącej w Unii Europejskiej zasady współfinansowania21. 

21 Zgodnie z nią, dofinansowanie UE ma uzupełniać fundusze własne beneficjenta (JST), a nie 
powinno ich zastępować. Wymagany jest określony wkład własny beneficjenta, a wobec ograni-
czonych dochodów własnych JST jego funkcję często pełnią środki uzyskane z wykorzystania 
instrumentów zwrotnych przez jednostkę samorządową. 
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Ź r ó d ł o: jak w tabeli 1.

Po trzecie, w samorządach pojawił się swoisty czynnik psychologiczny spo-
wodowany bardzo żywą reakcją władz lokalnych na regulacje nowej ustawy  
o finansach publicznych (z 2009), zmieniające w zasadniczy sposób dopusz-
czalne limity zadłużenia JST na rzecz powiązania zdolności kredytowej jednost-
ki samorządowej i możliwości zaciągania przez nią zobowiązań finansowych  
z wielkością nadwyżki operacyjnej wypracowanej za ostatnie trzy lata (będzie 
o tym mowa w dalszej części opracowania). Wprowadzono wprawdzie długie 
okresy przejściowe obowiązywania „starych” limitów („nowe” limity będą do-
tyczyły dopiero  zobowiązań ustalanych w uchwałach budżetowych na 2014 r.), 
ale już sam fakt planowanych zmian spowodował obawy samorządowców, że 
w przyszłości niektóre jednostki stracą formalną zdolność kredytową, a co za 
tym idzie ‒ możliwość korzystania z instrumentów dłużnych. Zmobilizowało to 
samorządy do zadłużania się jeszcze na starych zasadach. 

W tym miejscu należy podkreślić, że dług sektora samorządowego stanowi 
niecałe 6% zadłużenia całego sektora finansów publicznych. Co symptomatycz-
ne, dług ten w zdecydowanej większości przypadków nie ma charakteru kon-
sumpcyjnego (w przeciwieństwie do długu sektora rządowego), tylko charakter 
prorozwojowy i najczęściej wiąże się z inwestycjami, które napędzają całą gospo-
darkę. Można z całą stanowczością stwierdzić, że nie ma poważniejszego inwe-
stora w sektorze publicznym niż JST, a realizowane przez nie inwestycje (w sa-
mym tylko 2009 r. ich łączna wartość przekroczyła 40 mld zł) są swoistym kołem 
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zamachowym całej gospodarki. W tym kontekście zbyt restrykcyjne limitowanie 
długu lokalnego (skądinąd uzasadnione i zgodne z doktryną zrównoważonych 
finansów publicznych, czyli tzw. złotą regułą zrównoważonego budżetu ‒ ang. 
golden rule of balanced budget) może skutkować wyhamowaniem inwestycji  
w sektorze publicznym.

4. Ocena nowych regulacji limitujących zadłużenie  
jednostek samorządu terytorialnego

Przepisy ustawy o finansach publicznych z 2005 r.22 od dawna stanowiły 
przedmiot powszechnej krytyki. Obowiązującym limitom długu lokalnego,  
tj. 60% limitowi relacji zobowiązań do dochodów ogółem oraz 15% limitowi 
dopuszczalnych, rocznych kosztów obsługi zadłużenia w relacji do planowa-
nych dochodów budżetowych, zarzucano następujące wady:

• brak adekwatności w zakresie relacji: poziom zadłużenia a podział odpo-
wiedzialności pomiędzy władzę centralną i lokalną za poziom długu krajowe- 
go/państwowego;

• brak powiązania z faktycznym poziomem zdolności kredytowej JST;
• nadmierną unifikację, nieuwzględniającą zróżnicowanej sytuacji finanso-

wej poszczególnych JST. 
Nowa ustawa o finansach publicznych23 wprowadziła okres przejściowy – 

trzyletnie vacatio legis, zgodnie z którym stare limity (art. 169 i 170) obowiązu-
ją do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy, indywidualny 
dla każdej JST wskaźnik limitujący zadłużenie (art. 243), bazujący na wielkości 
nadwyżki operacyjnej wyliczanej za trzy lata poprzedzające dany rok budże-
towy (w którym realnie będą zaciągane zobowiązania dłużne). Zgodnie z po-
wołanym artykułem, JST będą mogły emitować papiery wartościowe, zaciągać 
kredyty lub pożyczki, jeśli:
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gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
R – planowane kwoty spłat kapitału zaciąganego długu (kredytów, poży-

czek, wyemitowanych papierów wartościowych),
O – planowane do poniesienia w danym roku należności uboczne (odsetek 

i dyskonta) oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

22 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.

23 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
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D – dochody budżetu ogółem,
Db – dochody bieżące,
Sm – dochody ze sprzedaży majątku,
Wb – wydatki bieżące, 
n – rok budżetowy, 
n – 1; n – 2; n – 3 – kolejne lata poprzedzające rok budżetowy.
Według przedstawionego wzoru stosunek spłaty długu i odsetek w da-

nym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji 
powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem 
tego roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczanej odrębnie 
dla każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok. Należy 
nadmienić, że przyjęta konstrukcja indywidualnego wskaźnika limitującego 
spłatę zobowiązań JST nie ogranicza możliwości absorpcji środków euro-
pejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem  
z tych środków, ustawa zachowała bowiem dotychczasowe wyłączenia w tym 
zakresie.

Bardziej szczegółowego rozwinięcia wymaga natomiast problem nadwyżki 
operacyjnej, która stanowi niejako trzon konstrukcyjny  nowego limitu. Obli-
cza się ją jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.  
W przypadku osiągania wartości dodatnich możemy mówić o nadwyżce opera-
cyjnej (o deficycie operacyjnym ‒ w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). 
Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość za-
dłużania się JST oraz zdolność do realizacji nowych przedsięwzięć o charak-
terze inwestycyjnym. Z danych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachun-
kowych wynika, że gdyby wspomniany limit obowiązywał już w 2010 r., to 
bazując na sprawozdaniach z ostatnich trzech lat poprzedzających 2010 r. nale-
ży stwierdzić, że 39 JST (1,4% ogólnej liczby JST), w tym 16 gmin i 23 powiaty 
– nie mogłoby w 2010 r. zaciągać nowych zobowiązań (wystąpił u nich deficyt 
operacyjny)24. Z kolei z najnowszych danych Ministerstwa Finansów, doty-
czących wykonania budżetów JST w pierwszym półroczu 2010 r., wynika, że 
w alarmujący sposób pogarszają się wyniki bieżące samorządu,  a deficyt ope-
racyjny wystąpił aż w 734 jednostkach (czyli w ok. 24%) i dotyczył  686 gmin, 
25 powiatów, 21 miast na prawach powiatów oraz 2 województw25. 

Nie kwestionując słuszności idei indywidualizacji limitów długu JST, opar-
tej na koncepcji nadwyżki operacyjnej, w opinii autorki niniejszego opracowa-
nia należy mieć świadomość określonych wad i zagrożeń związanych z nowym 
limitem. Przedstawiają się one następująco: 

24 Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych, s. 151. 
25 Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 r., Ministerstwo 

Finansów, Warszawa, sierpień 2010, adres internetowy: http://www.mf.gov.pl/dokument.php? 
const=5&dzial=209&id=218192&typ=news [26.10.2010].
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• proponowany limit bazuje na danych „historycznych” (przy jego wyli-
czaniu bierze się pod uwagę sytuację sprzed dwóch lat) – brak uwzględnienia 
elementu prognozowania finansowego;

• nowy wskaźnik bazuje na nadwyżce operacyjnej, która w warunkach kry-
zysu gospodarczego jest trudna do osiągnięcia;

• analizowany limit jest bardziej wrażliwy na cykl koniunkturalny i znie-
kształca go zjawisko inercji występujące pomiędzy stanem gospodarki a sytu-
acją finansową JST (skutki kryzysu będą najbardziej odczuwalne przez samo-
rząd terytorialny w 2011 r. i później, co może ewidentnie ograniczyć zdolność 
JST do spłaty długu, a w konsekwencji zamrozić inwestycje samorządowe);

• zaproponowana formuła wyliczania limitu wiąże się z zagrożeniem znie-
kształcenia oceny kondycji finansowej JST w ujęciu wieloletnim i przeszaco-
wania zdolności kredytowej w sytuacji otrzymania przez JST wysokiej, jedno-
razowej dotacji majątkowej lub sprzedaży majątku komunalnego; tym samym 
wskaźnik wywiera swoistą presję na JST, aby wyzbywać się majątku w celu 
poprawy zdolności obsługi długu; 

• limit opiera się na podwójnym liczeniu kosztów obsługi długu (koszty 
obsługi długu występują we wzorze zarówno jako planowane koszty obsługi 
długu – lewa strona wzoru, jak i wykonane koszty obsługi długu – w wydatkach 
bieżących, prawa strona wzoru);

• wskaźnik nie uwzględnia nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych.

Konkluzje 

W związku z tym, że finanse sektora samorządowego są integralnym ele-
mentem systemu finansów publicznych, występujące w gospodarce zjawiska 
kryzysowe w naturalny sposób przeniknęły do systemu finansów lokalnych. 
Nastąpiło wyraźne zmniejszenie dochodów samorządowych, zwłaszcza tych, 
których źródła są wprost uzależnione są od koniunktury gospodarczej oraz 
zwiększył się deficyt analizowanego sektora. W efekcie ewidentnie wzrosła dy-
namika wykorzystania instrumentów dłużnych w gospodarce finansowej JST, 
co w znacznym stopniu wiązało się także z ogromną  skalą inwestycji samo-
rządowych, współfinansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 
Opisane w opracowaniu wady nowej konstrukcji limitu zadłużeniowego oraz 
jego nieadekwatność do aktualnej sytuacji na rynkach finansowych stanowią 
realne zagrożenie wyhamowania inwestycji w sektorze publicznym. 
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Introduction

In its development Ukraine rose superior to stage of reconstructive growth 
and shifted to investment one. Using potential of innovation development is 
among fundamental factors to be critical for economic growth of Ukraine. Its 
important falling behind developed countries in social and economic develop-
ment as well as in scientific and technological one makes transition to innova-
tion type of development necessary condition for maintaining economic and 
political sovereignty. Exhaustion of factors of extensive economic development 
results in redoubling attention to search of new factors to speed up economic dy-
namics being adequate to current development of world economy.  Thus, imple-
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mentation of investment and innovative model of economic growth in Ukraine 
becomes objective need which alternative is decline of national economy, and 
death of economic or may be national sovereignty. Hence, today Ukraine fac-
es inevitability of deep correcting economy which idea is not only economic 
growth. Its innovation nature should become basis for stable economic progress 
as well as high competitiveness within the world economic area. 

The article demonstrates results of studies concerning solving strategic 
problem of innovative reformation of economy both at national level and at re-
gional one based upon intensive search of theoretical evidence and their imple-
mentation on the basis of practical measures as for realization of cluster model 
of regional development and determination of its key sources of financing. 

1. “National Projects” as the Tool of Innovative  
Transformation of Economy both  

at National Level and at Regional One

Innovations should support dynamics of development of the state and com-
petitiveness of enterprises. The main objective of the state innovative policy 
is creation of socio-economic, organizational, and legal conditions for effec-
tive rebirth, development and use of technological capabilities of the state, for 
ensuring implementation of modern harmless, safe and sound, energy-saving 
technologies, resource-recovery technologies, for production and realization  
of new types of competitive goods. Modernization of Ukrainian economy on 
the basis of innovative development should be provided with complex imple-
mentation of numerous tools of economic policy, mobilization of entrepreneur-
ial potential of the society, and interaction between state, science, and business.

Realization of the state policy aimed at development of necessary econom-
ic, institutional, scientific and technological, and social factors of validation 
of Ukraine as high-technology country, and its joining high-technology world 
countries should become the fundamental of new strategic course of innovative 
development. It should be noted that this very objective may become foundation 
not only for economic strategy but also for political consolidation of the nation.  

Within the concept of innovation and investment of development in Ukraine 
under patronage of the President of Ukraine it is foreseen to implement policy 
of “national projects” to be the policy of economic breakthrough and faster 
growth aimed at improvement of business reputation of Ukraine, opening new 
prospects, and its near Group of Twenty.  Legal support of status of “National 
Projects” is important means to avoid bureaucratic longstops, and to guarantee 
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their fast implementation. For legislative consolidation of “national projects” 
there is formulated a project “Regulations for National Projects”, and much is 
done to develop project concept of the Law of Ukraine “On National Projects”. 

Key indices which will be achieved thanks to implementation and realiza-
tion of policy of “National Projects” are:

• USD14 bln to 15 bln  of direct foreign investments will be attracted.
• No more than 300,000 new jobs will be created.
• GDP will be increased by 4,7-5%.
• Annual import expenditures on energy will be USD 2 bln-2,5 bln reduced; 

GDP energy intensity will decrease by 10-12%.
• There will be set favorable investment environment and positive image of 

the state; there will be approximated prospect of joining G-20. 
Being strategic and system “National Project” should be aimed at solving 

the most acute problems within the society, and developing impulse for eco-
nomic, social, and regional progress. Today the main functional blocks as well 
as major process of realization of national projects are defined: project “Open 
World”(creation of national educational communicative network); “Affordable 
Housing”; “Qualitative Water”; “Clean Town” (modern complexes on solid 
domestic waste processing); “Energy of Nature” (construction of wind power 
plants, solar power plants, midget power plants), and many other projects. 

We believe that successful realization of national projects will be possible 
if concept of realization of mechanism of regions of Ukraine on innovative ba-
sis is developed with the help of cluster approach. Under current market rela-
tions economic branch is next to virtual idea. However, authors of the majority  
of regional strategies and programs of social and economic development still 
work in accordance with old party and command canons. As for the new ap-
proaches they foresee indirect influence on general economic development 
through creating conditions for private business. Implementation of the cluster 
model of regional economy development will favor mutually advantageous co-
operation between government, business, and scientific institutions. 

2. Importance of the Cluster Model, and Foundation  
of Choice of Key Clusters for Project  

of Regional Development and for Competitive Growth

Characterizing cluster as interconnected group of companies and institu-
tions of allied sectors located within one region and engaged in one business 
line one may state that high competitveness is one of the principal conditions of 
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their profitable funtioning. Clustering companies foresees their close coopera-
tion, alternative of sharing tasks ans functions for best possible  activities of 
the branch in region as well as the region progress as a result of cluster’s suc-
cess.  Organization of financial services in London, motor industry in Germany, 
and technology intensive IT cluster in California can be examples of available 
heavy-producing clusters. In Ukraine positive experience of cluster model of 
regional development implementation are Lviv Region (tourist cluster) and 
Donetsk Region (agricultural cluster and metallurgical cluster). Thus, develop-
ment of tourism was determined as priority for Lviv Region. Such a branch is 
not available. Smoothly tourism emerges, passes, and runs into many industries. 
As for tourism, cluster approach to strategy of development of economy of re-
gion considers simultaneously abilities of all branches which work for the type 
of activity. It is both transport, and hotel business, and infrastructure of city 
economy, and advertising, and many other things. 

Thus just cluster development of regions is the condition of innovation- ori-
ented economy, stimulation of process of innovation, modernization, and inter-
action of key parts. Regional competitiveness is based on efficiency improving 
owing to promotion of innovations, improvement of business environment, and 
creation of efficient branch clusters.   As the world practices show, improvement 
of competitiveness of region depends on application of two-component approach:

• Improvement of business environment of operations of business. It will 
ensure creation of economic and legislative, and institutional platform within 
which clusters and separate companies compete with each other.

• Mobilization of clusters which will give ability to put first things first and 
to intensify advantages and spheres of business environment; it will help com-
panies to boost production and competitiveness; it will guarantee dialog betwe-
en government and business.

Thus, it is obvious that the state is quite interested in backing clusters. 
Among other things it should ensure:

1. Close cooperation between clusters and scientific research institutions, 
and instituions of higher education. 

2. Financing technological innovations as well as their implementation.
3. Creation of adequate supporting and stimulating regulatory framework.
It is expedient to implement cluster model of regional competitiveness 

improvement in Ukraine with the help of pilot project implementation within 
separate the most developed regions among which Prydniprovsky Industrial Re-
gion is.  Dnipropetrovsk Region ranks second after Kyiv in the Index of Global 
Competitiveness of 2009-2010 among regions of Ukraine. Economy of Dnipro-
petrovsk Region has powerful heavy industry thanks to which it makes a great 
contribution to the country economy. That’s why it is industrial iron heart of 
Ukraine. Dnipropetrovsk Region assures more than 15 per cent of the country 
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GDP. Practically each sixth hryvna in the state budget is earned by enterprises of 
Dnipropetrovsk Region. 100 per cent of black-iron ores, 82 per cent of iron ores, 
75 per cent of pipes and tubes, 57 per cent  of ferrous alloys, and 37 per cent of  
rolled metal products are being produced here. 

It goes without saying that it is great responsibility to be the heart of the 
state. Any alternation in indices of activities impacts on entire Ukraine, and it 
requires particular grounding the strategy of regional development as impor-
tant factor of attracting investors, and transfer of innovative technologies. It is 
required to identify the most upcoming sectors for the region development, to 
form key clusters, and to be concentrated on attracting investments for them. It 
will give ability to realize absolutely new strategy of regional economy man-
agement. So, the strategy of development of economic growth of region should 
answer the three principal questions:

• Which areas and sectors have the greatest potential for growth.
• Which resources are required to realize the potential.
• How it is possible to form the potential into practical power of region, and 

what is the term to realize stated objectives.
It is important to show businesses which sectors development is attractive 

for region; where they can find absolute support of the state including financial 
and credit policy, and where they can best incorporate in the program of the 
region development.

Grounding selection of the most attractive that is key clusters of regional 
development project aimed at competitive growth of regional economy should 
be effected according to specific criteria. Central of them are:

• Level of economical growth potential (volume and dynamics of employ-
ment of population, contribution to welfare of a region).

• Fragmentation of cluster, level of small and medium business develop-
ment, level of competition.

• Potential of the project efficiency that is possibility of operative alterna-
tions at a regional level within cluster approach to make the project successful 
with participation and support of representatives of cluster.  

Following additional criteria should also be taken into account:
• International competitiveness of cluster.
• Geographical depth.
• Communications with other clusters within economy of region.
Analysis of conditions and dynamics of economical growth of Prydniprov-

sky Region show that there are a number of problem zones which may be influ-
enced on within regional development project. Among them are:

• Low level of diversification of economy and domination of heavy indu-
stries (e.g. machine-building industry, metallurgical industry, chemical indu-
stry).
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• Declining employment in some key sectors (e.g. agriculture, finance servi-
ces, aerospace industry, defense industry).

• Poor level of modern science intensive sectors development (e.g. business 
services, communications, electronics etc.).

That very time Dnipropetrovsk Region has a number of competitive or po-
tentially competitive clusters owing to which hardening and growth of com-
petitiveness of the region is possible (e.g. clusters of agriculture, construction, 
chemical industry etc.).

Advantages and burning problems of Dnipropetrovsk Region identified 
help to set medium-term and long-term objectives for government authorities, 
business and society, and to draw up the guidance for regional competitiveness 
growth (fig. 1).

Definition of pilot clusters with significant growth potential is one the first 
strategically verified steps of Dnipropetrovsk Region progress. It is vitally im-
portant to find “engine points of growth” in the region. These are several sectors 
which on manufacturing chain automatically initialize development in related 
sectors. This is the point of cluster approach use in development of economy of 
Dnipropetrovsk Region.

Support of Innovation 
and Modernization

• Favour development of clusters at the expense of 
development of dialog between authorities and 
business, and extension of cooperation between 
companies

• Create favourable conditions for business to 
develop 

• To create effective mechanisms to attract 
investments in region, to create favourable 
environment to attract national and foreign capital 
in key clusters

• Scale educational system and educational 
programs to requirements of cluster companies

• Create for population abilities to get modern 
competitive education, and to develop competen-
cies necessary for stable progress of regional 
economy

• Create conditions to stimulate enterprises for 
implementation innovations and modernization of 
production capacity

Diversification of 
Economy at the Expense 

of Development of 
Clusters

Attracting Home and 
Foreign Investments

Development of Human 
Resources

Fig. 1. The Key Tendencies of Regional Competitiveness Growth on Cluster Model
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However, to talk of real effect and tangible results of the “engine” strategi-
cally priority areas at the first stage of cluster approach implementation it is 
required to select two of them or three. According to selected criteria of key 
clusters alternative in the region as well as principal directions of regional com-
petitiveness it is expedient to identify six groups of clusters of which two key 
clusters are separated to realize project of Prydniprovsky1 Region development:

• the most attractive: agriculture, food industry;
• attractive: construction, engineering, chemical industry;
• less attractive: business services;
• unattractive: metallurgy.
The introduced clusters have considerable potential of increasing competi-

tiveness of the region. Let us estimate each of them according to the basic selec-
tion criteria (tab. 1). 

Table 1. Grounding of Key Clusters of Prydniprovya region

Clusters

Key selection criteria 

Attrac-
tiveness

Economic potential Level of 
cluster 

fragmen-
tation 

Potential 
of the 

process 
efficiency 

Employment 
rate in 2008

Dynamics of 
2004-2008 

(%)

Contribu-
tion into 

the region 
welfare 

Agriculture/
Food Industry 89,121 ‒3,1

Construction 40,845 21,5

Engineering 47,022 ‒5,8

Chemical 
Industry 30,891 16,9

Business 
Services 28,238 16,5

Metallurgy 118,593 2,7

Note:        attractive       unattractive
S o u r c e: Statystychnyi schorichnyk Dnipropetrovskoi oblasti za 2009 rik, Presa Ukrainy, Dnipro-pe-

trovsk 2009, 590 s.

Thus, according to the criteria of economic potential (degree and dynamics  
of population employment) taking into account the specialization of the economy 
of Prydniprovya region comparing to Ukraine (specific weight of Dnepropetrovsk 

1 Statystychnyi schorichnyk Dnipropetrovskoi oblasti za 2009 rik, Presa Ukrainy, Dnipro-
petrovsk 2009, 590 s.
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Region in general population employment in Ukraine ‒ 9,37%), Russia (specific 
weight of Dnepropetrovsk Region in general employment in Russia – 1,81%) and 
countries of Eastern Europe (specific weight of Dnepropetrovsk Region in general 
employment in Eastern Europe – 6,04%) the most attractive are agriculture, food 
industry, construction, engineering, chemical industry, and metallurgy. From the 
point of view of region’s contribution into the welfare such clusters as metallurgy, 
engineering, construction should be singled out. They contribute the most at the 
expense of giving the most shares of jobs and relatively high pay. 

Clusters have different degree of attractiveness depending on the level of 
fragmentation and project efficiency. That is why in spite of the fact that today 
such budget-making branch as mining and metallurgical complex plays main 
part for Dnipropetrovsk Region, metallurgical cluster is considered to be the 
most unattractive one in connection with great dependence upon several large 
companies with low level of small and middle businesses development. In this 
situation cluster strategy will turn into the strategy of the largest cluster’s com-
panies. Speaking about construction branch it is necessary to note that despite 
the knock made by economic crisis it is sill very important driver in economic 
structure of Dnipropetrovsk Region. As for agriculture, the importance of this 
area is ironically conditioned mostly by the fact that Dnipropetrovsk Region is 
mighty industrial region. It is quite necessary to rebuild the economic structure 
to minimize its dependence on, for instance, fluctuations of demand for metal 
production that has been prevailing up to now. Besides agriculture of Dnipro-
petrovsk Region, the biggest grain producer has great potential. 

Consequently, taking into account the correspondence to the determined 
selection criteria the following two clusters can be named as the most attrac-
tive ones: agriculture-food industry and construction, that can be “centers  
of develompent” which will give the impulse for innovative rebuilding of the 
economy of Prydniprovya Region. Nowadays the situation in the region taken 
in complex is mostly determined by the work of industrial giants. Here is our 
strength and weakness at the same time. Any fluctuations of such enterprises 
lead to the turbulence of the whole cities of the region, and the latest crisis has 
confirmed it. The situation can be changed by developing small and middle 
businesses in the region. Here is the greatest potential of the long-term growth.  

3. Key sources for funding regional economic development  

Success of implementation and realization of the project of regional eco-
nomic development and competitiveness increase according to cluster model 
depends mostly upon the possibilities of its financial provision, effective search 
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for mobilizing domestic funding sources and attracting direct foreign invest-
ments. Prydniprovya Region can use the variety of sources to fund innovative 
and investment development programs.   

The following key funding sources at regional level can be singled out:
• Public financing (provides means for general infrastructure improvement 

and services quantity in the region; depends upon the funds available at the na-
tional level and current state priorities).

• International institutions funding (involves using range of such financial 
instruments as credits, investments into assets).

• Public and private partnerships (require financial obligations and corre-
spondent experience of the region).

• Direct foreign investments (require proactive role of regional authorities 
in attracting and constant support of investors). 

Let us examine in details direct foreign investments. Potential efficiency 
from direct foreign investments is rather high provided using strategic cluster 
approach to regional development. There are several categories of foreign in-
vestments that region can attract (fig. 2).

Type of Direct Foreign Investments 
into the Region

Oriented 
to region 

resource use 

• Realized when 
companies need 
to benefit from 
country’s raw 
material base, 
for example:
− natural 

resources 
− low labour 

force cost 
− availability of 

specialized 
workers 

Oriented 
to regional 

markets 

• Used by 
companies to 
enter the market 
of country or 
“macroregion” 
(often neigh-
bouring regions 
are examined)

Oriented 
to increase 

of effectiveness 

• Often follow the 
investments 
oriented to 
resources or 
markets to 
optimize 
operating 
activity

Oriented 
to strategically 

important 
regional assets 

• Implemented in 
case of merging 
the company, 
creating joint 
enterprises or 
within 
long-term 
strategy, joint 
production або 
and RED 

Fig. 2. Type of Direct Foreign Investments into the Region
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Table 2. Basic Conditions and Strategies for Direct Foreign Investments  
Attraction at Regional Level 

Conditions of 
Investment 
Attraction 

Administrative Environment Strategy for Investment 
Attraction 

Tasks

To create effective mechanism of 
administrating direct foreign investments 
aimed at providing transparent process for 
the investors 

To define target benefit from 
direct foreign investments and 
target branches of the economy, 
investments and types of 
financial stimulation 

Basic Activity 
Directions 

1) elimination of inefficient existing 
mechanisms:
 – regulation and administrative processes 
 – activities of controlling and other units 

2) implementation o the best international 
practices in the sphere of direct foreign 
investments 

1) finding key regional assets;
2) finding the branches of 
primary importance;
3) finding necessary type of 
investors or partners 

Key Results 

Effective mechanism of administrating 
direct foreign investments: 
 – Investment agency: 

• administrating direct foreign invest-
ments; 

• promotion of investment attractiveness 
of the region. 

 – Creation of free trade and investment 
zones 

Efficient strategy on attracting 
investors to priority regions: 
 – Financial stimulation and 
support (tax advantages, 
grants etc.)

 – Terms and priorities:
• Local workers employment;
• Staff training and transfer of 

skills;
• Ensuring proper level of 

remuneration 

Let us examine in details direct foreign investments. Potential efficiency 
from direct foreign investments is rather high provided using strategic cluster 
approach to regional development. There are several categories of foreign in-
vestments that region can attract (fig. 2).

If regional government bodies want to influence decision of the investors 
they must create necessary conditions and develop strategy for investment at-
traction (tab. 2). 

Such factors influence upon successful investments attraction to Pryd-
niprovya Region:

• Efficiency of cluster approach: region needs and has to implement the 
strategy of foreign investments attraction according to the needs of specific key 
clusters to turn them into the “point of growth”. 

• Comprehensive approach: proactive approach in attracting target compa-
nies to the region is the key to success; it requires implementation of separate 
systems and processes in investment agencies.
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• Differentiated brand: the region has to differentiate its investment brand 
from the competitors depending on the selected investors’ segments and clear 
decision concerning the branch which requires the investments.

• Ensuring the practical implementation of arrangements: country’s 
strong investment brand is a very important factor for primary attraction  
of companies to the region, but investors will not take a decision to enter it with-
out implementation of the arrangements.

• Investors’ support: providing investors with the necessary system support, 
for example, in business registration, funding attraction, staff employment etc., 
is a critically important factor for investment attraction.

General objectives are the basis for the region to select the approach to in-
vestment attraction taking into account present difficulties and problems (tab. 3).  

Table 3. Approaches to Investment Attraction at Regional Level 

 “Reactive Approach” “Proactive Approach” “Domestic Growth”

O
bj

ec
tiv

e To help interested investors 
find easily contacts of the 
necessary organizations and 
assistance in the region 

To determine potential target 
investors and cooperate 
actively to attract them to 
the region  

Lack of strategy of active 
search for investors with 
quick and professional 
reaction when investors 
show certain interest 

A
dv

an
ta

ge
s

 – high possibility of agre-
ement conclusion;

 – relatively short sales 
cycle;

 – relatively high staff pro-
ductivity and investment 
revenue 

 – lack of dependence from 
external companies in 
attracting the  investors;

 – ensuring substantial 
monitoring of regional 
changes;

 – wider range of possi-
bilities as for forming 
the structure of regional 
economy 

 – inexpensive approach 
owing to low costs for 
employment, advertising 
and financial stimulation;

 – free resources for invest-
ing into assets;

 – keeping the possibilities to 
react to potentially profit-
able agreements 

N
ec

es
sa

ry
 c

on
di

tio
ns

 

 – availability of sufficient 
advantages in business 
environment of the region 
to enter the “shortlist” of 
the investors;

 – ability to offer competiti-
ve package of additional 
privileges and terms;

 – experienced and profes-
sional staff;

 – big team on projects sales 
and several analysts 

 – experienced sales special-
ists;

 – a lot of skilled investment 
analysts; 

 – established contacts with 
target companies;

 – high-quality assets attrac-
tive for the investors;

 – possibility to invest into 
regional assets to increase 
their attractiveness for 
potential investors  

 – small team on investment 
project sales and research;

 – limited marketing activity 
and activity on developing 
regional; 

 – presence of local repre-
sentatives to hold negotia-
tions with potential inves-
tors and giving support 
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Nevertheless, Prydniprovya Region with its objective to attract direct for-
eign investments faces general difficulties and problems: 

• Lack of coordinated standpoint of regional authorities as for the strategy 
of attracting direct foreign investments. Lack of consensus often leads to lack 
of focus, inefficient use of resources and surpluses of possibilities to be offered 
to the investor.

• Lack of clear comprehension and communication of the facts which dis-
tinguish the region for investors and differ from the competitors. Most regions 
are not able to poison themselves efficiently, relying on the standards that are 
used by other countries-competitors and following them unquestioningly.

• Lack of segmentation and clear objectives within the strategy (target seg-
ments of the investors). Great amount of regions prefer passive strategy (waiting 
until the investor gets interested by himself) or active action without connection 
with target segment of the investors (for example, generalized information de-
livery), that lead to waste of  resources and developing inefficient offers for the 
investors.

Lack of access to powerful investors interested in the region, investors who 
appreciate unique characteristics of the region. Most part of the regions waste 
their time attracting non-target investors as they have no idea about the type of 
investor they need. Thus they decrease efficiency of their work. Having selected 
the approach to investment attraction at regional level it is necessary to develop 
the correspondent structure and build effective mechanism to attract the invest-
ment to the key clusters: 

• attracting target foreign investors as the expense of purposeful position-
ing of the region as the one which is attractive among the selected branches and 
clusters;

• assistance to the potential investors in solving all the necessary adminis-
trative and legal questions within simple, comprehensive and customer-oriented 
process;

• constant support of the companies that operate in the region;
• making regional policy corresponding to strategy of direct foreign invest-

ment attraction;
• assisting the companies working in the sphere of searching corresponding 

partners and suppliers to widen their presence in other regions as well;
• creating positive image and brand of the region at global level, goods and 

services promotion produced in the region;
• interaction with key interested parties aimed at ensuring correspondence 

the processes and structures to objectives and view of the region. 
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Conclusions

The approaches selected for Dnepropetrovsk Region are planned to be de-
veloped with the help of two mechanisms. The first one is to create the condi-
tions by the authorities where business can develop conveniently and efficiently 
and provide decisions promoting its growth and regional welfare. The second 
one is a direct organization of clusters. Most companies working in one direc-
tion have the same difficulties. Companies’ interaction helps provide coopera-
tive successful solving of the problems in the situations where commercial in-
terests are not crossed but there are certain similar problems.   

Short-term effect can be achieved by classic administrative methods but to 
achieve long-term effect of regional economic growth it is necessary to use 
the clusters where maximum development is possible. Thus main branches of 
Dnipropetrovsk Region are heavy and chemical industry but they have not many 
enterprises to be involved into. In case of point wise help to several manufactur-
ing the effect will be low while construction and agriculture are represented by 
hundreds of companies all over the region each of which can improve its eco-
nomic situation. This is a key idea and task of new innovative and investment 
project. 

Literature

Statystychnyi schorichnyk Dnipropetrovskoi oblasti za 2009 rik, Presa Ukrainy, Dnipro-
petrovsk 2009, 590 s.
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Streszczenie. Artykuł prezentuje sytuację finansową miast na prawach powiatu  
w latach 2005-2009. Analiza została przeprowadzona na podstawie zbiorczych spra-
wozdań finansowych. W badaniu wykorzystano wskaźniki opisane w literaturze przed-
miotu oraz wskaźniki zaproponowane przez Ministerstwo Finansów.

Słowa kluczowe: nadwyżka operacyjna, deficyt operacyjny, struktura budżetu mia-
sta na prawach powiatu

Wstęp

Sytuacja finansowa miast na prawach powiatu (powiatów grodzkich) w la-
tach 2005-2009 ulegała znacznym zmianom. Wpływ na to miało wiele czynni-
ków. Z jednej strony wejście Polski w struktury Unii Europejskiej umożliwiło 
pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację zadań, z drugiej ‒ w bada-
nym okresie wyłoniły się istotne czynniki zewnętrzne w postaci globalnego 
kryzysu finansowego, który również przełożył się na sytuację finansową po-
szczególnych miast na prawach powiatu.

Celem artykułu jest przeanalizowanie sytuacji finansowej miast na prawach 
powiatu oraz identyfikacja czynników wpływających na ich kondycję finansową 

ZN nr 21.indb   321 2011-10-25   08:54:10



Anna Sołtysiak322

w latach 2005-2009. Punktem wyjścia w zakresie realizacji podanego celu będą 
zbiorcze sprawozdania finansowe, dostępne na stronach internetowych Mini-
sterstwa Finansów. Na podstawie zgromadzonych informacji wykorzystane zo-
staną wskaźniki opisywane w literaturze przedmiotu oraz dostępne w formie 
opracowania przez Ministerstwo Finansów. Stanowić one będą instrumentarium 
do zbadania wskazanego problemu. 

Miasta na prawach powiatu spełniają specjalne funkcje. Są to szczególne 
jednostki, które można uznać za tzw. lokomotywy rozwoju. Rozwój tych jed-
nostek następuje w dosyć szybkim tempie. Dzięki własnym inwestycjom przy-
czyniają się do rozwoju całego regionu. Są to szczególnie atrakcyjne miejsca 
nie tylko pod względem gospodarczym, ale również kulturowym, dlatego też 
autorka podjęła próbę analizy sytuacji finansowej właśnie tych jednostek samo-
rządu terytorialnego [JST].

Specyfika miast na prawach powiatu wynika z faktu, że są to gminy, które 
oprócz własnych, gminnych zadań, wykonują dodatkowo zadania powiatu. Taka 
gmina na własnym terytorium odpowiedzialna jest za realizację wszystkich 
zadań samorządu lokalnego. Miastem na prawach powiatu mogło zostać mia-
sto, w którym według danych z 1998 r., mieszkało co najmniej 100 tys. miesz-
kańców, a także miasto, które przed reformą było siedzibą wojewody, jeżeli 
rada danego miasta nie wnioskowała o odstąpienie od nadania praw powiatu1.  
W myśl przeprowadzonej reformy w 1999 r. utworzenie między innymi miast na 
prawach powiatu miało zwiększyć skuteczność i efektywność działania urzędów 
administracji publicznej oraz wykonywania usług publicznych. Niezbędna była 
również poprawa zarządzania finansami zarówno na poziomie lokalnym (powia-
towym), jak i regionalnym (wojewódzkim). Osiągnięcie takich celów było moż-
liwe jedynie poprzez utworzenie możliwie najbardziej racjonalnych oraz naj-
skuteczniejszych struktur administracji publicznej pod względem terytorialnym. 
Niezbędne było również wyposażenie ich we właściwe kompetencje i w odpo-
wiednią pozycję w systemie finansów publicznych. Oznaczało to więc potrzebę 
utworzenia samorządu terytorialnego na wszystkich stopniach podziału teryto-
rialnego, by możliwa była pełna decentralizacja zadań publicznych. Nastąpiło 
uzupełnienie segmentu lokalnego o struktury powiatowe, natomiast na poziomie 
segmentu regionalnego władzy publicznej utworzono województwo samorzą-
dowe2. Miasta na prawach powiatu można podzielić na trzy grupy: małe (do  
60 tys. mieszkańców), średnie (do 100 tys. mieszkańców) i duże (ponad 100 tys. 
mieszkańców). Powiaty grodzkie to głównie duże miasta, wśród których znajdu-

1 Encyklopedia samorządu lokalnego dla każdego, red. nauk. M. Stahl, B. Jaworska-Dębska, 
Wyd. Dyfin, Warszawa 2010, s. 106.

2 Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa przyjęta przez Radę Ministrów 
w dniu 12 grudnia 2000 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, 
grudzień 2000 r. ze strony www.senat.gov.pl.
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ją się miasta wojewódzkie, takie jak: Wrocław, Łódź, Kraków, Opole, Gdańsk, 
Poznań, Warszawa, Szczecin czy Olsztyn. Miasta średnie to między innymi: 
Jelenia Góra, Suwałki, Przemyśl, Chełm i Zamość. Natomiast małe miasta to 
na przykład: Biała Podlaska, Świnoujście, Ostrołęka, Tarnobrzeg. Liczba miast 
na prawach powiatu w poszczególnych województwach jest różna. Od jednego  
w województwie opolskim i świętokrzyskim do 19 w województwie śląskim. 

1. Struktura dochodów i wydatków miast  
na prawach powiatu

Miasta na prawach powiatu dysponują znaczną ilością środków budżeto-
wych i z roku na rok wielkość ta wzrasta. W roku 2005 miasta na prawach 
powiatu dysponowały środkami o łącznej wartości przekraczającej 36 mld zł, 
natomiast w 2009 r. było to już ponad 50 mld zł (zob. tab. 3). Miasta na pra-
wach powiatu mają do wykonania dużą liczbę zadań, niezmiernie ważnych dla 
prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Są to zadania dotyczące zarów-
no oświaty, kultury, porządku publicznego, budownictwa mieszkaniowego, 
gospodarki terenami, wodociągów i kanalizacji, ale również zadania związane 
z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy3. Miasta 
te są  ośrodkami na tyle dużymi i sprawnie działającymi, że są w stanie spro-
stać wszystkim nałożonym na nie obowiązkom. Największe dochody osiągają 
przede wszystkim: Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Poznań i Gdańsk, dys-
ponując ponadmiliardowym budżetem, a Warszawa nawet ponaddziesięciomi-
liardowym. Z roku na rok liczba miast osiągających ponadmiliardowe dochody 
rośnie (zob. wykres 1). Świadczy to z pewnością o coraz lepszej kondycji finan-
sowej i o coraz sprawniejszym funkcjonowaniu.  

Analizując strukturę budżetów miast na prawach powiatu, można zauważyć, 
że wśród dochodów dominują dochody własne, stanowiące ponad 66% docho-
dów ogółem (tab. 1). Największy udział dochody własne stanowiły w 2007 r. 
osiągając 70,32%. W roku 2009 wielkość ta uległa zmniejszeniu do poziomu 
66,09%. Ta malejąca tendencja udziału dochodów własnych w dochodach ogó-
łem może być nieco niepokojąca. Jest to jednak bardzo stopniowy spadek i nie-
wykluczone są zmiany takiej tendencji. Znaczne wpływy miasta uzyskują rów-
nież z subwencji, choć jej udział w dochodach ogółem jest znacznie mniejszy niż 
dochodów własnych. W latach 2005-2007 udział subwencji ogólnej w dochodach

3 Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. nr 16, poz. 95, z późn. 
zm., art 4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 91, poz. 578  
z późn. zm.
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Wykres 1. Największe dochody miast na prawach powiatu  
w latach 2005-2009 (w tys. zł)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie informacji  z banku danych lokalnych GUS.

Tabela 1. Struktura dochodów ogółem miast na prawach powiatu  
w latach 2005-2009 (w %)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009

Dochody własne 66,13 67,70 70,32 69,51 66,09
Dotacje celowe 10,92 11,01 9,79 9,86 11,45
Subwencje ogólne 22,95 21,29 19,90 20,63 22,46

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST 2005-2009 oraz  
informacji  z banku danych lokalnych GUS.

stopniowo się obniżał, a następnie zaczął wzrastać i w 2009 r. osiągnął war-
tość 22,46%. Najmniejsze wpływy miasta uzyskują z dotacji celowych, które 
w analizowanym okresie zmniejszały swój udział w dochodach do poziomu 
9,79% w 2007 r., a następnie nieznacznie wzrosły osiągając 11,45% w 2009 r. 
Dochody uzupełniające (dotacje i subwencje) są dość ważnym źródłem docho-
dów poszczególnych JST. Wynika to ze zróżnicowania poziomu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego i z dysproporcji w poziomie potencjału dochodowego 
jednostek, a także z finansowania i udostępniania dóbr publicznych i społecz-
nych. Przekazywanie środków w ramach subwencji ma na celu niwelowanie 
różnic we wpływach podatkowych w budżetach samorządowych. Nie ogranicza 
ona  w żaden sposób samodzielności w sposobie dokonywania i finansowania 
zadań4.  

4 L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 193, 201.
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Dominacja dochodów własnych w dochodach ogółem świadczy o dobrej 
sytuacji finansowej miast, ponieważ przeważająca część ich dochodów uzależ-
niona jest od skuteczności działania władz oraz od potencjału danego miasta. 
Niski udział dotacji w strukturze dochodów świadczy o tym, że samodzielność 
wydatkowa nie jest ograniczana. Tylko w niewielkim stopniu kierunki dokony-
wanych wydatków są odgórnie narzucane organom powiatów grodzkich. 

Tabela 2. Dotacje otrzymane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
 w latach 2006-2009 (w tys. zł)

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009

Gminy 10 336 236 10 918 551 11 709 492 11 618 012

Udział dotacji w dochodach ogółem 19,980 19,150 18,790 17,910

Gminy miejskie 2 039 262 2 135 154 2 206 064 2 223 831

Udział dotacji w dochodach ogółem 16,750 15,680 15,040 14,970

Gminy miejsko-wiejskie 3 384 110 3 617 935 3 900 755 3 865 180

Udział dotacji w dochodach ogółem 20,020 19,300 18,980 17,940

Gminy wiejskie 4 912 827 5 165 427 5 602 639 5 528 968

Udział dotacji w dochodach ogółem 21,690 20,970 20,720 19,420

Powiaty 3 433 694 3 503 137 4 201 981 4 509 217

Udział dotacji w dochodach ogółem 23,130 21,680 23,150 22,450

Miasta na prawach powiatu 4 512 564 4 586 591 4 873 834 4 928 908

Udział dotacji w dochodach ogółem 11,010 9,790 9,860 11,450

Województwa 1 349 004 1 483 626 2 980 713 1 571 937

Udział dotacji w dochodach ogółem 14,220 13,070 23,540 8,040

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie informacji z banku danych lokalnych GUS.

Wielkość przekazywanych dotacji rośnie z roku na rok (zob. tab. 2). Wynika 
to przede wszystkim z rosnących potrzeb społeczeństwa, ale i również z faktu, 
że część JST nie jest w stanie w dostateczny sposób zaspokoić tych potrzeb, 
dlatego też niezbędne jest przekazanie odpowiedniej ilości środków z budżetu 
państwa. Wśród wszystkich JST największe dotacje w latach 2005-2009 otrzy-
mały gminy, a przede wszystkim gminy wiejskie. Otrzymały one tyle środków, 
ile w sumie pozostałe JST. Wynika to z pewnością z dużej liczebności gmin, ale 
również z nieco gorszej sytuacji finansowej niektórych z nich.  Miasta na pra-
wach powiatu są drugie pod względem wielkości otrzymanych środków z dota-
cji. Najmniejsze środki przekazywane były dla województw. 

Analizując udział dotacji w dochodach ogółem poszczególnych JST można 
zauważyć, że dotacje stanowią największy udział w dochodach ogółem powia-
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tów. W latach 2006-2009 udział ten przekroczył w każdym roku 21%. Wysoki 
udział dotacji wystąpił również w budżecie gmin wiejskich, osiągając maksy-
malną wartość w 2006 r. – 21,69%. Można tu jednak zauważyć wyraźną ten-
dencję malejącą. W strukturze budżetu miast na prawach powiatu udział dotacji 
był najniższy, chociaż wystąpiła tu niewielka tendencja rosnąca. Maksymalną 
wartość 11,45% dochodów ogółem dotacja osiągnęła w 2009 r. Można więc 
stwierdzić, że miasta na prawach powiatu charakteryzują się największą samo-
dzielnością finansową i większą swobodą w rozdysponowaniu pozyskanych 
środków niż pozostałe JST. W przypadku województw udział dotacji zmieniał 
się dynamicznie. Początkowo wyniósł 14,22%, po czym wzrósł do poziomu 
23,54% w 2008 r., a następnie, w 2009 r., obniżył się do poziomu 8,04%.

Dochody własne miast na prawach powiatu to przede wszystkim udziały 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W analizowa-
nym okresie udział tego podatku kształtował się na poziomie 35-40% dochodów 
własnych. Drugim co do wielkości źródłem zasilającym dochody własne były 
wpływy z podatków samorządowych, stanowiące 22-28%. Dochody z majątku 
to około 9-12% ogółu dochodów własnych. Udział w podatku dochodowym od 
osób prawnych stanowił niewiele ponad 5% dochodów własnych (wykres 1).

Wykres 2. Struktura dochodów własnych miast na prawach powiatu  
w latach 2005-2009 (w %)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST 2005-2009 oraz  
informacji z banku danych lokalnych GUS.

Udział JST we wpływach z podatków państwowych uzależniony jest od 
rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego też władzom poszczególnych jed-
nostek powinno zależeć na jak najlepszym pobudzaniu procesów rozwojowych 
na własnym terenie, by wpływy do budżetu państwa były jak największe, a tym 
samym wielkość przekazanych środków do budżetu jednostki. Duży udział 
wpływów z podatku PIT w strukturze dochodów własnych miast na prawach 
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powiatu świadczy o tym, że są one miejscami o sprzyjających warunkach do 
rozwoju gospodarczego. Działania poszczególnych miast mogą wpłynąć na 
rozwój gospodarczy jedynie w sposób pośredni. Mogą to być na przykład 
działania związane z utrzymywaniem wysokiej liczby miejsc pracy na danym 
terenie, co może wpłynąć na zwiększenie aktywności gospodarczej obywateli,  
a tym samym na zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa.  

Wpływy z podatku PIT rosną z roku na rok we wszystkich miastach na 
prawach powiatu. W analizowanym okresie największe wpływy z tego podatku 
osiągnęła Warszawa, były to kwoty sięgające od prawie 2,5 mld zł w 2005 roku 
do 3,5 mld w 2007 r. (zob. wykres 3). Znaczne środki pozyskały również: Kra-
ków, Poznań, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Były to wpływy o wysokości od około 
500 ml zł w przypadku Gdańska do prawie 900 mln zł w przypadku Krakowa. 

Wykres 3. Największe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych miast  
na prawach powiatu w latach 2005-2009 (w tys. zł)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie informacji  z banku danych lokalnych GUS.

W latach 2005-2009 struktura wpływów z podatków samorządowych nie 
uległa istotniejszym zmianom. Najbardziej wydajnym podatkiem z podatków 
samorządowych jest podatek od nieruchomości. Wpływy z tego podatku stano-
wią 78,6% wpływów z podatków samorządowych. 13,67% stanowią wpływy 
z podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast pozostałe podatki samo-
rządowe to niecałe 8%. 

Duży wpływ na sytuację finansową mają również środki pozyskiwane  
z Unii Europejskiej. Miasta na prawach powiatu starają się bardzo aktywnie ko-
rzystać z tej formy pomocy. Umożliwia ona realizację przedsięwzięć, na które 
często brakuje środków lub są to przedsięwzięcia na tak wysoką skalę, że nie-
jednokrotnie jednostki nie zdecydowałyby się ich realizację, gdyby nie unijna 
pomoc. W tabeli 3 przedstawiono wartość pozyskanych środków z Unii Euro
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Wykres 4. Struktura dochodów z podatków samorządowych miast  
na prawach powiatu w roku 2009 (w %)

 

podatek od nieruchomości

78,60

0,32

4,25

13,67
0,02

0,632,51

podatek rolny

podatek od środków transportowych

podatek od czynności cywilnoprawnych

podatek leśny

karta podatkowa

podatek od spadków i darowizn

Ź r ó d ł o:opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST 2005-2009 oraz  
informacji z banku danych lokalnych GUS.

Tabela 3. Środki z Unii Europejskiej pozyskane przez miasta na prawach powiatu  
w latach 2006-2009 (w tys. zł)

Lata 2006 2007 2008 2009 Suma

Wartość 920 581 2 037 462 1 652 087 1 915 179 6 525 310

Ź r ó d ł o:  opracowanie własne na podstawie informacji z banku danych lokalnych GUS.

Wykres 5. Największa wartość pozyskanych środków z Unii Europejskiej  
w latach 2006-2009 (w tys. zł)
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie informacji z banku danych lokalnych GUS.

pejskiej przez miasta na prawach powiatu. W latach 2006-2009 powiaty grodz-
kie pozyskały w sumie około 6,5 mld zł środków z pomocy Unii Europejskiej.
Wraz z nadejściem nowego okresu programowania 2007-2013 aktywność w po-
zyskiwaniu środków znacznie się zwiększyła i co roku miasta korzystały z około 
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2 mld zł środków unijnych. Szczególnie aktywne w pozyskiwaniu środków unij-
nych są takie miasta, jak: Warszawa, Łódź, Poznań i Wrocław (zob. wykres 5).   

Analizując strukturę wydatków miast na prawach powiatu, można zauwa-
żyć dominujący udział wydatków bieżących. W latach 2005-2009 udział tych 
wydatków kształtował się na bardzo wysokim poziomie. Największy udział 
wydatki bieżące w strukturze wydatków ogółem osiągnęły w 2005 r. ‒ pra-
wie 84%. W późniejszych latach następował ich powolny spadek i w 2009 r. 
osiągnęły 77,02% (wykres 6). Udział wydatków majątkowych rośnie z roku na 
rok, jednak jest to bardzo powolny i niewielki wzrost. W roku 2005 wydatki 
majątkowe stanowiły niewiele ponad 16% ogółu wydatków, a w 2009 r. prawie 

Tabela 4. Dochody i wydatki miast na prawach powiatu  
w latach 2005-2009 (wykonane) (w tys. zł)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009

Dochody ogółem 36 269 800 40 985 861 46 873 425 49 443 818 50 327 507

dochody majątkowe 1 973 800 3 791 861 4 529 561 4 154 084 4 058 312

dochody bieżące 34 296 000 37 194 000 42 343 864 45 289 734 46 269 195

Wydatki ogółem 36 491 231 41 237 449 45 877 113 51 172 389 56 201 085

wydatki majątkowe 5 890 476 8 198 991 10 326 673 11 634 398 12 913 590

w tym wydatki 
inwestycyjne 5 537 576 7 853 504 9 865 659 11 135 152 12 081 369

wydatki bieżące 30 600 755 33 038 458 35 550 440 39 537 990 43 287 494

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST 2005-2009 oraz  
informacji z banku danych lokalnych GUS.

Wykres 6. Struktura wydatków budżetowych miast na prawach powiatu  
w latach 2005-2009 (w %) 
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informacji z banku danych lokalnych GUS.
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23%. Sporym obciążeniem wydatków bieżących miast na prawach powiatu są 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich. W analizowanym okresie naj-
większy udział wydatków na wynagrodzenia odnotowano w 2005 r. Mimo że 
poziom tych wydatków nieznacznie się obniża, to jednak jest on nadal na wy-
sokim, ponad 40% poziomie. Wydatki majątkowe, to przede wszystkim wydat-
ki inwestycyjne, stanowiące około 95% wydatków majątkowych. Na wydatki 
inwestycyjne przeznaczana jest coraz większa ilość środków (tab. 4). W roku 
2005 miasta na prawach powiatu przeznaczyły na wydatki inwestycyjne ponad 
5,5 mld zł, natomiast w roku 2009 było to już ponad 12 mld zł. Świadczy to  
o coraz lepszym rozwoju poszczególnych miast, które starają się w jak najlep-
szy sposób zaspokajać potrzeby swoich obywateli i wpływać na jak najlepszy 
rozwój własnego regionu i otoczenia. Chociaż wielkość wydatków inwestycyj-
nych stanowi około 20% wydatków ogółem miast na prawach powiatu, to jed-
nak wielkość ta powoli rośnie.

2. Analiza sytuacji finansowej miast na prawach powiatu

Sytuację finansową JST można ocenić na podstawie wielu wskaźników. Jed-
nym z nich może być wynik operacyjny. Wynik operacyjny informuje o możli-
wości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i o sposobności realizowania 
polityki inwestycyjnej, czyli o tym, ile środków pozostanie lub zabraknie w bu-
dżecie po dokonaniu wszystkich wydatków bieżących. Wielkość ta uznawana 
jest za „najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej samorządu, jego 
potencjału inwestycyjnego i zdolności kredytowej”5. Saldo operacyjne oblicza-
ne jest jako różnica pomiędzy dochodami operacyjnymi bieżącymi (dochody 
ogółem pomniejszone o dochody majątkowe) oraz wydatkami operacyjnymi 
bieżącymi (wydatki ogółem pomniejszone o wydatki majątkowe). Saldo mająt-
kowe to różnica pomiędzy dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowy-
mi6. Ustawa o finansach publicznych definiuje dochody majątkowe jako datacje 
i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody  
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
Dochody bieżące określone zostały jako dochody nie będące dochodami mająt-
kowymi7. Do wydatków bieżących zaliczone zostały wydatki: jednostek budże-
towych na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki związane z reali-

5 P. Swianiewicz, Nadwyżka operacyjna, „Wspólnota” z 1 marca 2008, nr 9/859. 
6 M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters 

Kluwer bussines, Warszawa 2009, s. 175.
7 Art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
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zacją zadań statutowych jednostek, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na 
rzecz osób fizycznych, obsługa długu publicznego JST, wydatki na sfinansowa-
nie działań realizowanych z użyciem środków pochodzących z UE oraz wypłaty 
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST8. Dodatnie saldo operacyjne 
informuje o możliwości pokrycia przez jednostkę wydatków bieżących dochoda-
mi bieżącymi. Im wyższa wartość nadwyżki operacyjnej, tym jednostka ma wię-
cej środków do dyspozycji, które może przeznaczyć na nowe inwestycje lub na 
spłatę wcześniejszych zobowiązań. Ujemne saldo operacyjne informuje o tym, 
że jednostka realizuje wydatki bieżące przekraczające jej możliwości finanso-
we. Nie jest w stanie wygospodarować wystarczających środków w budżecie, 
by pokryć wszystkie pojawiające się w danym roku wydatki bieżące. Zmuszona 
jest zaciągać nowe zobowiązania lub na przykład sprzedać własny majątek. Taka 
sytuacja może być wynikiem nadmiernego wzrostu zadłużenia i kosztów jego 
obsługi lub niższym wzrostem dochodów bieżących niż prognozowano9. 

W latach 2005-2009 miasta na prawach powiatu osiągnęły nadwyżkę opera-
cyjną (tab. 5). Największy jej poziom wystąpił w roku 2007, po czym zaczął się 
stopniowo obniżać. W roku 2009 był on prawie dwa razy niższy niż w roku po-
przednim. Oznacza to, że wszystkie wydatki bieżące pokrywane są dochodami 
bieżącymi, jednak nadwyżka środków, które można by przeznaczyć na przykład 
na nowe inwestycje lub zwiększenie wydatków bieżących jest coraz mniejsza. 
Największą wartość nadwyżki operacyjnej w 2009 r. wśród miast na prawach 
powiatu osiągnęła Warszawa, wynik ten był jednak prawie trzy razy niższy niż 
w latach poprzednich. Wysokie wartości nadwyżki operacyjnej osiągnęły rów-
nież: Poznań, Katowice, Szczecin i Łódź, ale również ich salda operacyjne ule-
gły zmniejszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim (tab. 6). Tylko 9 miastom 
na prawach powiatu nie udało się w 2009 r. wypracować nadwyżki operacyjnej 
(tab. 7). Najgorszy wynik osiągnęły: Ruda Śląska, Bytom i Przemyśl. 

Porównując salda operacyjne w pozostałych JST, widać, że największe war-
tości wyniku operacyjnego wystąpiły w gminach. Jednak także w przypadku 
tych jednostek zauważalny jest spadek tego wskaźnika w 2009 r. Najniższe sal-
da operacyjne wystąpiły w powiatach.

W analizowanym okresie we wszystkich kategoriach JST saldo majątkowe 
było ujemne. Jednostki zrealizowały wyższe wydatki majątkowe niż wyniosły 
wpływy z tytułu dochodów majątkowych. Największe ujemne saldo majątko-
we występowało w gminach oraz w miastach na prawach powiatu. Na prze-
strzeni pięciu lat saldo majątkowe gmin pogłębiło się o około 6 mld zł, nato-
miast w przypadku miast na prawach powiatu o prawie 5 mld zł. Ponieważ

8 Art. 236.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, 
poz. 1240.

9 Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2007-2009, 
Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, s. 3. 
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Tabela 5. Salda budżetowe jednostek samorządu terytorialnego  
w latach 2005-2009 (w mln zł)

Lata 2005 2006 2007 2008 2009
Gminy

Saldo operacyjne 5 027 5 459 7 196 8 075 6 191
Saldo majątkowe ‒5 052 ‒6 913 ‒6 273 ‒8 653 ‒11 312

Powiaty
Saldo operacyjne 675 318 976 1,099 883
Saldo majątkowe ‒803 ‒1 067 ‒891 ‒1 067 ‒1 955

Miasta na prawach powiatu
Saldo operacyjne 3 694 4 155 6 793 5 760 2 982
Saldo majątkowe ‒3 915 ‒4 407 ‒5 797 ‒7 480 ‒8 855

Województwa
Saldo operacyjne 1 211 1 756 2 753 2 804 1 904
Saldo majątkowe ‒1 733 ‒2 298 ‒2 500 ‒3 140 ‒2 824

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Nadwyżka operacyjna  w jednostkach samorządu teryto-
rialnego w latach 2005-2007, 2007-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2010.

Tabela 6.  Nadwyżka operacyjna miast na prawach powiatu  
w latach 2007-2009 (w tys. zł)

Miasto 2007 2008 2009
Warszawa 1 805 754 1 168 683 402 413
Poznań 453 772 473 327 287 184
Katowice 292 853 268 108 219 358
Szczecin 197 953 247 426 164 414
Łódź 305 866 278 534 139 450

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Nadwyżka operacyjna  w jednostkach samorządu teryto-
rialnego w latach 2007-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2010, załącznik nr 3 i 7.

Tabela 7. Deficyt operacyjny miast na prawach powiatu  
w roku 2009 (w tys. zł)

Miasto 2009
Ruda Śląska ‒24 629
Bytom ‒23 094
Przemyśl ‒11 630
Legnica ‒7 615
Chełm ‒7 463
Słupsk ‒6 494
Piekary Śląskie ‒2 079
Świętochłowice ‒1 828
Siemianowice Śląskie ‒1 449

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Nadwyżka operacyjna  w jednostkach samorządu teryto-
rialnego w latach 2007-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2010, załącznik nr 3 i 7.
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w wydatkach majątkowych dominują wydatki inwestycyjne, należy wniosko-
wać, że ujemne salda majątkowe są wynikiem wzmożonej polityki inwesty-
cyjnej jednostek. W miastach na prawach powiatu ujemne saldo majątkowe 
pogłębiało się z roku na rok. Wydatki majątkowe w coraz większym stop-
niu zaczęły przewyższać dochody majątkowe. W 2005 r. wydatki majątkowe 
przewyższyły dochody majątkowe o prawie 4 mld zł, natomiast w roku 2009 
różnica ta była już ponad dwa razy większa i wyniosła prawie 8,9 mld zł. 
Wydatki majątkowe były na poziomie 5,890 mln zł w 2005 r. i wzrosły do 
poziomu 12,913 mln zł w 2009 r. W roku 2006 dochody majątkowe mogły 
zostać przeznaczone na pokrycie 46,25% wydatków majątkowych. W ko-
lejnych latach wielkość ta zaczęła stopniowo się obniżać i w 2009 r. tylko  
w 31,43% dochody majątkowe mogły sfinansować wydatki majątkowe (tab. 8). 
Ujemne saldo majątkowe może być również pokryte środkami z nadwyżki 
operacyjnej, ale ‒ jak wynika z tabeli 5 ‒ tylko w 2007 r. nadwyżka operacyj-
na mogła zostać w całości przeznaczona na pokrycie ujemnego salda mająt-
kowego, w pozostałych latach nadwyżka operacyjna była niewystarczająca. 
Chcąc więc realizować inwestycje, miasta były zmuszone korzystać w znacz-
nej części ze zwrotnych źródeł finansowych, w szczególności w roku 2009, 
kiedy różnica pomiędzy saldem operacyjnym i majątkowym była największa. 

Tabela 8. Stopień pokrycia wydatków majątkowych dochodami majątkowymi miast 
na prawach powiatu w latach 2005-2009 (w %)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009
Relacja dochodów 
majątkowych do wydatków 
majątkowych

33,51 46,25 43,86 35,71 31,43

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST 2005-2009 oraz  
informacji z banku danych lokalnych GUS.

W strukturze budżetu miast na prawach powiatu dominują dochody z udzia-
łu we wpływach z podatku PIT. Na wielkość wpływów uzyskiwanych przez 
miasta z tego właśnie źródła duży wpływ ma sytuacja gospodarcza kraju.  
W tabeli 9 pokazano jak kształtowała się dynamika zmian udziału we wpływach 
z podatku PIT w porównaniu z dynamiką zmian PKB i dochodów realnych  
w gospodarce. Z przedstawionych danych wynika, że wraz ze wzrostem tempa 
rozwoju gospodarczego i wartości dochodów realnych rosły również wpływy 
z podatku PIT. Wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego i tempa 
wzrostu dochodów malały również wpływy z podatku PIT. Wynika stąd jasny 
wniosek, że miastom na prawach powiatu powinno zależeć na jak najlepszym 
rozwoju społeczno-gospodarczym, który umożliwi im pozyskiwanie większych 
środków. Korelacja przedstawionych zależności nie jest może bardzo wysoka, 

ZN nr 21.indb   333 2011-10-25   08:54:12



Anna Sołtysiak334

jednak występuje, dlatego też dbając o rozwój regionu miasta przyczynią się do 
zwiększenia własnych środków. Oprócz wymienionych czynników na wielkość 
środków pozyskanych przez miasta z podatku PIT wpłynęły również redukcja 
liczby progów podatkowych oraz wysokości stawek podatku w 2009 r. Wpro-
wadzono dwie stawki podatku PIT 18 i 32% zamiast wcześniejszych 19, 30  
i 40%, które wpłynęły na obniżenie wielkości wpływów w 2009 r. w porównaniu 
z rokiem 2008.

Tabela 9. Dynamika zmian udziału miast na prawach powiatu w podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz dynamika zmian PKB i dochodów realnych w gospodarce  

w latach 2005-2009 (rok poprzedni = 100)

2005 2006 2007 2008 2009

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych MNPP
116,6 114,5 123,6 108,3 96,3

PKB 
106,4 107,8 111,0 108,4 105,4

Dochody realne do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych
101,4 104,7 104,8 104,0 103,1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej GUS oraz   
z banku danych lokalnych GUS.

Do oceny sytuacji finansowej mogą posłużyć również wskaźniki zapropo-
nowane przez Ministerstwo Finansów. Jednym z przedstawionych wskaźników 
jest wskaźnik dotyczący relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, 
informujący o tym, jaka jest możliwość zaciągania nowych zobowiązań w sto-
sunku do osiąganych dochodów. Im wyższy jest udział nadwyżki operacyjnej 
w dochodach ogółem, tym większe są możliwości inwestycyjne lub możliwości 
zwiększania wydatków bieżących. Na wykresie 6 przedstawiono jak kształto-
wała się wielkość tego wskaźnika dla JST.

Analizując wykres 7 można zauważyć, że w latach 2005-2009 wartość 
wskaźnika ulegała podobnym zmianom we wszystkich typach JST. Wskaź-
nik osiągnął najwyższą wartość w 2007 r., po czym zaczął się stopniowo ob-
niżać. Dla województw wartość wskaźnika była najwyższa, ale także w ich 
przypadku w 2009 r. nastąpił największy jego spadek. Najniższa relacja nad-
wyżki operacyjnej do dochodów ogółem wystąpiła w powiatach. Dla miast 
na prawach powiatu i dla gmin wskaźnik kształtował się na zbliżonym po-
ziomie. W przypadku miast wskaźnik osiągnął najwyższą wartość w 2007 r. 
(14,49%), najniższą zaś w roku 2009 (5,93%), obniżając się prawie dwukrotnie 
w porównaniu z 2008 r. Widać, że miasta są w stanie zwiększać swoje moż-
liwości inwestycyjne lub przeznaczyć dodatkowe środki na wydatki bieżące, 
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Wykres 7. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 2005-2009 (w %) 
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Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu teryto-
rialnego w latach 2005-2007 i 2007-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa.

 
ale w niewielkim stopniu. Niepokojący może być z pewnością fakt stopniowego 
obniżania się tego wskaźnika, co świadczy o tym, że osiągana nadwyżka opera-
cyjna stanowi coraz mniejszy udział w dochodach ogółem. 

Kolejny wskaźnik informujący o sytuacji finansowej, to wskaźnik samofi-
nansowania, który obliczany jest jako iloraz sumy nadwyżki operacyjnej i do-
chodów majątkowych do wydatków majątkowych. Wskaźnik ten pokazuje, 
w jakim stopniu JST może finansować inwestycje własnymi środkami. Im 
wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza sytuacja danej jednostki i tym mniej-
sze ryzyko utraty płynności finansowej związanej z kosztami obsługi zadłu-
żenia. Jeżeli jednak wartość wskaźnika jest zbyt wysoka, może to wskazywać 
na niski stopień realizacji inwestycji w stosunku do własnych możliwości10. 
Wartość wskaźnika dla poszczególnych typów JST przedstawiono w tabeli 10.

Również ten wskaźnik kształtował się podobnie dla wszystkich typów 
JST. Najwyższą wartość osiągnął w 2007 r., ponad 100%, czyli dochody 
majątkowe wraz z nadwyżką operacyjną były w stanie pokryć w całości 
niezbędne wydatki majątkowe. W następnych latach wartość wskaźnika 
zaczęła się obniżać. Największy jego spadek odnotowały miasta na prawach 
powiatu. W porównaniu z rokiem 2007 był to ponaddwukrotny spadek. Na ta-
kie zmiany, w przypadku miast, wpływ miały rosnące wydatki majątko-
we, które rosły w szybszym tempie niż dochody majątkowe i które od roku 

10 Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego 2006-2008, Mi-
nisterstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2009, s. 9. 

ZN nr 21.indb   335 2011-10-25   08:54:12



Anna Sołtysiak336

Tabela 10. Relacja sumy dochodów majątkowych i nadwyżki operacyjnej  
do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego  

w latach 2005-2009 (w %)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009
Gminy 99,70 86,59 108,74 95,52 68,35
Powiaty 92,05 67,19 104,03 101,22 73,70
Miasta na prawach powiatu 96,23 96,95 109,64 85,22 54,51
Województwa 79,89 85,09 106,22 92,96 90,76

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu teryto-
rialnego w latach 2005-2007, 2007-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa.

2007 nieznacznie się obniżały. Rosnące wydatki majątkowe, a w szczegól-
ności wydatki inwestycyjne są jak najbardziej pożądane, jednak należy do-
kładnie planować własne dochody, aby realizacja inwestycji była jak naj-
mniej dotkliwa dla ogólnej sytuacji finansowej jednostki. Również spadek 
wartości nadwyżki operacyjnej wpłynął na ostateczną wartość wskaźnika.  

Wskaźnik obrazujący relację nadwyżki operacyjnej do zobowiązań ogó-
łem przedstawia relatywną wysokość stanu zobowiązań do osiąganej nadwyżki 
operacyjnej. Większa wartość tego wskaźnika świadczy o bezpieczniejszej sy-
tuacji finansowej jednostki pod względem terminowego regulowania płatności. 
Wartość wskaźnika dla miast na prawach powiatu przedstawia tabela 11.  

Tabela 11. Relacja nadwyżki operacyjnej do zobowiązań ogółem miast  
na prawach powiatu (w %)

Lata 2005 2006 2007 2008 2009
Wartość wskaźnika 35,48 36,79 60,34 45,02 15,92

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST 2005-2009 oraz  
informacji  z banku danych lokalnych GUS.

Dane przedstawione w tabeli pokazują dużą zmienność wskaźnika. W roku 
2007 wskaźnik osiągnął największą wartość: 60,34%, później nastąpił jego 
znaczny spadek, aż do poziomu 15,92% w 2009 r. Taka sytuacja jest dość nie-
pokojąca, gdyż świadczy o zmniejszającym się bezpieczeństwie finansowym 
miast i o rosnącym poziomie zobowiązań, które w coraz mniejszym stopniu 
mogą być finansowane osiąganą nadwyżką operacyjną. 

Inwestycje realizowane przez miasta na prawach powiatu są przeważnie 
przedsięwzięciami angażującymi znaczną ilość środków finansowych, jednak 
zazwyczaj nie ma możliwości wygospodarowania niezbędnych funduszy z włas- 
nego budżetu. Niezbędne jest wówczas korzystanie ze zwrotnych źródeł finan-
sowych, by móc zrealizować inwestycje. Często też liczba zadań, jakie miasta 
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mają do wykonania, przekracza ich możliwości finansowe. Tabela 12 przedsta-
wia wartość zobowiązań miast na prawach powiatu w latach 2005-2009.

Tabela 12. Struktura i wartość zobowiązań miast na prawach powiatu  
w latach 2005-2009 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009

Zobowiązania według 
tytułów dłużnych,  
w tym:

10 415 485 11 296 200 11 258 690 12 775 288 18 729 819

• papiery wartościowe 1 947 696 1 959 850 1 933 250 1 078 600 2 653 190
• kredyty i pożyczki 8 405 296 9 284 647 9 277 135 11 648 683 16 029 120
• zobowiązania  

wymagalne
62 493 51 703 48 305 48 005 47 509

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST za lata 2005-2009.  

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że zobowiązania miast na pra-
wach powiatu wzrastały z roku na rok. Były to głównie zobowiązania z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2009 r. wartość zaciągniętych kredytów 
i pożyczek sięgnęła 18,729 mld złotych i był to wynik prawie dwa razy większy 
niż w 2005 r. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 
stanowiły niespełna 20% ogółu zobowiązań, ale wartość ich znacznie wzrosła 
w 2009 r. Zobowiązania wymagalne stanowiły niecały 1% ogółu zobowiązań  
i wartość ich z roku na rok maleje. Analizując dynamikę zmian poszczególnych 
rodzajów zobowiązań zauważalne jest, że największą dynamikę zmian wykazały 
zobowiązania z tytułu papierów wartościowych (tab. 13). W roku 2008 zobowią-
zania te zmalały o 45%, a w następnym roku wzrosły o 146%. Zobowiązania  
z tytułu kredytów i pożyczek szczególnie mocno wzrosły w 2008 r., zwiększając się  
o 25,6% w porównaniu z rokiem 2007 oraz w roku 2009, kiedy wzrosły o 37,6% 
w porównaniu z rokiem 2008. Dynamika zobowiązań wymagalnych jest nie-
wielka.

 
Tabela 13. Dynamika zmian poszczególnych kategorii zobowiązań  

miast na prawach powiatu w latach 2006-2009 (rok poprzedni = 100)

 Lata 2006 2007 2008 2009
Zobowiązania według tytułów 
dłużnych, w tym: 108,5 99,7 113,5 146,6

• papiery wartościowe 100,6 98,6 55,8 246,0
• kredyty i pożyczki 110,5 99,9 125,6 137,6
• zobowiązania wymagalne 82,7 93,4 99,4 99,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST za lata 2005-2009.  

ZN nr 21.indb   337 2011-10-25   08:54:12



Anna Sołtysiak338

W wielu krajach, również w Polsce, wprowadzane są przepisy prawne ogra-
niczające wysokość zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papie-
rów wartościowych przez JST. Ma to przede wszystkim zapobiegać sytuacjom, 
w których nadmiernie zadłużona jednostka nie jest w stanie prawidłowo wyko-
nywać własnych zadań. W ustawie o finansach publicznych z 2005 r. zostały 
ustanowione limity zaciągania zobowiązań dla JST. Artykuł 196 ustawy mówi 
o tym, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat 
kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat 
wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% 
planowanych dochodów. W sytuacji, gdy dług publiczny przekroczy 55% war-
tości PKB, limit zostaje obniżony do 12%. W momencie przekroczenia przez 
dług 60% PKB, w budżecie jednostki na przyszły rok budżetowy nie może zo-
stać uchwalony deficyt. Artykuł 170 ustawy mówi o tym, że wartość długu JST 
w trakcie roku ani też na koniec, nie może przekroczyć 60% wartości dochodów 
ogółem. Ograniczenie to nie dotyczy programów współfinansowanych ze środ-
ków pochodzących z Unii Europejskiej11. Wprowadzane procedury ostrożno-
ściowe i sanacyjne w momencie przekroczenia przez dług poziomu 55% PKB 
dotyczą więc nie tylko budżetu państwa, ale również JST. Nie jest to jednak 
właściwe postępowanie, gdyż ponad 90% długu publicznego dotyczy sektora 
państwowego i to on w zdecydowanym stopniu jest odpowiedzialny za wzrost 
relacji długu do PKB, a nie JST. Ograniczenia zawarte w ustawie z 2005 r. 
w znacznym stopniu ograniczają możliwość korzystania z kredytów i pożyczek 
na finansowanie inwestycji lub innych wydatków, co może ograniczać realiza-
cję inwestycji lub powodować niepotrzebne przedłużanie czasu ich trwania. Dla 
budżetu jednostek często ważniejsza jest wysokość spłat w danym roku budże-
towym, niż sama wielkość długu. Jeżeli dług jest duży, ale rozłożony na długi 
okres, to nie wpływa on niekorzystnie na bezpieczeństwo finansowe jednostki. 
Natomiast niewielki kredyt o krótkim okresie spłaty może znacznie bardziej 
zagrozić danej jednostce12.

Wartość zadłużenia miast na prawach powiatu jest wysoka, jednak w sto-
sunku do osiąganych przez nie dochodów ogółem relacja ta w analizowanym 
okresie nie przekroczyła 38% (tab. 14). 

Z przedstawionych danych wynika, że miastom na prawach powiatu dale-
ko do ustawowej granicy zadłużenia 60% dochodów ogółem. Niepokojący jest 
jednak wzrost wartości tej relacji od 2007 r. Analizując indywidualne wskaź-
niki zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem można wyróżnić pojedyncze 

11 Art. 169,170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249,  
poz. 2104.

12 M. Mackiewicz, W. Misiąg, M. Tomalak, Samorządowa Kasa, czyli na co idą pieniądze  
w gminach, powiatach i województwach, Wyd. Alinex, inżynieria finansowa, Warszawa 2003,  
s. 141-143. 
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miasta, których zadłużenie jest na znacznie wyższym poziomie, niż średnia dla 
wszystkich miast. W 2009 r. w przypadku 20 miast wartość zadłużenia przekro-
czyła 40% wartości dochodów ogółem, w tym dla dwóch miast było to ponad 
60%. W całym analizowanym okresie najwięcej jednostek osiągało poziom za-
dłużenia na poziomie 20-30%, a w 2007 r. najwięcej miast było zadłużonych na 
poziomie 10-20% dochodów ogółem. 

Tabela 14. Relacja zadłużenia do dochodów ogółem miast na prawach powiatu  
w latach 2005-2009 (w %)

Lata 2005 2006 2007 2008 2009

Wartość wskaźnika 28,72 27,56 24,02 25,84 37,22

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST 2005-2009.

Tabela 15. Liczba miast na prawach powiatu według poziomu zadłużenia  
do wykonanych dochodów ogółem w latach 2005-2009 

Lata 2005 2006 2007 2008 2009

L
ic

zb
a 

je
dn

os
te

k

zadłużonych 65 65 65 65 65
poniżej 10% 8 6 6 8 3
10-20% 16 10 25 15 8
20-30% 21 26 12 21 18
30-40% 17 18 17 17 16
40-50% 2 3 3 3 14
50-60% 1 2 2 1 4
powyżej 60% 0 0 0 0 2

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST za lata 2005-2009.  

Wskaźnikiem, który znacznie lepiej ocenia poziom zadłużenia jednostki niż 
wskaźnik ustawowy jest wskaźnik przedstawiający obciążenie dochodów bie-
żących długiem. Wartość tego wskaźnika dla miast na prawach powiatu przed-
stawia tabela 16.

Tabela 16. Obciążenie dochodów bieżących długiem miast na prawach powiatu  
w latach 2005-2009 (w %)

Lata 2005 2006 2007 2008 2009

Wartość wskaźnika 30,37 30,37 26,59 28,21 40,48

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów JST 2005-2009 oraz  
informacji  z banku danych lokalnych GUS.
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W roku 2007 roku wskaźnik osiągnął najniższą wartość: 26,59%, czyli za-
dłużenie miast stanowiło tylko 26,59% dochodów bieżących. Spowodowane to 
było nieznacznym spadkiem wartości zobowiązań w sytuacji stale rosnących 
dochodów bieżących. Niepokojący jest jednak prawie dwukrotny wzrost war-
tości tego wskaźnika w 2009 r., kiedy poziom zadłużenia miast na prawach 
powiatu stanowił 40,48% dochodów bieżących. Sytuacja taka z pewnością nie 
wskazuje na kłopoty finansowe tych jednostek, ale z pewnością wymaga ciągłej 
kontroli.  

W ustawie o finansach publicznych z 2009 r. wprowadzono zapis zakazują-
cy  zadłużania się JST na finansowanie wydatków bieżących. Zarówno plano-
wane, jak i wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą 
być wyższe niż bieżące/planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 
z poprzednich lat oraz wolne środki. Wyjątkiem od powyższego zapisu jest sy-
tuacja, gdy wykonane wydatki bieżące przewyższają wykonane dochody bie-
żące (wraz z nadwyżką z lat ubiegłych i wolnymi środkami) o środki związane 
z realizacją wydatków z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 
oraz bezzwrotnych środków od państw należących do Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli środki te nie zostały przekazane 
w danym roku budżetowym13. W uzasadnieniu projektodawcy podkreślili, że 
wprowadzone zmiany mają wpłynąć na zwiększenie racjonalności gospodaro-
wania środkami publicznymi14. Zakaz zadłużania się w celu sfinansowania wy-
datków bieżących jest dość częstą praktyką w krajach europejskich. Dotyczy to 
między innymi Włoch, Szwajcarii, Danii czy Austrii. Jest wiele powodów dla 
których samorządy nie powinny pożyczać środków na wydatki bieżące. Przede 
wszystkim niebezpieczna jest „pułapka zadłużenia”, która może doprowadzić 
do poważnych problemów z wypłacalnością danej jednostki. Mogą się pojawić 
negatywne skutki zarówno mikro-, jak i makroekonomiczne wskutek wypycha-
nia inwestycji prywatnych, które są następstwem niezrównoważonego budżetu 
bieżącego. Powszechnie wiadomo, że pożyczanie środków władzom samorzą-
dowym wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem dla banków, niż pożycza-
nie przedsiębiorstwom prywatnym. Ponadto w sytuacji konkurowania o środki 
przez sektor publiczny, następuje wzrost oprocentowania kredytów, co powo-
duje wzrost kosztów prywatnych inwestycji15. Nowelizacja ustawy o finansach 
publicznych wprowadza także nowe, indywidualne limity dotyczące zadłużenia 
JST. Artykuł 243 nowej ustawy stanowi, że nie może zostać uchwalony budżet 

13 Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157,  
poz. 1240.

14 Uzasadnienie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, s. 37, ze strony 
www.finanse-publiczne.pl.

15 P. Swianiewicz, Finanse lokalne, teoria i praktyka, Wyd. Municypium, Warszawa 2004,  
s. 133,139.
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JST, który spowoduje, że łączna kwota spłat: rat kredytów (wraz z odsetkami 
należnymi), wykupu papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot z tytu-
łu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku 
budżetowym, do planowanych dochodów ogółem spowoduje przekroczenie 
średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat relacji dochodów bieżących danej 
jednostki, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych 
o wydatki bieżące, w relacji do dochodów budżetu ogółem16. 

Aby możliwe było zwiększenie zdolności absorpcji unijnych środków oraz 
środków udzielanych przez państwa należące do EFTA, wyłączono z ograniczeń 
limitujących spłatę zobowiązań kwoty wynikające z tytułu wykupu papierów 
wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, które zostały zaciągnięte w związku 
z umową dotyczącą realizacji programu, projektu czy zadania finansowanego 
z udziałem wyżej wymienionych środków. Wyłączono również kwoty związa-
ne z poręczeniami i gwarancjami, które zostały udzielone samorządowym oso-
bom prawnym realizującym zadania jednostki, finansowane z udziałem wyżej 
wymienionych środków. Wyłączenia są jednak stosowane tylko w terminie do  
90 dni po zakończeniu programu, projektu czy zadania oraz otrzymaniu refun-
dacji z tych środków. Nowe przepisy mają znieść ograniczenia, które przeszka-
dzają JST o dużym potencjale rozwojowym, będącym w stanie poradzić sobie 
nawet ze znacznymi zobowiązaniami finansowymi. Ponadto przepisy mają zdy-
scyplinować te jednostki, które powinny ostrożnie podchodzić do zaciągania 
nowych zobowiązań, wskutek wysokiego obciążenia dochodów spłatami wcze-
śniejszych zobowiązań17. 

Przepisy dotyczące indywidualnych limitów zadłużenia mają zacząć obo-
wiązywać od roku 2014, jednak już w wieloletniej prognozie finansowej JST, 
opracowanej na lata 2011-2013, musi zostać załączona informacja o indywidu-
alnym limicie zadłużenia18. Władze wielu jednostek zastanawiają się, jak sobie 
poradzą z nowymi przepisami i czy będą to korzystne zmiany, które uzdrowią 
polskie finanse samorządowe, czy wręcz przeciwnie. Niektóre regionalne izby 
obrachunkowe, dokonując obecnie kontroli gospodarki finansowej JST, biorą 
pod uwagę nowe kryteria przy ocenie poszczególnych jednostek. 

Przeprowadzane są różnego rodzaju symulacje, z różnymi opcjami osiąg- 
niętych dochodów i dokonywanych wydatków. W momencie zrównoważenia 
się wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, powiększonymi o wolne środ-
ki równe dochodom ze sprzedaży majątku, nie byłoby możliwości planowania 
spłaty zobowiązań finansowych w kolejnym roku budżetowym. Natomiast gdy-

16 Art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157,  
poz. 1240.

17 Uzasadnienie do ustawy.
18 Art. 121 i 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241.
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by wykonane wydatki bieżące zrównały się z wykonanymi dochodami bieżą-
cymi, powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, a nadwyżka 
i wolne środki byłyby wyższe niż dochody ze sprzedaży majątku, wówczas 
może się okazać, że średnia arytmetyczna będzie ujemna19.

Z analizy przygotowanej przez regionalną izbę obrachunkową w Łodzi, 
dotyczącej problemów mogących pojawić się w związku z wprowadzeniem 
nowych limitów zadłużenia, obliczono indywidualne limity zadłużenia dla 
poszczególnych JST z danych dotyczących lat 2007-2009, gdyby nowe usta-
lenia miały zacząć obowiązywać bez okresu przejściowego. Z dokonanej 
analizy wynika, że nowe przepisy byłyby korzystne głównie dla województw 
samorządowych. W 14 z 16 województw możliwe byłoby dokonanie więk-
szych spłat, a tym samym zaciągnięcie większych zobowiązań w 2010 r. Dla 
39 JST ‒ 1,4% ogółu (16 gmin i 23 powiatów) sytuacja byłaby bardzo nie-
korzystna, gdyż nie byłyby one w stanie dokonywać spłat zaciągniętych już 
zobowiązań. Około 25,7% JST mogłoby dokonywać spłat wyższych niż 15%, 
dla nich nowe przepisy byłyby korzystniejsze, niż dotychczas obowiązujące. 
Jednak dla prawie 72,9% JST, nowe regulacje okazałyby się niekorzystne. 
Te jednostki mogłyby dokonywać spłat na poziomie niższym niż 15%. Doty-
czyłoby to prawie 70% miast na prawach powiatu20. Ponadto Krajowa Rada 
RIO dostrzegła poważny błąd w obliczaniu indywidualnych limitów zadłuże-
nia. Uwzględnianie we wzorze dochodów ogółem może poważnie zaszkodzić 
finansom samorządowym oraz inwestycjom unijnym. Zamiast dochodów ogó-
łem należałoby zastosować na przykład dochody własne wraz z subwencjami, 
pomijając środki otrzymane z UE czy też dotacje. Taka wadliwa konstrukcja 
limitu zadłużania będzie szczególnie szkodliwa dla tych samorządów, które 
w latach 2007-2013 cechować będzie wysoka skuteczność w pozyskiwaniu 
środków unijnych i które w celu sfinansowania wkładu własnego będą się-
gały po kredyty21. Z pewnością będzie to szczególnie dotkliwe dla miast na 
prawach powiatu, które korzystają z funduszy unijnych bardzo aktywnie i po-
zyskują znaczną ilość środków. W tabeli 17 przedstawiona została wartość 
środków otrzymanych przez JST w latach 2006-2009. 

Porównując wielkość środków otrzymywanych z Unii Europejskiej przez 
poszczególne JST, widać, że wraz z nadejściem nowego okresu programowa-
nia, czyli od roku 2007, miasta na prawach powiatu zaczęły bardzo aktywnie 
wykorzystywać środki z UE na realizację przedsięwzięć. Co roku było to około 
2 mld zł. Otrzymywały one znacznie więcej środków niż gminy czy powiaty,

19 J. Charytoniuk, Nowa ustawa o finansach publicznych z komentarzem, Wyd. INFOR, 
Warszawa 2009, s. 44-45.

20 Krajowa Rada RIO, Wstępna informacja o wykonaniu budżetów JST za lata 2007-2009  
w ujęciu art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [2.02.2010].

21 Krajowa Rada RIO, Nowe limity zadłużenia www.samorząd.pap.pl [24.09.2010].
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Tabela 17. Środki z budżetu UE  pozyskane przez jednostki samorządu terytorialnego 
w latach 2006-2009 (w tys. zł)

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009

Gminy 1 310 130 1 528 124 1 099 492 1 906 769 
Miasta na prawach  
    powiatu 920 581 2 037 462 1 652 087 1 915 179 

Powiaty 338 348 557 082 263 535 837 966 
Województwa 728 065 1 563 695 1 975 268 8 603 727 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie informacji z banku danych lokalnych GUS.

co może być potwierdzeniem, że szczególnie dla nich nowe limity zadłużenia 
mogą okazać się niekorzystne. Również w przypadku województw z powodu 
pozyskiwania przez nie znacznych środków z Unii Europejskiej nowe regulacje 
mogą niekorzystnie wpłynąć na możliwość zaciągania zobowiązań.

Podsumowanie

Sytuację finansową miast na prawach powiatu należy ocenić pozytywnie. 
Struktura budżetu tych jednostek świadczy o dużej samodzielności w rozdyspo-
nowywaniu środków, gdyż dominującą pozycję zajmują w nim dochody włas- 
ne, natomiast dotacje i subwencje stanowią znacznie mniejsze źródło zasilania  
w środki finansowe. Główną pozycją dochodów własnych są wpływy z podatku 
PIT. Z jednej strony może to być niepokojąca sytuacja, gdyż większość docho-
dów własnych uzależniona jest od ogólnej sytuacji gospodarczej, to jednak mia-
sta mogą w pośredni sposób oddziaływać na sytuację na własnym terenie, przy-
czyniając się do wzrostu wpływów z tego źródła. Czynnikiem, który wpłynął na 
poprawę sytuacji finansowej miast, było z pewnością przystąpienie do Unii Eu-
ropejskiej. Otworzyła się wówczas możliwość korzystania z dodatkowych źró-
deł finansowych, które umożliwiły realizację wielu przedsięwzięć. Jeżeli środki  
z funduszy unijnych są prawidłowo wykorzystane, dają gwarancję sukcesu  
w rozwoju danego miasta, a tym samym i całego regionu. Miasta na prawach po-
wiatu bardzo aktywnie korzystają więc ze środków unijnych, by możliwy był jak 
najlepszy ich rozwój. Chociaż w wydatkach dominują wydatki bieżące, to jednak 
wydatki majątkowe wykazują tendencję wzrostową. W latach 2005-2009 miasta 
osiągnęły nadwyżkę operacyjną, czyli były w stanie wygenerować dodatkowe 
środki, które następnie mogły przeznaczyć na rozwijanie inwestycji lub na inne 
cele. Wprawdzie relacja tej nadwyżki do dochodów ogółem nie była zbyt wy-
soka, to jednak w analizowanym okresie miasta były w stanie zwiększać swoje 
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możliwości inwestycyjne lub przeznaczyć dodatkowe środki na wydatki bieżące. 
Niepokojące jest stopniowe obniżanie się tego wskaźnika, świadczące o coraz 
mniejszym udziale nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem. Saldo majątko-
we w analizowanym okresie było ujemne, co wynikało z rosnących wydatków 
majątkowych, a przede wszystkim z wydatków inwestycyjnych. Miasta starają 
się prowadzić aktywną politykę inwestycyjną, która wpłynie pozytywnie na ich 
rozwój. Wskaźnik samofinansowania z roku na rok się obniżał, co niewątpliwie 
było przyczyną rosnących zobowiązań, głównie z tytułu kredytów i pożyczek. 
Miasta w coraz mniejszym stopniu mogły sfinansować inwestycje z własnych 
środków i zmuszone były korzystać ze zwrotnych źródeł finansowych. Obciąże-
nie długiem dochodów bieżących czy dochodów ogółem powiększało się. Naj-
większym obciążeniem charakteryzowały sie zobowiązania w 2009 r., jednak 
miastom wciąż daleko do ustawowej granicy 60% dochodów ogółem. Obciąże-
nie dochodów bieżących zobowiązaniami również było coraz większe i w 2009 r. 
osiągnęło poziom 40,48%. Nadwyżka operacyjna w coraz mniejszym stop-
niu pokrywała rosnące zobowiązania. W 2009 r. była w stanie pokryć niecałe 
16% zobowiązań. Może to wskazywać na zmniejszające się bezpieczeństwo 
finansowe miast, których rosnące zobowiązania finansowe w coraz mniejszym 
stopniu mogą być pokrywane nadwyżką operacyjną. Dzięki kredytom i pożycz-
kom miasta na prawach powiatu mogą sprawniej funkcjonować i zaspokajać 
w coraz lepszy sposób rosnące potrzeby swoich mieszkańców. Jednak jeżeli 
kredyty i pożyczki będą największym źródłem pozyskiwania środków, może się 
okazać, że doprowadzi to do pogorszenia sytuacji finansowej. Należy jak najle-
piej dobierać instrumenty dłużne i dokładnie przewidywać skutki dokonanych 
wyborów. Mimo zapewnień projektodawców o pozytywnych efektach obowią-
zywania nowych limitów zadłużenia i zrównoważonego budżetu bieżącego, tak 
naprawdę nie ma żadnej pewności czy nowe przepisy rzeczywiście uzdrowią 
polskie finanse samorządowe i przyczynią się do bardziej racjonalnej gospo-
darki finansowej. W przypadku miast na prawach powiatu może się okazać, 
że nowe przepisy znacznie ograniczą ich możliwości inwestycyjne, zakazując 
zaciągania nowych zobowiązań lub uniemożliwiając spłaty już zaciągniętych.
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Streszczenie. W strukturze dochodów własnych jednostek samorządu terytorial-
nego [JST] istotne znaczenie mają udziały w podatkach centralnych. W Polsce samo-
rząd terytorialny dysponuje udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych 
i w podatku dochodowym od osób prawnych. Zwiększenie od 2004 r. udziałów JST 
w tych dwóch podatkach dochodowych postrzegane było jako istotne zwiększenie sa-
modzielności finansowej JST w Polsce. Reforma podatków dochodowych obniżająca 
ich fiskalność, a także stagnacja gospodarcza po roku 2006 ograniczyły jednak znacznie 
dopływ środków finansowych  JST z tego źródła, powodując pogorszenie ich sytuacji 
finansowej.

Słowa kluczowe: udziały w podatkach dochodowych, adekwatność dochodów, do-
datki do podatków

Wstęp

Środki finansowe pozostające do dyspozycji JST podzielić można na trzy 
podstawowe grupy. Są to dochody własne, środki transferowe oraz przychody 
zwrotne. Struktura źródeł zasilania finansowego JST jest zróżnicowana w za-
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leżności od przyjętego modelu finansowania oraz poziomu organizacyjnego. 
Mimo że pomiędzy wymienionymi źródłami finansowania zadań JST wystę-
pują zasadnicze różnice, to jednak samorząd terytorialny w przypadku żadne-
go z nich nie ma całkowitego wpływu na wielkość pozyskiwanych dochodów. 
Poziom dochodów własnych zależy bowiem od koniunktury gospodarczej, 
wielkość środków transferowych od decyzji władz centralnych, a dostęp do 
przychodów zwrotnych od przyjętych granic zadłużania się JST.

Pośród dochodów własnych JST istotne znaczenie mają udziały w podat-
kach centralnych. W Polsce samorząd terytorialny dysponuje udziałami w po-
datku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób 
prawnych. Znaczenie tych podatków w strukturze dochodów JST w Polsce 
szczególnie wzrosło po roku 2003, kiedy zaczęły obowiązywać nowe zasa-
dy finansowania samorządu terytorialnego, po uchwaleniu ustawy z listopada 
2003 r.1 Oddanie do dyspozycji JST udziałów w tych dwóch podatkach docho-
dowych postrzegane było jako istotne zwiększenie samodzielności finansowej 
JST w Polsce. Reforma podatków dochodowych obniżająca ich fiskalność, 
a także stagnacja gospodarcza po roku 2006  ograniczyły znacznie dopływ 
środków finansowych  JST z tego źródła, powodując pogorszenie ich sytuacji 
finansowej. 

1. Istota dochodów własnych  
jednostek samorządu terytorialnego

Dochody własne to przede wszystkim dochody podatkowe oraz dochody  
z majątku. Charakterystyczną cechą tej grupy dochodów jest to, że na ich po-
ziom istotny wpływ wywiera koniunktura gospodarcza, a także zmiany systemu 
podatkowego. 

Samorząd terytorialny w poszczególnych państwach najczęściej dysponu-
je wpływami z podatków od nieruchomości oraz z podatków dochodowych 
płaconych przez małe firmy, rozliczające się na zasadach uproszczonych. 
Ponadto dochodami samorządu są również lokalne opłaty administracyjne 
za czynności publicznoprawne, takie jak na przykład: opłata miejscowa, tar-
gowa, eksploatacyjna, adiacencka itp. Są to dochody z typowych podatków  
i opłat lokalnych, które w żadnym kraju nie należą do wydajnych źródeł do-
chodów. Z drugiej jednak strony są one nie tylko źródłem dochodów, ale tak-
że narzędziami, za pośrednictwem których władze samorządowe mają moż-

1 Por. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,  
Dz.U. nr 203, poz. 1966.
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liwość oddziaływania na podmioty znajdujące się na ich terenie. Z tego też 
względu ich ranga w systemie dochodów jest wysoka2.

Z lokalnym władztwem podatkowym wiąże się jednak pewne niebezpie-
czeństwo, polegające na możliwości redukcji wpływów budżetowych. Sprowa-
dza się to do zaniżania przez władze lokalne stawek podatkowych (znacznie 
poniżej stawek maksymalnych), stosowania w szerokim zakresie ulg, umorzeń 
podatkowych, a nawet licznych zwolnień przedmiotowych i podmiotowych. 
Samorząd terytorialny ma również na ogół większe, aniżeli centralne organy 
podatkowe, problemy ze skutecznością egzekwowania podatków. Wszystko to 
spowodowane jest presją ze strony mieszkańców gmin, na jaką narażone są wła-
dze lokalne. Jest ona bliżej podatników, wybierana przez potencjalnych podat-
ników, mniej anonimowa, a wskutek tego mniej odporna na różnorakie naciski 
ze strony społeczności lokalnych. To zaś powoduje, że traci na tym wspólno-
ta lokalna jako całość, ponieważ pozbawiona zostaje części dochodów, które 
można by uzyskać, stosując stawki maksymalne lub rezygnując z ulg, odroczeń  
i umorzeń. 

2. Udziały w podatkach dochodowych  
jednostek samorządu terytorialnego  

a ich samodzielność finansowa

Ze względu na niską wydajność podatków lokalnych, samorząd terytorialny 
ma również dostęp do podatków centralnych, pochodzących z danego terenu. 
Należy podkreślić, że dochody z tych podatków stanowią istotne źródło zasila-
nia finansowego, umożliwiając samorządom realizację podstawowych zadań. 
W wielu przypadkach wpływy z podatków państwowych przewyższają docho-
dy JST z podatków lokalnych.

Budżety poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego nie są jednak 
zasilane wszystkimi podatkami centralnymi. Na ogół nie mają one dostępu do 
podatków pośrednich, partycypując jedynie w podziale podatków dochodowych. 

Wielkość wpływów z podatków dochodowych tak od osób fizycznych, jak 
i prawnych jest symptomem rozwoju gospodarczego danego terenu. Dlatego 
też społeczność lokalna powinna partycypować w podziale wytworzonego na 
danym terenie dochodu narodowego, również w tej części, która podlega redy-
strybucji na rzecz budżetu centralnego. Pojawia się jednak pytanie, jaką formę 
ta redystrybucja środków pieniężnych powinna przyjmować?

2 Por. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 71 i n.
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W praktyce samorządy terytorialne uczestniczą w podziale podatków cen-
tralnych bądź to poprzez ustanowienie dodatków samorządowych do podatków 
dochodowych, bądź też poprzez udziały w podatkach dochodowych. Znaczenie 
obydwu form jest zróżnicowane.

Zasadnicza różnica pomiędzy udziałem w podatku a dodatkiem do podat-
ku polega na tym, że w przypadku udziału władze lokalne nie mają większego 
wpływu na wielkość dochodów budżetowych. Środki należne władzom sa-
morządowym przekazywane są niejako automatycznie. O wysokości udziału 
decyduje bowiem ustawodawca. W zależności od wielkości wpływów podat-
kowych uzyskanych na danym terenie, władze lokalne otrzymują procentowo 
określoną część dochodów z tych podatków. Dochody te nie pełnią jednak 
funkcji motywacyjnych, gdyż nie wymagają one od władz JST większych wy-
siłków w celu ich uzyskania, władze te nie mogą za ich pośrednictwem aktyw-
nie oddziaływać na podmioty znajdujące się na ich terenie, a ponadto nie mają 
też istotnej możliwości oddziaływania na ich wzrost. To wszystko sprawia, że 
udziały w podatkach zaliczane są niekiedy do zewnętrznych źródeł zasilania 
finansowego samorządów terytorialnych3. Swoim charakterem przypominają 
bowiem dotacje ogólne. Różnice pomiędzy dotacjami ogólnymi a udziałami 
w podatkach centralnych polegają w zasadzie na tym, że dotacje ogólne słu-
żą do równoważenia budżetów finansowo słabszych społeczności lokalnych, 
natomiast udziały w podatkach centralnych dominują jako źródło dochodów 
budżetowych samorządów o znacznym potencjale gospodarczym.

Dodatki do podatków zasadniczo różnią się swoim charakterem ekonomicz-
nym od udziałów w podatkach. Wprowadzenie dodatku samorządowego do po-
datku państwowego oznacza bowiem, że władzom JST przysługuje ustawowe 
uprawnienie do nałożenia obciążenia fiskalnego. Prawo do ustalania dodatków 
do podatków państwowych sprawia, że władze samorządowe dysponują narzę-
dziami, za pośrednictwem których mogą aktywnie oddziaływać na podmioty 
tworzące bazę ekonomiczną danego terenu. Dlatego też, o ile udział w podatku 
ma wyłącznie znaczenie fiskalne, o tyle dodatek, oprócz funkcji fiskalnej może 
także w określonych warunkach mieć istotne znaczenie stymulujące, wywiera-
jąc wpływ na zachowanie się podmiotów funkcjonujących na danym terenie4. 
Zważywszy, że podatki dochodowe są dosyć wydajnym źródłem dochodów pu-
blicznych, poprzez ustanowienie dodatków do podatków państwowych samo-
rządy terytorialne osiągają podwójną korzyść, tzn. dostęp do wydajnego źródła 
dochodów, a ponadto przy jego wykorzystaniu (poprzez ustalanie wielkości do-
datku) mogą stymulować rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie.

3 Por. H. Sochacka-Krysiak, Finanse lokalne, Poltext, Warszawa 1993, s. 25.
4 Por. K. Surówka, Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe, 

Seria Specjalna, Monografie nr 138, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999, s. 42 i n.
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Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat roli udziałów samo-
rządu terytorialnego w podatkach dochodowych można stwierdzić, że mogą 
być one ważnym źródłem ich dochodów, ale wówczas, gdy samorząd teryto-
rialny uzyska realny wpływ na możliwości kształtowania dochodów z tego 
źródła. W przeciwnym wypadku będzie to źródło dochodów uzależnione od 
koniunktury gospodarczej, którego znaczenie w strukturze dochodów należy 
ocenić gorzej, aniżeli dochody z subwencji. Na wielkość subwencji wpływają 
takie czynniki, jak zakres realizowanych zadań, czy też potencjał podatko-
wy danej JST. Skonstruowane w ten sposób mechanizmy, chociaż obarczone 
możliwościami finansowymi budżetu państwa, dostosowują jednak dochody 
JST do zakresu ponoszonych wydatków. W przypadku procentowych udzia-
łów w PIT i CIT następuje zerwanie relacji pomiędzy wydatkami a dochodami 
JST. Zważywszy, że na konstrukcję podatków centralnych (propozycje ich 
modyfikacji) większy wpływ ma władza centralna, aniżeli samorządowa, pro-
centowych  udziałów w podatkach centralnych w żadnym wypadku nie można 
uznać za dochody własne. 

3. Znaczenie dochodów z PIT i CIT w strukturze dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Od 1 stycznia 2004 r. w Polsce obowiązuje nowa ustawa o dochodach 
JST. Zmiana systemu zasilania finansowego JST miała na celu zwiększenie 
dochodów własnych gmin, powiatów i województw samorządowych. Duży 
udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem JST jest symp-
tomem samodzielności finansowej JST. Należy jednak podkreślić, że w tym 
przypadku zwiększenie dochodów własnych dokonało się głównie poprzez 
procentowy wzrost udziałów samorządu terytorialnego w podatkach docho-
dowych. I tak po roku 2003 udziały gmin w PIT zwiększyły się z 27,6% 
w 2003 r. do 37,12% w roku 2011 (docelowo do 39,94%). Natomiast udziały 
w CIT wzrosły z 5% na koniec roku 2003 do 6,71% począwszy od roku 2004. 
Wzrosły również udziały powiatów w PIT z 1 do 10,25%, a województw 
w CIT z 0,5 do 14,75% 

Wskutek wzrostu udziałów JST w podatkach dochodowych po roku 2003 
zmieniła się struktura tych dochodów. Tabela 1 obrazuje strukturę dochodów 
JST w Polsce w latach 2003 oraz 2007-2009.
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Tabela 1. Struktura dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce według źródeł w latach 2003 oraz 2007-2009 (w %)

Wyszczególnienie 2003 2007 2008 2009

Gminy 100 100 100 100

Dochody własne 36 33 31 30
Udziały w podatkach centralnych 12 17 18 16
Subwencje 41 31 32 34
Dotacje 11 19 19 20

Miasta na prawach powiatu 100 100 100 100

Dochody własne  37 39 37 36
Udziały w podatkach centralnych 19 31 32 30
Subwencje 32 20 21 23
Dotacje 12 10 10 11

Powiaty 100 100 100 100

Dochody własne 10 15 15 14
Udziały w podatkach centralnych  1 17 17 14
Subwencje 56 46 45 46
Dotacje 33 22 23 26

Województwa samorządowe 100 100 100 100

Dochody własne 4 16 13 6
Udziały w podatkach centralnych 12 51 44 26
Subwencje 33 20 18 14
Dotacje 51 13 25 54

 Ź r ó d ł o:  opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Z danych liczbowych zawartych w tabeli 1 wynika, że w związku ze zmia-
ną systemu zasilania finansowego JST po 1 stycznia 2004 r. udział dochodów 
własnych w strukturze dochodów ogółem poszczególnych JST nie uległ istot-
nym zmianom. 

Po roku 2003 wzrósł natomiast udział dochodów JST z udziałów w podat-
kach dochodowych. Dla przykładu: w budżetach miast na prawach powiatów 
udział dochodów z PIT i CIT w dochodach ogółem zwiększył się w latach 2003- 
-2009 z 19 do 30%, w powiatach z 1 do 14%, a w województwach samo-
rządowych z 12 do 26%. Tylko w przypadku gmin wzrost tych udziałów był 
niewielki (o 4%). W konsekwencji wzrostu znaczenia podatków centralnych  
w dochodach ogółem JST zmniejszyła się rola subwencji w finansowaniu zadań 
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samorządu terytorialnego (o około 10% w każdej grupie JST). Rzecz charakte-
rystyczna, że pomimo istotnego zmniejszenia znaczenia subwencji w struktu-
rze dochodów, udział dotacji celowych utrzymuje się na tym samym poziomie,  
a w przypadku gmin uległ nawet podwojeniu (z 11% w 2003 r. do 20% na 
koniec 2007 r.). Znaczący wzrost udziału dotacji celowych w strukturze docho-
dów województw samorządowych w 2009 r. spowodowany został dotacjami 
rozwojowymi pozyskiwanymi z budżetu Unii Europejskiej, które są planowane 
głównie w budżetach województw. 

Zwiększenie w dochodach ogółem JST w Polsce znaczenia udziałów w po-
datkach centralnych nie jest jednak równoznaczne ze zwiększeniem ich samo-
dzielności finansowej5. 

Od chwili zwiększenia udziałów JST w podatkach dochodowych obserwuje-
my ciągłe zmniejszanie fiskalności tego źródła zasilania finansowego. Dla przy-
kładu: w 2004 r. zmniejszone zostały stawki podatkowe w CIT do 19% (z 27% 
w 2003 r.). Od 2005 r. wprowadzony został proporcjonalny 19% podatek docho-
dowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, który w ca-
łości jest dochodem budżetu państwa.  Od 1 stycznia 2009 r. zmniejszono ob-
ciążenia fiskalne wszystkich podatników PIT, wprowadzając dwie niższe stawki 
podatkowe, tj. 18 i 32%. Od roku 2008 istotnie wzrosła ulga na dzieci, odliczana 
od podatku PIT. W 2011 r. przygotowywane są rozwiązania mające zachęcić Po-
laków (poprzez ulgi w PIT) do dobrowolnego przekazywania części dochodów 
na system emerytalny. Po roku 2011 nieunikniony jest wzrost składki na ubezpie-
czenia zdrowotne, który spowoduje dalszy spadek dochodów z PIT do budżetu 
państwa i do budżetów JST. Wymienione powyżej czynniki doprowadzają do 
istotnego pogorszenia kondycji finansowej polskiego samorządu terytorialnego.

4. Wpływ koniunktury i zmian w konstrukcji PIT i CIT  
na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego 

w Polsce po roku 2006

Zmiana procentowych udziałów podatków centralnych w dochodach JST 
istotnie uzależniła dochody samorządu terytorialnego w Polsce od ewolucji 
podatków dochodowych, a w szczególności PIT. Należy jednak zaznaczyć, że 
zmiany w konstrukcji  podatków dochodowych oddziałują na sytuację finanso-
wą samorządu terytorialnego w Polsce z opóźnieniem. Wiąże się to z  zapisami 

5 Por. K. Surówka, Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań 
bieżących po roku 2003, w: Współczesne problemy finansów i gospodarki JST, red. naukowa 
S. Kańduła, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008. 
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art. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST6. Z przepisu tego wy-
nika, że kwotę udziału JST we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę 
wpływów z tego podatku przez ustalony dla danej jednostki w konkretnym roku 
wskaźnik i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok 
bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze 
jednostki, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. Wskaźniki te 
ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych zeznaniach podatkowych 
o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym 
przez płatników, według stanu z dnia 15 września roku bazowego.

Tabela 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału  
w podatku dochodowym od osób fizycznych (w mln zł)

Jednostki 2006 2007 2008 2009 2010

Gminy 7 369 9 265 10 664 9 906 6 795
Miasta na prawach powiatu 10 407 12 862 13 931 13 417 8 854
Powiaty 2 101 2 622 2 996 2 765 1 885
Województwa 688 852 944 889 595

Razem 20 565 25 601 28 535 26 977 18 129

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.

Tabela 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału  
w podatku dochodowym  od  osób prawnych (w mln zł)

Jednostki 2006 2007 2008 2009 2010

Gminy 502 657 696 653 400
Miasta na prawach powiatu 1406 1770 1925 1651 910
Powiaty 108 137 145 136 83
Województwa 3991 5051 4708 4178 2599

Razem 6007 7615 7474 6618 3992

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl.

Jak obrazują tabele 2 i 3, zmiany systemowe skutkowały istotnym zmniej-
szeniem dochodów JST z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób 
prawnych, począwszy od roku 2009. Spowodowane to jest w dużej mierze 
wprowadzoną w 2007 r. nową, znacznie zwiększoną ulgą na dzieci, odliczaną 
od podatku, w wysokości podwójnej kwoty, o którą pomniejsza się podatek 

6 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST, tekst jedn., Dz.U. z 2010, nr 80,  
poz. 526  z późn. zm.
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dochodowy w danym roku (na każde dziecko). Ulga ta ogranicza wysokość 
obciążeń fiskalnych znacznej grupy podatników. 

Przyczyną ograniczającą dochody JST z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych jest również możliwość wyboru przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą innej, niż podatek według skali, formy opodatkowania 
dochodu, o czym wspomniano wcześniej. Alternatywą dla tej formy jest ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych oraz 19% podatek liniowy. Istotne jest to, 
że wpływy z wymienionych dwóch podatków są w 100% dochodami budżetu 
państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samorządy terytorialne mają 
prawo jedynie do procentowych udziałów w PIT, płaconych przez podatników, 
rozliczających się według skali.

Wysokość udziału JST we wpływach z podatku dochodowego od osób praw-
nych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy 
wynosi 6,71%, na obszarze powiatu ‒ 1,40%, zaś na obszarze województwa  
‒ 14,75%. Sposób wyliczenia kwoty dochodu należnej konkretnej JST wska-
zuje na wysokie jej uzależnienie od bieżącej koniunktury gospodarczej. Zatem  
w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanie dochodów 
jest obarczone ryzykiem koniunkturalnym. 

W latach 2004-2007 wpływ  zmian systemowych (skutkujących obniżeniem 
dochodów budżetowych JST) nie był zauważalny. W okresie tym odnotowy-
wano bowiem ciągły wzrost gospodarczy. Efekt tego możemy zaobserwować 
również w roku 2009, co potwierdza przesunięcie w czasie skutków decyzji  
i uwarunkowań podatkowych dla dochodów JST. Nałożyły się na to dwa ściśle 
ze sobą związane czynniki, czyli dobra sytuacja ekonomiczna kraju, skutkują-
ca zwiększonymi dochodami podatkowymi (stanowiącymi dochód budżetów 
JST), oraz zmiana systemu zasilania finansowego JST, polegająca na zwiększe-
niu procentowych udziałów JST w podatkach dochodowych.

Dostrzeżone powszechnie w roku 2008 załamanie wzrostu gospodarczego 
w Polsce nie pozostanie bez wpływu na sytuację finansową JST. Wielkość zasi-
lenia finansowego uzależniona jest bezpośrednio od koniunktury gospodarczej, 
poprzez ustanowienie udziału JST w podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz osób prawnych. Charakterystyczne dla obecnie obowiązującego prawne-
go ukształtowania systemu zasilania finansowego JST przesunięcie w czasie 
skutków sytuacji gospodarczej w kraju dla wielkości kwot przez nich pozyski-
wanych jest widoczne wyraźniej w roku 2010. W tabelach 2 i 3 przedstawiono 
wprawdzie dane za trzy kwartały roku 2010, jednakże zwraca uwagę niepropor-
cjonalnie duże zmniejszenie. 

Wnioski takie są istotne zwłaszcza dla JST w których, w wyniku po-
gorszenia koniunktury gospodarczej, dochodzi do upadku większych przed-
siębiorstw, co prowadzi do utraty pracy dużej części mieszkańców, a przez 
to ‒ oczywiście ‒ do ograniczenia ogólnej kwoty podatku dochodowego,  
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a szczególnie do pogorszenia stosunku kwoty podatku pochodzącego od 
mieszkańców danej JST do ogólnej sumy podatku. 

Niebezpieczny wydaje się jednak pesymistyczny scenariusz, w którym 
przewidywać można nie tyle możliwość niewykonania planu dochodów z po-
szczególnych źródeł, ile zagrożenia płynności w budżecie państwa i trudności  
z przekazywaniem kwot zgodnie z przepisami należnych JST. Wynika to ze 
wspomnianego wyżej uzależnienia kwot podatków dochodowych od koniunk-
tury gospodarczej. 

Zakończenie 

Do najważniejszych czynników kształtujących kondycję finansową JST 
należą bez wątpienia zarówno kwota pozyskiwanych dochodów, ich źródło, 
jak również przewidywalność i stabilność wpływów. Udziały w PIT i CIT 
w dochodach JST są relatywnie wysokie, stąd ich wpływ na kondycję finanso-
wą tych jednostek jest istotny. 

Najpoważniejsze zagrożenia dla budżetów JST z tytułu udziałów w podat-
kach centralnych wiążą się z koniunkturą w gospodarce. Dotyczy to zarówno 
wysokości kwot dochodów, jak i możliwości ich otrzymania z budżetu pań-
stwa. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza ma wpływ nie tylko na wyso-
kość dochodów, a w konsekwencji podatków dochodowych, ale również na 
sytuację finansową budżetu państwa. Istotnym warunkiem przekazania kwot 
do budżetów samorządów jest bowiem zachowanie płynności przez budżet 
państwa. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że takie ukształtowanie źródeł dochodów 
JST i ich znaczenia mobilizuje do podejmowania przez samorządy długo-
okresowych działań prowadzących do pozyskiwania dla swojego terytorium 
podatników, zarówno PIT, jak i CIT, w celu zapewnienia optymalnego dla 
danej jednostki poziomu dochodów. Natomiast wyższe uzależnienie kwoty 
otrzymywanych wpływów od koniunktury gospodarczej wiąże się z wymo-
giem wykorzystywania szeregu instrumentów finansowych zapewniających 
JST płynność finansową, a przez to właściwe i terminowe realizowanie zadań. 
Oczywiście do najczęściej wykorzystywanych źródeł należy zaciąganie kre-
dytów. 

Na zakończenie należy wyraźnie podkreślić, że nie oceniając jednoznacz-
nie negatywnie  udziałów JST w podatkach centralnych  (chociaż należałoby 
dążyć do zastąpienia procentowych udziałów dodatkami do podatków), to jed-
nak powiedzieć trzeba, że nie są to dochody zapewniające automatycznie bez-
pieczeństwo finansowe polskiego samorządu. Pomimo że kondycja finansowa 
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JST w Polsce ma na pewno oparcie w środkach pochodzących z PIT i CIT, to 
jednak przyjęte na mocy obowiązującej ustawy o dochodach JST rozwiązanie 
jest obarczone dużym ryzykiem związanym ze stanem gospodarki i dodatko-
wo utrzymuje skutki załamań koniunktury gospodarczej w dłuższym okresie. 
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Streszczenie. Administracja samorządowa w obecnych strukturach państwa odgry-
wa szczególnie ważną rolę. To od niej zależy w dużym stopniu osiągane tempo rozwoju 
w wymiarze lokalnym i regionalnym, to ona jest kreatorem programów rozwojowych 
i współuczestniczy w ich realizacji. Funkcjonowanie administracji samorządowej w no-
wych uwarunkowaniach (dopiero 20 lat) nie stworzyło wystarczających podstaw do wy-
pracowania adekwatnych kryteriów i procedur analizowania efektywności realizacyjnej 
misji publicznej tej administracji. W artykule zwrócono szczególną uwagę na niektóre 
aspekty dotyczące:

• partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu publicznym,
• etyki w administracji publicznej,
• pragmatyki lokowania kompetencji decyzyjnych.
Badaczy finansów publicznych czeka wielkie wyzwanie ‒ wygenerowanie popraw-

nej metodyki wartościowania działalności administracji samorządowej. 

Słowa kluczowe: rozwój lokalny, kryteria oceny administracji samorządowej, ety-
ka w administracji samorządowej

Wstęp

Rozwój lokalny i regionalny nie odbywa się samoczynnie, proces ten jest 
warunkowany między innymi racjonalnym podziałem zadań i kompetencji reali-
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zowanych przez administrację publiczną1. Administracja samorządowa to drugi, 
obok administracji rządowej, składnik administracji publicznej. Administracja 
samorządu terytorialnego różni się od administracji państwowej, w tym admini-
stracji rządowej, wyłącznie tym, że jest sprawowana przez chronione przez sąd 
samodzielne i niezależne (zdecentralizowane) organy jednostek samorządu te-
rytorialnego [JST], i że zadania poruczone jej ustawą są zadaniami publicznymi 
służącymi zaspokajaniu potrzeb ludzi zamieszkujących obszar danej jednostki 
samorządu, zwanych w Konstytucji i ustawach wspólnotą samorządową, choć 
jednocześnie administracja samorządowa może być obciążana innymi zadania-
mi publicznymi jako zadaniami zleconymi2.

W strukturze administracji samorządowej można wyróżnić: organy samo-
rządów terytorialnych, jednostki pełniące funkcje aparatu roboczego tych orga-
nów (urzędy) oraz inne jednostki odpowiedzialne za świadczenie usług na rzecz 
społeczności lokalnych. Misja, którą realizuje administracja publiczna jest wie-
loaspektowa, nadając jej wymiar publiczny. W nowej orientacji badawczej sa-
morząd lokalny wraz z jego administracją, po spełnieniu stosownych wymogów, 
może być uznany za „dobro publiczne”. Argumenty uzasadniające tę nominację 
powinny wynikać między innymi z analizy funkcjonowania administracji samo-
rządowej, opartej na trzech kryteriach: preferowanych wariantach dystrybucji 
usług administracyjnych, formach nadzoru, poziomie partycypacji obywatelskiej. 
Partycypacja obywatelska jawi się jako bardzo ważny element w skutecznym 
funkcjonowaniu administracji samorządowej – jest to nowe zjawisko umacniają-
ce ład demokratyczny. Na razie praktyka potwierdza występowanie wielu zjawisk 
dysfunkcyjnych, które oddalają możliwość uznania samorządu lokalnego za do-
bro publiczne – w pełni zaangażowane na rzecz rozwoju lokalnego i regionalne-
go. Ten stan jest między innymi konsekwencją słabego postrzegania zagadnień 
etyki w administracji publicznej, organach samorządowych oraz stylu zarządza-
nia kadrami.

W Polsce samorząd lokalny i regionalny ma bardzo rozległy zakres od-
powiedzialności publiczno-prawnej, znaczny majątek i duże kompetencje 
we wszystkich dziedzinach życia zbiorowego. Bardzo korzystnie wyróżnia 
to polską administrację publiczną (rządową i samorządową) na tle rozwiązań  
w wielu innych krajach europejskich, w których wymogi globalizacji zarządza-
nia spowodowały przejęcie pod kontrolę rządu centralnego wielu tradycyjnych 
zadań samorządu lokalnego3. Jednostki polskiego samorządu terytorialnego  

1 Por. K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2010, s.71-105.

2 A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wyd. Kolonia Limited, Warszawa 
2004, s. 59.

3 Por. Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 63- 
-86; D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Diagnoza 
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w wykonywaniu swoich zadań współdziałają z władzami centralnymi, które 
z kolei mają odpowiadać za funkcjonowanie poszczególnych systemów w skali 
ogólnokrajowej.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej generuje wysoki stopień wzajem-
nej zależności państw członkowskich, na ogół wyraźnie odczuwalnej w sferze 
administracji publicznej, mimo że nie ma wspólnotowych reguł dotyczących 
sposobu organizacji administracji lub zarządzania publicznego. Jednak Unia 
Europejska wywiera istotny wpływ na sposób rządzenia w państwach człon-
kowskich, zwłaszcza poprzez nakładanie obowiązków wyrażonych w katego-
riach wyników, które należy osiągnąć. Dlatego Unia Europejska ma prawo spo-
dziewać się, że przyszłe lub obecne państwa członkowskie będą miały dobry 
system rządzenia, zdolny zarówno do implementacji reguł prawnych oraz decy-
zji Wspólnoty do swoich systemów prawnych, jak i do efektywnego wdrażania 
standardów i decyzji oraz zapewnienia ich egzekwowania.

W tym kontekście można wręcz mówić o istnieniu „europejskiej przestrze-
ni administracyjnej”, w ramach której przedstawiciele administracji publicznej,  
w tym urzędnicy służby cywilnej państw członkowskich, spotykają się regularnie, 
wymieniają informacje i wspólnie analizują aktualne zagadnienia, zwłaszcza do-
tyczące administracji publicznej. Rzetelność administracyjna, która jest niezbędna 
dla rządów prawa, efektywne wdrażanie przyjętej polityki i rozwój gospodarczy 
należą do kluczowych cech tej europejskiej przestrzeni  administracyjnej4. W tym 
układzie znaczące miejsce przypada administracji publicznej w Polsce. 

Polska administracja samorządowa (jak podkreślono wcześniej), to drugi, 
obok administracji rządowej, składnik administracji publicznej. Na admini-
strację samorządową składają się organy samorządów terytorialnych, jednostki 
pełniące funkcję aparatu roboczego tych organów (urzędy) oraz nie będące 
organami inne podmioty samorządu terytorialnego (w tym jednostki bezpo-
średnio odpowiedzialne za świadczenie usług publicznych). Do usług admini-
stracyjnych należy zaliczyć usługi związane bezpośrednio z wykonywaniem 
funkcji władczych, administracyjnych na rzecz społeczeństwa, porządkujących 
wszystkie obszary funkcjonowania administracji publicznej i funkcji legali-
zujących obszary aktywności ludzkiej. Usługi administracyjne opierają się na 
wykonywaniu czynności administracyjnych. Ich istota nie jest związana z do-
starczaniem konkretnego dobra, są wyrazem czynności wykonywanej z urzę-
du lub na wniosek odbiorcy usług (konsumenta-obywatela). Są to na przykład 
czynności związane z wydawaniem pozwoleń, dowodów osobistych, metryk 
urodzenia, potwierdzeniem stanu faktycznego, wpisów rejestracyjnych, czy też 
publikacji prawa miejscowego.

stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 1-2,  
s. 158-183

4 D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg i in., Diagnoza stanu, s. 25.
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Wskazany podział charakteryzuje się częstym przenikaniem pewnych ob-
szarów. Przykładowo: usługi w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkanio-
wych i jeden z obszarów (elementów) gospodarki infrastrukturą dotyczą ob-
szaru mieszkalnictwa. Z jednej strony mamy do czynienia z zabezpieczeniem 
potrzeb, z drugiej z utrzymaniem infrastruktury mieszkaniowej5.

Organy administracji samorządowej działają niezależnie od organów inne-
go samorządu i od administracji rządowej – co oznacza brak hierarchicznego 
podporządkowania tym organom. Granice ingerencji państwowej w działalność 
samorządów terytorialnych określają przepisy o nadzorze nad samorządem te-
rytorialnym. Poza nadzorem, uzależnienie organu administracji samorządowej 
od innego organu administracji wynika bądź z tego, że tamten organ w relacji do 
organu samorządowego jest organem drugiej instancji, bądź gdy samorząd (na 
równi z innymi) jest stroną w tego rodzaju sprawach administracyjnych. 

 Administracja samorządowa, co do zasady, finansowana jest ze środków 
publicznych stanowiących dochody własne samorządu, z zastrzeżeniem, że wy-
konywanie przez nią zadań rządowych finansowane jest z przekazanych dotacji 
celowych z budżetu państwa6. Na administracji samorządowej ciąży duża od-
powiedzialność za tempo i zakres rozwoju lokalnego i regionalnego, stanowiąc 
wymierny efekt realizacji założeń unijnej polityki regionalnej7. 

1. Misja publiczna samorządu lokalnego  
i jego administracji

Samorząd lokalny w Polsce jest aktualnie postrzegany jako jeden z podsta-
wowych elementów demokratycznego państwa prawnego. Samorząd lokalny 
(przy aktywnym zaangażowaniu m.in. własnej administracji samorządowej) ma 
służyć budowie mechanizmów demokracji i decentralizacji władzy publicznej, 
dlatego jest on wyposażony w organy decyzyjne, ukonstytuowane demokratycz-
nie i korzystające z szerokiej autonomii. W sensie prawnym i gospodarczym sa-
morząd lokalny występuje w podwójnej roli: jako podmiot prawa publicznego, 
posiadający osobowość prawną z prawem wydawania decyzji administracyj-
nych, oraz jako podmiot prawa cywilnego, umożliwiając tym samym działal-
ność we własnym imieniu i na własny rachunek.

5 Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 460.

6 Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, red. M. Lesiński, Wyd. Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 11.

7 Por. J. Szafran, Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce, Wyd. UMCS  
w Lublinie, Lublin 2010, s. 103-132.
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Reforma podziału administracyjnego państwa, wprowadzona 1 stycznia 
1999 r., nadała uprawnienia decyzyjne gminom, powiatom i województwom 
samorządowym – jako podstawowym jednostkom w strukturze samorządowej. 
Zadania o charakterze podstawowym ‒ lokalnym ‒ pozostały w kompetencji 
gmin oraz powiatów, które mają pełnić w stosunku do gmin funkcję uzupeł-
niającą. Powiatom przekazano do realizacji zadania, które przekraczają swym 
zasięgiem obszar gminy. Wspólne działania gminy i powiatu na poziomie lo-
kalnym mają gwarantować zaspokajanie zbiorowych potrzeb miejscowych. Ich 
zadania zatem polegają na świadczeniu usług o charakterze powszechnym. Taki 
układ lokalny samorządu ma szansę lepiej funkcjonować, aniżeli jego struktury 
w skali całego kraju. Natomiast dla administracji województw samorządowych 
przypada całość zagadnień związanych z przygotowywaniem strategii rozwoju 
regionu i tworzeniem warunków do tego rozwoju z uwzględnieniem regional-
nych uwarunkowań8.

Samorząd lokalny z mocy prawa został uznany autentycznie gospodarzem 
w terenie. Zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców poprzez realizację za-
dań publicznych, które mogą być własnymi lub zleconymi przez administrację 
rządową. Na współczesną misję samorządu lokalnego i jego sformalizowanej 
administracji w Polsce składają się wyzwania epokowe zorientowane na reali-
zację wielu zadań kształtujących tempo rozwoju lokalnego, a także stopień za-
spokajania potrzeb wspólnot samorządowych. Do nich należy zaliczyć miedzy 
innymi:

• podejmowanie, w ramach ogólnych strategii gmin i powiatów, inicjatyw 
oraz zadań przyczyniających się do rozwoju lokalnego;

• stymulowanie rozwoju lokalnego poprzez stosowanie różnego rodzaju 
ułatwień i udogodnień dla sektora MSP;

• podejmowanie działań promocyjnych, udostępnianie lokalnych zasobów, 
stosowanie ulg, zachęt, udzielanie subsydiów itp.;

• identyfikację lokalnych potrzeb społecznych i lokalnych zasobów, które 
mogą określać kierunki i zakres działań na rzecz rozwoju lokalnego;

• przyciąganie inwestorów oraz pozyskiwanie środków, które mogą służyć 
rozwojowi lokalnemu;

• tworzenie własnych funduszy stymulacji i wspierania rozwoju lokalnego 
lub pozyskiwanie zewnętrznych środków na ten cel;

• utworzenie struktur organizacyjnych rozwoju lokalnego, w ramach których 
prowadzona będzie kompletna i kompleksowa obsługa podmiotów rozwoju lo-
kalnego, od informacji wstępnej począwszy, a na ocenach efektów społecznych, 
ekonomicznych prowadzonej działalności kończąc;

8 Por. T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce, 
Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 33-40.
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• rozwój kooperacji z udziałem miejscowych, istniejących i uruchamianych 
zakładów produkcyjnych, usługowych,

• tworzenie przedsiębiorstw lokalnych (komunalnych) z udziałem kapitału 
lokalnego,

• tworzenie „przestrzeni pracy”, „inkubatorów przedsiębiorczości” i innych 
tego rodzaju placówek inicjujących rozwój.

Współcześnie samorząd lokalny ma wyraźnie zarysowaną funkcję ekono-
miczną, ponieważ traktowany jest jako: przedsiębiorstwo usługowe, właściciel 
majątku, inwestor, planista strategiczny, pracodawca. Może się ona przejawiać 
także w pozyskiwaniu inwestorów krajowych i zagranicznych, finansowych,  
w tym zwłaszcza w sektorze finansów publicznych i zagranicznych, lokalizacji 
instytucji administracyjnych, finansowych, naukowych, usługowych i innych, 
organizacji imprez kulturalnych, politycznych, sportowych, gospodarczych, do-
stępu do rynku, turystyki, edukacji itp. Wszystkie przedsięwzięcia mają jeden 
wspólny mianownik: dobro publiczne.

Wytwarzane dobra publiczne (najczęściej usługi), przy wykorzystaniu  infra-
struktury będącej w dyspozycji samorządu lokalnego, są z reguły finansowane  
z funduszy publicznych, jak finansowanie usług oświatowych i zdrowotnych. 
Za dobra publiczne należy uznawać tylko te, które z przyczyn naturalnych 
(uwzględniając cechy fizyczne) mogą służyć zbiorowości lokalnej lub całemu 
społeczeństwu (np. atmosfera, akweny, sądownictwo, szlaki komunikacyjne, 
działalność służb dyplomatycznych, bezpieczeństwo zewnętrzne, usługi eduka-
cyjne itp.). Niektóre z wymienionych dóbr są wytworem natury, muszą jednak 
być objęte ochroną lub włączone w proces gospodarowania nimi (dotyczy to na 
przykład powietrza, wody, krajobrazów). Inne dobra publiczne stanowią produkt 
działalności wytwórczej człowieka, jak obiekty publiczne, drogi publiczne, urzą-
dzenia o przeznaczeniu ogólnospołecznym. Dobra publiczne podlegają z mocy 
prawa ochronie, powstają, są eksploatowane i odtwarzane przy wykorzystaniu 
funduszy publicznych9. Szczególna rola przypada administracji samorządowej 
w absorpcji funduszy unijnych, umożliwiającej rozszerzenie bądź podwyższenie 
standardów jakościowych świadczonych usług na rzecz społeczności lokalnych10. 

Dobrami publicznymi są zatem te dobra (towary, usługi), które są finanso-
wane przez budżet państwa, budżety samorządowe i inne fundusze publiczne. 
W takim ujęciu dobra publiczne tworzą konsumpcję zbiorową społeczeństwa, 
która jest finansowana z funduszy publicznych11. Na poziomie lokalnym to sa-

9 Por. J.M. Buchman, Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 1997, s. 29-40.

10 Por. L. Jędrzejewski, Absorpcja funduszy unijnych w Polsce, w: Współczesne finanse. Stan 
i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski, Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 
2008, s. 635-644.

11 S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 28.
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morządowi lokalnemu i jego administracji jest przypisana główna rola kreato-
ra polityki rozwoju i czuwającego nad produkcją dóbr publicznych. Nie bez 
znaczenia dla przemian systemowych, które zaszły w administracji publicznej, 
było zwrócenie uwagi na to, że administracja odbiega od idealistycznych wizji 
i zasad, na których miała się opierać. Niejednokrotnie administracja publiczna 
(w tym samorządowa) była postrzegana jako nieelastyczna, inercyjna, zhierar-
chizowana, nakierowana na zaspokajanie własnych potrzeb, świadcząca usługi 
dla obywateli w sposób nieadekwatny do potrzeb itp. Administracji publicznej 
przypisywane były cechy biurokracji w pejoratywnym sensie12. Dla pozyskania 
wiargodnych ocen niezbędne są jednak kompleksowe badania empiryczne.

W tej sytuacji dla badaczy tych zagadnień pojawiły się nowe wyzwania  
– poszukiwanie adekwatnej metodyki pozwalającej na bieżąco identyfikować 
zjawiska dysfunkcyjne w stylu i metodach działania administracji samorządo-
wej oraz wskazywanie scenariuszy ich eliminowania13.

2. Kryteria i procedury przeprowadzania analizy  
funkcjonowania administracji samorządowej

Postrzeganie administracji samorządowej jako dobra publicznego jest  klu-
czowe dla stworzenia dobrych podstaw rozwoju tejże administracji. W ostatnim 
półwieczu trwała ożywiona dyskusja nad sposobem zorganizowania i funkcjo-
nowania administracji samorządowej. Ścierały się ze sobą koncepcje neoliberal-
ne i etatystyczne, rozważano sposób dostarczania usług przez samorząd lokal-
ny, sposób nadzoru nad samorządem lokalnym oraz rolę społeczności lokalnej  
w podejmowaniu decyzji. Na gruncie teoretycznym rozważano wiele sposo-
bów podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, jak również zastanawiano 
się, czy można uzyskać lepszą alokację zasobów poprzez rynek, czy też po-
przez dotychczasowe formy administrowania. Najnowsze trendy w badaniach 
nad administracją są zorientowane na poszukiwanie uzasadnienia do organi-
zowania nowoczesnej administracji samorządowej w sposób sieciowy. Przed 
przeprowadzeniem studiów badawczych, umocowanych głównie na usystema-
tyzowanej analizie administracji samorządowej jako dobra publicznego, należy 
wykreować stosowne kryteria oceny dla potrzeb tej analizy oraz ustalić relacje 
przyczynowo-skutkowe i ich walory, jako istotne do uwzględnienia przy two-
rzeniu nowych rozwiązań dla administracji samorządowej14. 

12 Por. Samorząd lokalny – dobro publiczne, red. J. Kleer, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 153.
13 Por. A. Szewczuk, Administracja samorządowa wobec współczesnych wyzwań. Księga 

jubileuszowa, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 63-85.  
14 Tamże, s. 151.
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Pierwsze kryterium – „preferowane warianty dystrybucji usług ad-
ministracyjnych” – dotyczy oceny zakresu i roli administracji samorządowej  
w dostarczaniu dóbr publicznych. Ocena ta sprowadza się do zidentyfikowania 
procedur organizowania dystrybucji dóbr publicznych przez samorząd lokal-
ny oraz określenia zakresu ingerencji samorządu terytorialnego w dostarczanie 
dóbr na poziomie lokalnym. Ujawnia się tutaj podstawowa cecha administracji 
samorządowej jako dobra publicznego. 

Wybór może być dokonany w układzie trzech wariantów, pomiędzy:
• „tradycyjną administracją”, w której posiadaniu znajdują się wszystkie 

kompetencje zdobyte w wyniku wieloletniego procesu politycznego, z rozbu-
dowaną w sposób pionowy strukturą organizacyjną; 

• zreformowaną administracją samorządową, stosującą nowoczesny sposób 
zarządzania, ale zorganizowaną w sposób scentralizowany, niezbyt często po-
zbywającą się swoich kompetencji na rzecz podmiotów prywatnych, ale wspo-
magającą się organizacjami pozarządowymi; administracją samorządową nie 
dostarczającą bezpośrednio usług, ale zajmującą się jedynie sterowaniem pod-
miotami zewnętrznymi (najczęściej prywatnymi) w celu zapewnienia świadcze-
nia usług (ewentualnie z wyjątkiem świadczenia usług administracyjnych, jak 
wydawanie decyzji, zaświadczeń itp.);

• administracją samorządową zorganizowaną w sposób sieciowy, z wielo-
ma ośrodkami podejmowania decyzji, posługującą się organizacjami pozarzą-
dowymi oraz zewnętrznymi dostawcami usług publicznych15. 

Badania empiryczne przeprowadzane wśród społeczności lokalnych po-
winny umożliwić między innymi udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy ist-
nieje możliwość „zastąpienia” administracji publicznej innymi formami do-
starczania usług, czy też administracja publiczna jest dobrem publicznym, 
które trudno jednoznacznie zastąpić (np. poprzez rynkowy system dystrybucji 
usług publicznych)?

Drugie kryterium analizy – „formy nadzoru” – identyfikuje rozwiązania 
na podstawie których dokonywany jest „bezpośredni” lub „pośredni” nadzór 
nad samorządem lokalnym (w tym administracją samorządową). Może tu być 
prowadzona analiza wielu relacji: 

• społeczność lokalna – organy stanowiące samorządu terytorialnego (nad-
zór w trybie wyborczym); 

• organy stanowiące samorządu terytorialnego – zarząd JST; 
• zarząd JST – administracja podległa zarządowi; 
• samorząd terytorialny – obce podmioty zewnętrzne dostarczające usługi 

publiczne;

15 Por. K. Kietlińska, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Wyd. Difin, 
Warszawa 2010, s. 31-43; J. Ruszewski, Relacje organizacji pozarządowych z samorządem 
terytorialnym w latach 1989-2009, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 7-8, s. 140-150.
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• samorząd terytorialny – własne podmioty dostarczające usługi publiczne, 
nad którymi samorząd terytorialny może sprawować nadzór właścicielski;

• społeczność lokalna – administracja samorządowa (nadzór w okresie po-
wyborczym); stałe kontynuowanie nadzoru jest zasadne, gdyż pozwala precy-
zyjniej określić możliwości realizacji idei samorządu jako dobra publicznego.

W praktyce działania kontrolne i nadzorcze między innymi w odniesieniu do 
gospodarki finansowej samorządu terytorialnego spełniają ważną rolę ze społecz-
nego punktu widzenia. Zapobieganie naruszaniu dyscypliny finansów publicz-
nych jawi się wielkim wyzwaniem szczególnie dla regionalnych izb obrachun-
kowych, stąd niezbędne jest stosowanie określonych procedur analitycznych16. 

Trzecie kryterium analizy – „poziom partycypacji obywatelskiej” – 
jest ukierunkowane na problem wartościowania partycypacji obywatelskiej 
w procesie generowania i realizacji podstawowych zadań przez administra-
cję samorządową. Dopuszczenie społeczności lokalnej do udziału w pracach 
przygotowawczych, na przykład nad budżetem gminy, korygowaniem WPI, 
a także WPF, może okazać się tylko korzystne dla danej JST. Istotną kwestią 
jest ustalenie zakresu wzajemnej współpracy oraz współodpowiedzialności za 
przygotowane i podjęte decyzje. Formuła współpracy powinna mieć charakter 
sformalizowany oraz czytelny, tak dla administracji samorządowej, jak i dla 
społeczności lokalnej.

Określane na bieżąco preferencje mieszkańców i decyzje podejmowane 
przez samorząd lokalny są możliwe najbardziej zgodne z tymi preferencjami. 
To kryterium jest potrzebne do określenia, jakie są priorytety i cele związane 
z samorządem lokalnym i wynika wprost z reguł demokratycznych. W przy-
padku braku współdziałania z administracją samorządową, osłabiona jest rola 
partycypacyjna mieszkańców, zaś samorząd lokalny może działać i podejmo-
wać decyzje, które odbiegają od preferencji mieszkańców. Tym samym osła-
biona zostaje rola samorządu lokalnego jako dobra publicznego, gdyż może 
on pomijać wiele aspektów ważnych społecznie i dostarczać słabiej prefero-
wany koszyk dóbr i usług. 

Samorząd lokalny (w tym administracja samorządowa)  jest tylko wte-
dy dobrem publicznym, gdy dostarcza koszyk usług preferowanych przez 
społeczność lokalną. Administracja samorządowa, która nie poddawałaby się 
nadzorowi i działałaby wyłącznie z własnych egoistycznych pobudek oraz nie 
dostarczałaby usług publicznych stosownie do oczekiwań otoczenia lokalnego 
nie mogłaby być uznana za dobro publiczne.

Powyższe trzy kryteria mogą być pomocne w ocenie samorządu teryto-
rialnego jako dobra publicznego i ukazaniu przemian, jakie zaszły w systemie 

16 Por. B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego  
w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 175-183.
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funkcjonowania samorządu lokalnego, zarówno na gruncie teoretycznym, jak  
i empirycznym. Jednakże najpierw konieczna jest szersza analiza przemian, 
które nastąpiły w administracji publicznej oraz w teorii administracji.

Analiza funkcjonowania administracji samorządowej może być dokonywa-
na przy wykorzystaniu zróżnicowanych procedur badawczych, jak na przykład:

• studia dokumentacyjne (rozwiązania organizacyjne, prawne itp.);
• studia przypadków;
• badania ankietowe;
• obserwacja i wywiady bezpośrednie.
Procedury te są dobierane przez oceniających administrację samorządową 

w zależności od konkretyzacji celu badań. Wyniki badania tego samego zakresu 
przy wykorzystaniu poszczególnych procedur badawczych w praktyce mogą się 
znacząco różnić.

3. Partycypacja obywatelska ‒ ważny element  
w funkcjonowaniu administracji samorządowej

Partycypacja obywatelska, zwana także społeczną, to zjawisko bardzo akcen-
towane w koncepcji nowego zarządzania publicznego (new public management 
– NPM), polegające na uczestniczeniu społeczności mieszkańców danej miejsco-
wości, gminy, powiatu, regionu, a nawet państwa, w identyfikacji i rozwiązywaniu 
wspólnych potrzeb, problemów decyzyjnych z administracją samorządową. Tego 
typu zachowania wśród społeczności lokalnej, to inaczej wszelkiego rodzaju prze-
jawy organizowania się (zrzeszania) ludzi zmierzających do osiągnięcia wspól-
nych celów (w tym także do zaspokojenia swoich potrzeb materialnych i niema-
terialnych), jak i włączanie się ludności oraz stworzonych przez nią organizacji 
w proces realizacji zadań publicznych przez władze rządowe lub samorządowe.

Celem partycypacji obywatelskiej jest17:
• stworzenie efektywnego systemu zaspokajania potrzeb społecznych – za-

dania państwa lub innych podmiotów sprawujących władzę publiczną muszą 
odpowiadać potrzebom społecznym; partycypacja społeczna umożliwia (ułat- 
wia) dobór takich zadań i metod ich realizacji, które w najbliższym stopniu będą 
odzwierciedlać potrzeby społeczne;

• uzyskanie społecznej akceptacji dla działań organów władzy publicznej, 
administracji samorządowej i zaufania obywateli jako warunków skuteczności 
jej działań.

17 D.R. Kijowski, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – 
zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1-2, s. 7-8.
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Korzyści płynące z partycypacji obywateli w życiu publicznym JST i ak-
tywnego współdziałania z administracją samorządową są różnorakie i wielo-
kierunkowe:

• zapewnia ona trafną identyfikację problemów społecznych; 
• pozwala na znajdowanie akceptowalnych sposobów ich rozwiązywania;
• udział społeczności lokalnej w dwóch powyższych procesach może się 

przyczynić do ograniczenia konfliktów wewnątrz grupy, jak i konfliktów z wła-
dzą publiczną;

• wymiernym efektem oparcia zarządzania sprawami publicznymi na par-
tycypacji obywatelskiej jest aktywizacja społeczności lokalnej (wobec rządów 
autorytarnych pozostaje ona bierna);

• dzięki partycypacji następuje włączenie się grup i organizacji społecznych 
do wspólnej realizacji zadań publicznych, a przez to osiąga się możliwość wy-
korzystania materialnych i intelektualnych zasobów sektorów niepublicznych 
do realizacji przedsięwzięć służących całej społeczności.

Włączanie ludności i organizacji społecznych w procesy konsultacyjne 
i informacyjne służy także budowaniu systemu kontroli społecznej nad dzia-
łalnością urzędów, instytucji publicznych i administracji samorządowej. Jej 
istnienie pobudza i rozwija świadomość odpowiedzialności, bez której trudno 
osiągnąć wysoki poziom jakości podejmowanych decyzji i skuteczności za-
rządzania18. 

Niestety, w dzisiejszym świecie następuje rozpad i osłabienie wspólnot 
lokalnych, a dodatkowo w Polsce tradycje samorządowe i kapitał społeczny 
w wielu miejscach nie są zbyt duże. Osłabia to tworzenie demokracji lokalnej 
i społeczeństwa obywatelskiego, które są bardzo ważne dla świadomości, że 
samorząd to dobro publiczne19. Akcentując szczególne znaczenie partycypacji 
obywatelskiej, zasadne jest zaakcentowanie niektórych elementów składowych, 
jakże ważnych dla kreowania nowej jakości działania administracji samorządo-
wej we wspólnotach lokalnych, oto niektóre z nich:

• formy udziału społeczności lokalnej w życiu zbiorowym20;
• obywatelska inicjatywa uchwałodawcza21;

18 B. Wankiewicz, Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – 
rozwiązania modelowe, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 40-41.

19 G. Kula, Samorząd dobrem publicznym – problem percepcji, w: Samorząd lokalny – dobro 
publiczne, s. 193-194.

20 Por. P. Swianiewicz, U. Klimska, A. Mielczarek, Nierówne koalicje – liderzy miejscy  
w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 
2004, s. 39.

21 Por. K. Bandarzewski, P. Chmielnicka, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, 
Warszawa 2006, s. 123-130; A. Miruć, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, „Samorząd 
Terytorialny” 2010, nr 1-2, s. 31-38.
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• partycypacja społeczna w samorządowych procesach inwestycyjnych22;
• kształtowanie przestrzeni publicznej23;
• kontrola społeczna realizacji ustawowych zadań przez samorząd lo-

kalny24.

4. Etyka w administracji publicznej

Tradycyjny system kontroli administracji publicznej (w tym administracji 
samorządowej) przez społeczeństwo odbywa się zarówno przy wykorzysta-
niu prawa (kontrola legalności) lub oceny efektywności ekonomicznej działań 
w ramach istniejących struktur administracji, jak i w odniesieniu do zatrud-
nionych w nich osób. Aby taka kontrola była w pełni efektywna, niezbędne 
jest utworzenie rozbudowanych i kosztownych instytucji kontrolnych. One 
istnieją, ale będąc częścią aparatu państwa nie są wolne od wad. 

Wśród badaczy administracji publicznej uznaje się współcześnie, że efek-
tywnym sposobem kontroli funkcjonowania struktur administracyjnych i zatrud-
nionych w nich funkcjonariuszy może być uzupełnienie kontroli „zewnętrznej” 
(organy kontroli i ochrony prawa, parlament, media) o kontrolę sprawowaną 
poprzez wypracowanie w administracji norm etycznych, które zinternalizowane 
świadomie i dobrowolnie przez funkcjonariuszy w postaci ich etyki zawodowej, 
zapobiegać będą patologiom organizacyjnym, a także czuwać nad racjonalną 
gospodarką budżetową25.  

Zagadnienie norm moralnych w funkcjonowaniu współczesnych organi-
zacji dotyka przede wszystkim ich stosunku wobec społecznego otoczenia 
i w ostatnich latach zostało dostrzeżone ze szczególną intensywnością zarów-
no w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Podstawowe funkcje, które pełni 

22 Por. D.J. Kościuk, Udział organizacji społecznych w samorządowych procesach 
infrastrukturalnych, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1-2, s. 73-83.

23 Por. A. Suławko-Karetko, Udział społeczeństwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej 
w kontekście reklamy zewnętrznej, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1-2, s. 111-118.

24 Por. B. Cybulski, Nieprawidłowości w zakresie gospodarki budżetowej jednostek 
samorządu terytorialnego stwierdzane przez regionalne izby obrachunkowe, w: Gospodarka 
budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza 
UNIMEX, Wrocław 2006, s. 299-322; L. Lipiec-Warzecha, Egzekwowanie odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wybrane problemy, „Finanse Komunalne” 
2007, nr 9, s. 5-12.

25 Gospodarka budżetowa, s. 289-298; A. Szewczuk, Etyka zawodowa pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego i jej wpływ na jakość funkcjonowania wspólnot lokalnych, w: 15 lat 
funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego, red. J. Małecki, R. Hausner, Z. Janku, Wyd. 
KRRIO, Poznań 2007, s. 173-182.
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etyka w organizacjach publicznych zabezpieczając interes publiczny, są na-
stępujące26:  

• jest podstawą dobrego zarządzania publicznego, gdyż etycznie umotywo-
wani funkcjonariusze (decydenci) z reguły podejmują decyzje kierując się kryte-
riami merytorycznymi, dzięki temu działania administracji są bardziej efektywne;

• legitymizuje działania administracji publicznej i tym samym warunkuje 
zaufanie do instytucji (samorządu terytorialnego, organów państwa);

• zapobiega patologiom organizacyjnym, marnotrawstwu publicznych za-
sobów, a przede wszystkim korupcji;

• kształtuje pozytywne wartości w życiu publicznym i wspólnotowym;
• ułatwia podejmowanie przez urzędników publicznych decyzji trudnych, 

rozstrzygających różne trudne sytuacje, a dotyczące wspólnot lokalnych.
Etyka zawodowa, jak każda etyka, jest zbiorem postulatów – zakazów i na-

kazów określających sposób wykonywania zawodu i cele, którym on służy. Na-
kłada przez to na tych, którzy go wykonują wyraźne obowiązki społeczne, za-
równo wobec grupy zawodowej, jak i wobec społeczeństwa. To, co istotne i nie 
do pominięcia przy rozważaniach o etyce zawodowej, sprowadza się do tego, że 
etyka zawodowa daje przedstawicielom określonych zawodów uprawnienia do 
odmowy wykonywania czynności zawodowych niezgodnych z akceptowanymi 
przez społeczeństwo celami. Przykładem takiej etyki zawodowej może być ety-
ka: lekarza, nauczyciela, samorządowca itp.

Etyka zawodowa jest konstruowana na bazie relacji pomiędzy dobrem indy-
widualnym ludzi podejmujących określoną aktywność a dobrem wspólnym – spo-
łecznym. Wynikiem tych zależności jest powstanie dobra najcenniejszego w odnie-
sieniu do określonej grupy zawodowej. Tego typu dobra są  następnie grupowane 
i umieszczane w zbiorach norm i zobowiązań, zwanych kodeksami etycznymi.

W aktualnych warunkach w Polsce kodeks etyczny dla pracowników ad-
ministracji publicznej (w tym samorządowej), wykorzystujący twórcze zapisy  
w podobnych dokumentach przyjętych w innych krajach, powinien odwoływać 
się do następujących wartości:

• służebności władzy publicznej w stosunku do praw obywateli i prawa  
w ogóle (tzw. zasada służby publicznej) oraz dobra swojej gminy, powiatu czy 
województwa samorządowego;

• praworządności i dbałości o wizerunek swojej JST;
• poszanowania godności człowieka, praw obywatela i konsumenta usług 

publicznych;
• legalności, rzetelności, sumienności, racjonalności i efektywności w wy-

pełnianiu obowiązków służbowych, w szczególności w odniesieniu do mienia 
publicznego;

26 Administracja publiczna, s. 253.
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• lojalności wobec urzędu i zwierzchników z zachowaniem prawa do od-
mowy wykonania poleceń tylko w przypadkach, gdy prowadzi to do popeł-
nienia przestępstwa lub wykroczenia, a także zawiadamiania zwierzchników 
o przypadkach niezgodnych z prawem lub noszących znamiona omyłki poleceń 
służbowych;

• powściągliwości w publicznym wypowiadaniu krytycznych poglądów na 
temat funkcjonowania własnej JST;

• rozwoju umiejętności profesjonalnych;
• efektywnego współdziałania z innymi ludźmi i urzędnikami, opartego na 

ogólnych zasadach etyki i dobrego wychowania;
• bezstronności i unikania konfliktu interesów pomiędzy interesem publicz-

nym a interesem prywatnym osób bliskich, a także w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia o konflikt przestrzegania zasady równego traktowania wszystkich 
osób wchodzących w stosunki z administracją publiczną;

• jawności działania władz publicznych;
• neutralności politycznej i lojalności wobec legalnie działających władz 

państwa, w tym działania na rzecz przestrzegania neutralności.
Zdefiniowanie kluczowych dla funkcjonariusza publicznego wartości 

etycznych jest jej jedynie pierwszym krokiem na drodze do zagwarantowania 
etycznych zachowań tej grupy zawodowej. Pojedyncze działania, w rodzaju 
uchwalenia kodeksów etycznych czy też restrykcyjnych przepisów prawnych 
nie są tu, jak pokazuje praktyka, wystarczające. Uważa się, że niezbędne jest 
stworzenie kompleksowego systemu rozwiązań, gwarantującego etyczne dzia-
łanie administracji publicznej. Najczęściej system taki określa się mianem „in-
frastruktury etycznej”. Aby taki system był skuteczny, infrastruktura etyczna 
powinna składać się z następujących elementów27: 

• silnego politycznego wsparcia dla realizacji celu, jakim jest etyczne dzia-
łanie administracji (przywództwo polityczne i bezpośredni etyczny przykład 
polityków);

• dobrego, egzekwowanego prawa regulującego potencjalne standardy wła-
ściwego zachowania (regulacje karne i urzędnicze); regulacje karne powinny 
być wspierane przez regulacje dające prawo do informacji o działaniach ad-
ministracji, które daje obywatelom (a także mediom) bezpośrednie narzędzie 
kontroli nad administracją;

• zintegrowanych z systemem zarządzania mechanizmów egzekucji odpowie-
dzialności (kodeksy etyczne, procedury, kontrola administracyjna i parlamentar-
na) i wspierania zachowań etycznych (instytucje świadczące urzędnikom pomoc);

• działań na rzecz socjalizacji zawodowej urzędników (działania edukacyj-
ne i szkoleniowe, promowanie pozytywnych przykładów),

27 Administracja publiczna, s. 255-256.
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• zapewnienia odpowiednich warunków wykonywania służby (bezpieczeń-
stwo zatrudnienia, płace, prawo do odmowy wykonania nielegalnych i nie-
etycznych działań).

Przemiany systemowe w naszym kraju, demokratyzacja życia społecznego, 
dążenia do niwelowania  opóźnień w rozwoju lokalnym i regionalnym w sto-
sunku do zachodnich wspólnot samorządowych – to tylko niektóre wyzwania, 
które czekają na realizację. Tak wielki zakres wyzwań wymaga nie tylko od kadr 
samorządowych dużego profesjonalizmu  w działaniu, ale i etyki zawodowej.  

Dla większości kadr samorządowych pojęcie „etyka zawodowa” jest obce 
i mało komunikatywne. Wynika to z faktu małego przywiązywania znaczenia 
przez elity władzy do działalności informacyjnej i szkoleniowej wśród pracow-
ników administracji samorządowej. Systematyczne warsztaty tematyczne mie-
dzy innymi z tego zakresu są w pełni uzasadnione. Nakłady na ten cel zaowocu-
ją znaczącym spadkiem zjawisk dysfunkcyjnych w działalności JST. 

Ze względu na dotychczasowe marginalne zainteresowanie problematyką 
etyki zawodowej w JST, zasadne jest podjęcie na szeroką skalę badań empi-
rycznych  w tym zakresie. Pełne rozpoznanie „rzeczywistego stanu etyki zawo-
dowej” ukarze władzom samorządowym skalę problemu, wyczuli pracowni-
ków na  istotne elementy zachowań w bliższym otoczeniu oraz przyczyni się do 
efektywniejszego funkcjonowania JST, tak bardzo oczekiwanego przez wspól-
noty lokalne.

5. Pragmatyka lokowania kompetencji  
w administracji samorządowej 

Kompetencje to kategoria, która jest najściślej – z dotychczas stworzonych 
– związana z efektywnością pracy i najpełniej oddaje złożoność decydujących  
o niej czynników. Podstawę systemu zarządzania kompetencjami stanowi mo-
del kompetencyjny zawierający opisy wszystkich kompetencji o kluczowym 
znaczeniu dla osiągnięcia zarówno aktualnych, jak i przyszłych celów samorzą-
du terytorialnego. Opracowanie modelu kompetencyjnego powoduje integrację 
systemu zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż wprowadza kategorię będącą 
punktem odniesienia do jego wszystkich elementów. Jednym z najważniejszych 
zadań kreatorów działalności samorządu terytorialnego, którzy chcą unikać 
problemów wynikających z niedoboru kompetencji o istotnym znaczeniu dla 
prowadzonej publicznej działalności, staje się analiza nie tylko aktualnych, ale 
przede wszystkim przyszłych potrzeb kompetencyjnych. Dla JST, które w trak-
cie prac nad strategią nie określą zapotrzebowania na konkretne kompetencje, 
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osiągnięcie zamierzonych celów strategicznych może okazać się bardzo kosz-
towne (szybkie pozyskanie deficytowych kompetencji wymaga dużych nakła-
dów finansowych) albo nawet niemożliwe.

Miejsce i rola, jaką sprawuje administracja samorządowa w każdym spo-
łeczeństwie sprawia, że kwestie które współtworzą jej strukturę i „jakość” 
funkcjonowania znajdują się stale w centrum zainteresowania między innymi 
społeczności lokalnych, polityków, samorządu terytorialnego i mediów. Do-
tychczasowe doświadczenia w działalności sektora samorządowego w Polsce 
wskazują, że procesy i zjawiska zachodzące w tym sektorze były i są przed-
miotem badań, głównie w obszarze efektywności i racjonalności ich przebie-
gu (np. poziom zaspokojenia potrzeb publicznych, tempo realizacji gminnych 
inwestycji infrastrukturalnych, nakłady na oświatę i służbę zdrowia itp.). Pro-
blematyka kadr, a szczególnie zarządzanie kadrami było postrzegane z reguły 
w sytuacjach kryzysowych, ukazujących zachwianie równowagi w świadcze-
niu usług przez konkretne jednostki sektora samorządowego. Słabe strony 
w funkcjonowaniu administracji samorządowej najczęściej są postrzegane 
jako efekt niewłaściwego zarządzania kadrami lub braku wyposażenia tych 
osób w stosowne kompetencje. Można wymienić dwa powody rosnącej popu-
larności i znaczenia kompetencji w samorządzie lokalnym28.    

Po pierwsze, zwraca się uwagę na to, że zastosowanie modeli kompe-
tencyjnych umożliwia posługiwanie się jednym, wspólnym dla wszystkich 
procesów zarządzania ludźmi zbiorem kryteriów decyzyjnych, co powoduje, 
że system ten staje się wewnętrznie spójny. Podkreśla się również, że kom-
petencje są czynnikiem integrującym obszar zarządzania zasobami ludzkimi 
ze strategią jednostki sektora publicznego – obecne i przyszłe cele jednostki 
sektora publicznego zostają przełożone dzięki modelom kompetencji na kon-
kretne wymagania stawiane pracownikom. Kompetencje są w tym przypadku 
wskaźnikiem w dwójnasób użytecznym, ponieważ pozwalają pracownikom 
w pełni zrozumieć oczekiwania kierownictwa jednostki sektora publicznego 
oraz społeczności lokalnej, a JST ułatwiają ocenę możliwości pracowników 
i ich zdolności do osiągnięcia jej celów.

Drugim powodem wzrostu rangi kompetencji jest ich proefektywnościo-
wy charakter – obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na to, że o sukcesie  
w mniejszym stopniu decydują wiedza czy umiejętności techniczne, a w więk-
szym stopniu takie czynniki, jak motywacja, zaangażowanie, odwaga, wiara we 
własne siły czy chęć brania na siebie odpowiedzialności. Pojęcie kompetencji 
łączy w sobie te wszystkie elementy i zapewne dlatego zostało ono uznane za 
najlepiej oddające istotę tego, na czym współczesnym organizacjom najbardziej 

28 Por. A. Szewczuk, Zarządzanie kadrami w sektorze publicznym oparte na „pojęciu kompe-
tencji”, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrow-
ska-Marczak i K. Kietlińska, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 129-138. 
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zależy, czyli na rezultatach działań. Można zaryzykować stwierdzenie, że naj-
cenniejszym kapitałem, jakim dysponują obecnie JST, nie są ludzie, ale posia-
dane przez nich kompetencje, i to właśnie rozwój tego zasobu staje się najważ-
niejszym zadaniem w administracji samorządowej.

Zakończenie

Uwzględniając zakres realizowanych przez samorząd lokalny zadań włas- 
nych i zlecanych przez administrację rządową, należy stwierdzić, że jako reali-
zator misji publicznej ma w sobie wiele cech dobra publicznego. Jednoznaczne 
jednak uznanie samorządu lokalnego za dobro publiczne jest metodycznie utrud-
nione. Przesądzają o tym różnorodne czynniki i uwarunkowania, samorząd aktu-
alnie przechodzi wewnętrzną transformację29:

• rezygnuje z bezpośredniego wykonawstwa wielu zadań przekazując je pod-
miotom spoza sektora publicznego (jakość tych oddanych usług publicznych leży 
zatem w gestii zewnętrznych realizatorów);

• dobro publiczne staje się w tym przypadku kategorią subiektywną, ponie-
waż społeczność lokalna może prezentować pogląd o braku korzyści z istnienia 
samorządu lokalnego (skoro oddaje on wykonawstwo niektórych usług publicz-
nych);

• zgodnie z doktryną, jeżeli uznajemy, że demokracja jest dobrem publicz-
nym, a administracja samorządowa jest dla niej podstawowym fundamentem, to 
wówczas status dobra publicznego staje się oczywisty.

Uznanie samorządu lokalnego za dobro publiczne zależy od tego, jak 
działa władza i administracja samorządowa, a także od tego, czy czujemy się 
członkiem lokalnej społeczności, odpowiedzialnej za to, co się dzieje w na-
szej gminie bądź powiecie. Jeżeli  władza i administracja samorządowa nie 
dbają o ludzi, maksymalizując swoją indywidualną użyteczność, jeżeli po-
strzegamy je jako zamkniętą, skorumpowaną grupę, to nie można samorządu 
uznawać za dobro publiczne. Z drugiej strony, samorząd lokalny uznamy jako 
dobro publiczne, jeżeli nasza społeczność tworzy wspólnotę, opiera się na 
wypracowanych przez lata normach i wspólnej tradycji, czyli poziom kapitału 
społecznego jest wysoki. Niestety, w dzisiejszym świecie następuje rozpad 
i osłabienie wspólnot lokalnych, a dodatkowo w Polsce tradycje samorządowe 
i kapitał społeczny w wielu miejscach nie są zbyt duże. Osłabia to tworzenie 

29 Por. A. Szewczuk, Jednostki samorządu terytorialnego i ich gospodarka finansowa na tle 
kategorii „dobro publiczne”, w: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. 
Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 
2010, s. 267-290.
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demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, które są bardzo ważne 
dla świadomości, że samorząd to dobro publiczne30.

Reasumując: należy stwierdzić, że wielkim wyzwaniem jest edukacja spo-
łeczeństwa, bez niej trudno myśleć o zmianie podejścia do funkcjonowania 
samorządu lokalnego według postępowych reguł. Trzeba rozwijać demokrację 
lokalną, zachęcać przedstawicieli wspólnot do udziału w pracach samorządu 
lokalnego. Politycy, przedstawiciele władzy i członkowie wspólnot samorządo-
wych muszą dbać o to, by we władzach i administracji samorządowej znaleźli 
się ludzie, którzy są gotowi działać dla dobra wspólnego i rozumieją rolę samo-
rządu oraz mają świadomość, że samorząd to dobro publiczne, charakteryzuje 
się jednak trwale niższą efektywnością w działaniu niż podmioty gospodarcze 
z sektora komercyjnego31. Wyzwania poszukiwawcze zorientowane na zmianę 
tego stanu są stale aktualne.

Ugruntowanie takiej filozofii myślenia wymaga czasu, ten proces może być 
długotrwały, wymagający współdziałania społeczeństwa i władz, zarówno sa-
morządowych, jak i centralnych. Problemy i dylematy samorządu lokalnego 
(w tym administracji samorządowej)  jako dobra publicznego powinny znaleźć 
się w centrum zainteresowania badaczy administracji i finansów publicznych. 
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania administracji samorządowej ob-
ligują do poszukiwania najefektywniejszych rozwiązań kreujących racjonalne 
strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.
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Wieloletnie planowanie finansowe  
jednostek samorządu terytorialnego – cele i istota

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marek Zdebel

Streszczenie. Idea wprowadzenia do polskiego systemu zarządzania finansami pu-
blicznymi wieloletnich planów budżetowych, także na szczeblu lokalnym, znajdowa-
ła zwolenników począwszy od lat 60. ubiegłego wieku. Kierując się domniemanymi 
zaletami takich planów, podejmowano kilkakrotnie próby ich wdrożenia do systemu 
finansowego rad narodowych. Z uwagi na negatywną ocenę przedmiotowych rozwią-
zań odstąpiono od ich stosowania, zastępując je innymi instytucjami ‒ wieloletnimi 
programami i inwestycjami. Przepisy obowiązującej ustawy o finansach publicznych 
formalizują działania organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej 
w zakresie wieloletniego planowania budżetowego. W opracowaniu przedstawiono za-
sadnicze przesłanki wprowadzenia do obrotu prawnego takich urządzeń planistycznych 
i podstawowe zasady ich konstruowania.

Słowa kluczowe: wieloletnie planowanie budżetowe, zalety i wady wieloletniej 
prognozy finansowej

Wprowadzenie

Wieloletnim planom budżetowym, jako instytucjom prawa finansowego, 
przypisywano w przeszłości i przypisuje się nadal szereg zalet, które mają 
uzasadniać ich wprowadzenie do systemu zarządzania finansami publicznymi.  
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I tak na przykład J. Stankiewicz, zgadzając się ze stanowiskiem J. Kalety, że 
wieloletnie planowanie dochodów i wydatków budżetowych, zarówno na szcze-
blu państwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego [JST], pozwala na reali-
zację funkcji: rozpoznawczej, optymalizacji, koordynacji oraz informacyjnej1. 
Wskazuje, że pozwala to na ustalenie rozmiaru i proporcji wydatków budżeto-
wych oraz prawidłowe oszacowanie przewidywanych dochodów niezbędnych 
do ich pokrycia. Niezależnie od powyższego pozytywu, pierwszy z wymienio-
nych autorów wskazuje, że o celowości planowania wieloletniego decydują tak-
że względy praktyczne, przede wszystkim uproszczenie trybu projektowania  
i uchwalania budżetu2. Z kolei drugi ze wskazanych autorów ‒ J. Kaleta, podej-
mując w latach 80. minionego stulecia3 rozważania nad celowością wieloletnie-
go planowania budżetowego w ramach gospodarki socjalistycznej, podkreślał, 
że planowanie budżetowe obejmujące krótsze odcinki czasowe ‒ roczne i kwar-
talne ‒ nie stwarza odpowiednich warunków do prowadzenia właściwej polityki 
budżetowej.

Według M. Weralskiego to ekonomiczne zadania ciążące na państwie wy-
muszają potrzebę zapewnienia ciągłości gospodarki budżetowej i wieloletniej 
perspektywy gospodarki finansowej i decydują o konieczności popierania po-
stulatu wieloletniego planowania finansowego uzupełniającego planowanie 
w skali rocznej4. Natomiast J. Harasimowicz uzasadnienia dla wieloletniego 
planowania budżetowego (przynajmniej na okresy 5-letnie) dopatrywał się  
w pewnej sztuczności wyznaczania rocznego okresu planowania budżetowego 
w sytuacji, gdy okres ten nie odpowiadał przebiegowi procesów gospodarczych, 
w szczególności inwestycyjnych5. 

Postulat wydłużenia okresu planowania budżetowego w nauce finansów  
i prawa finansowego wysuwano także w latach 90., wykorzystując w części 
argumentację wskazaną wyżej. Na przykład C. Kosikowski i E. Ruśkow-
ski, będący zwolennikami tego typu rozwiązań, przywołali dwa podstawowe 
argumenty mające w ich przekonaniu przemawiać za takim rozwiązaniem,  

1 Por. J. Stankiewicz, Problemy racjonalizacji wydatków publicznych i wieloletniego plano-
wania finansowego w aspekcie budżetowania zadaniowego i wieloletnich planów finansowych  
w Polsce, w: System prawa finansowego. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, t. II, 
red. E. Ruśkowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 292; Reforma systemu 
finansowego państwa, red. J. Kaleta, Warszawa 1991, s. 119.

2 Por. J. Stankiewicz, Problemy, s. 281; w przeszłości podobnie N. Gajl w publikacji: Finanse 
i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1980, s. 124.

3 W polskiej literaturze  na potrzebę wydłużenia horyzontu czasowego planowania budżeto-
wego zwracano uwagę nawet wcześniej, np. J. Zdzitowiecki, O przedłużenie okresu budżetowego, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1966, nr 1, s. 31 i n.; J. Wierzbicki, Budżety 
terenowe w systemie wieloletnim planowania budżetowego, „Finanse” 1973, s. 13 i n.

4 System instytucji prawno-finansowych PRL. Instytucje budżetowe, t. II, red. M. Weralski, 
Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982, s. 47.

5 Por. J. Harasimowicz, Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1980, s. 33.
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a przeciwko planowaniu rocznemu, czyli, że „planowanie roczne w sposób 
sztuczny «przerywa» ciągłość różnorodnych zjawisk gospodarczych i społecz-
nych. Ciągłość tę lepiej oddają plany wieloletnie, oraz że wieloletnie plany 
finansowe chroniłyby przed konstruowaniem wieloletnich planów gospodar-
czych o niezrównoważonej strukturze, zabezpieczając proporcjonalny i ciągły 
rozwój gospodarki”6. Według  B. Brzezińskiego, opowiadającego się za potrze-
bą wprowadzenia planowania wieloletniego, istotne jest również i to, że wybór 
odpowiedniego horyzontu czasowego dla planowania finansowego ma istotne 
znaczenie dla jego „praktycznej użyteczności”, zaś z tego punktu widzenia 
roczny horyzont planowania budżetowego jest w wielu wypadkach za krótki, 
i że niedogodność tę może usunąć przedłużenie okresu planowania budżetowe-
go, na przykład do dwóch lat7.

W okresie przypadającym po zapoczątkowaniu transformacji ustrojowej  
w Polsce do zwolenników wieloletniego planowania budżetowego zaliczyć na-
leży A. Borodo8. Autor ten, powołując się na przepisy prawa niemieckiego, stoi 
na stanowisku, że „obciążenia finansowe i koszty planowanych w skali kilku 
lat działań w ramach planu wieloletniego można skonfrontować z możliwymi 
do uzyskania wpływami”, co jest zabiegiem celowym i pożytecznym z punk-
tu widzenia realizacji finansów publicznych, który można przeprowadzić także  
w naszym kraju.

Formułowane przez dziesięciolecia, choć w innych realiach politycznych  
i gospodarczych, postulaty wydłużenia okresu planowania budżetowego zostały 
w dużej mierze, i to zarówno gdy chodzi o budżet państwa, jak i budżety JST 
zrealizowane przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych9 
[dalej: ustawa]. Nie oznacza to, że w okresach wcześniejszych nie podejmowa-
no w różnej formie prób ich wdrożenia na wzór rozwiązań prawnych stosowa-
nych w innych państwach10. 

6 Cyt. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, KiK, Warszawa 1994, s. 24.
7 Por. B. Brzeziński, Zarys prawa finansów publicznych, TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń 

1997, s. 38.
8 Por. A. Borodo, Polskie prawo finansowe zarys ogólny, TNOiK, „Dom Organizatora”, Toruń 

2005, s. 37.
9 Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.

10 W latach 70. budżetowanie wieloletnie występujące zresztą pod różnymi nazwami (bu-
dżety gospodarki narodowej lub budżety gospodarcze) występowało w niektórych krajach 
realizujących gospodarkę rynkową, np. we Francji, USA, Japonii, zaś próby wprowadzania 
takiego budżetowania podjęto w kilku krajach socjalistycznych: lata 1932/1933 oraz 1964/1965 
w ZSRR, lata 70. – Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, por. M. Atłas, Niekotoryje problemy 
finansowego płanirowanija, „Finansy SSSR” 1964, nr 6, s. 33 i n.; N. Gajl, Finanse, s. 125;  
J. Kaleta, Gospodarka budżetowa, PWE Warszawa 1977, s. 282; J. Potapczuk, Wieloletnie pla-
nowanie budżetowe na Węgrzech, „Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja” 1973, nr 3, 
s. 41.
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1. Wieloletnie planowanie budżetowe w Polsce 

W Polsce doby gospodarki planowej, podobnie jak w innych państwach 
realizujących tę formę gospodarki, podejmowano stosunkowo wcześnie próby 
wprowadzenia wieloletniego planowania budżetowego, bo w latach 60. Charak-
terystyczną cechą tych rozwiązań było jednak to, że podejmowano je na ogół na 
zasadzie eksperymentu, dotyczyły one przede wszystkim finansów lokalnych 
i z uwagi na fakt, że skutki ich realizacji oceniano negatywnie nie stworzyły 
podstaw do wprowadzenia rozwiązań ustawowych.

Za pierwszą próbę wieloletniego planowania budżetowego  należy niewąt-
pliwie uznać opracowywanie jednostkowych bilansów dochodów i wydatków 
budżetowych na lata 1961-1965 w zakresie budżetów terenowych11, przy czym 
bilanse te nie miały charakteru operatywnego i nie wymagały akceptacji przez 
organy władzy państwowej. Stanowiąc orientacyjną kalkulację zapotrzebowa-
nia finansowego i jego pokrycia nie stanowiły także  bezpośredniej podstawy 
dokonywania wydatków budżetowych12.

Sposób konstruowania  przedmiotowych bilansów, w szczególności ich 
orientacyjny charakter, często oderwany od realnego poziomu dochodów i wy-
datków budżetowych, nie sprzyjał lepszemu realizowaniu zadań budżetowych 
na poziomie terenowych organów władzy i administracji państwowej. W związ-
ku z tym rozwiązanie to zastąpiono w połowie lat 60. dwuletnim planowaniem 
niektórych dochodów i wydatków budżetowych. Wybiórcze ustalanie poziomu 
dochodów i wydatków w ramach tych planów, nieuwzględniające gospodarki 
przedsiębiorstw uspołecznionych oraz wydatków związanych z powiększeniem 
i odtworzeniem majątku trwałego z góry jednak przesądzało o ułomności tego 
rozwiązania13.

Odpowiedzią na wskazane nieudane próby wprowadzenia wieloletniego pla-
nowania budżetowego był eksperyment zainicjowany w latach 1974/1975 przez 
ówczesne władze polityczne na obszarze województw: poznańskiego, szczeciń-
skiego i wrocławskiego oraz miast Poznań i Wrocław. Eksperyment ten polegał 
na wprowadzeniu dwuletniego planowania budżetowego we wskazanych jed-
nostkach i znacznym zwiększeniu dochodów własnych rad narodowych poprzez 

11 Wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich i powiatowych rad narodowych opracowy-
wały bilanse dochodów i wydatków budżetowych na okres pięciu lat w pełnej klasyfikacji bud- 
żetowej.

12 Por. Z. Pirożyński, Zadania i metody pięcioletniego planowania finansowego w gospodarce 
rad narodowych, „Finanse” 1959, nr 11, s. 4.

13 Według J. Kalety o braku skuteczności wskazanych prób wprowadzenia wieloletniego pla-
nowania budżetowego zadecydowały: niski udział dochodów własnych rad narodowych w ogól-
nej kwocie dochodów budżetowych oraz niewłaściwy system równoważenia budżetów tereno-
wych – por. J. Kaleta, Gospodarka budżetowa, s. 285.
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wprowadzenie kilku nowych źródeł dochodów własnych14. Przez niektórych 
przedstawicieli nauki jego efekty zostały ocenione pozytywnie, w związku z czym 
w latach następnych, tj. 1976-1980, wojewodowie zostali zobowiązani do opraco-
wywania i przedkładania Ministrowi Finansów bilansów dochodów i wydatków15.

Charakteryzując działania podejmowane w tym okresie w Polsce, mające 
zapewnić wdrożenie wieloletniego planowania budżetowego, wskazać także na-
leży, że od wejścia w życie przepisów ustawy z 25 listopada 1970 r. Prawo bud- 
żetowe – art. 3 ust. 316 gromadzkie rady narodowe i inne rady mogły zostać upo-
ważnione przez wojewodów do uchwalania budżetu na okres 2 lat. Uprawnienie  
to w praktyce rzadko jednak było wykorzystywane, o wiele częściej natomiast  
w literaturze przedmiotu pojawiały się  propozycje, by parlament obok budżetu lub 
też wyłącznie uchwalał wieloletni bilans finansowy państwa17.Takie i im podobne 
poglądy wyrażane przez przedstawicieli nauki legły u podstaw rozwiązań przyję-
tych przez ustawę z 3 grudnia 1984 r. Prawo budżetowe18, która wprowadziła ob-
ligatoryjny system wieloletniego planowania budżetowego (bilans szacunkowy 
dochodów budżetowych oraz bilans finansowy państwa na szczeblu centralnym 
i plany finansowania zadań na szczeblu wojewódzkim i podstawowym), który  
z uwagi na zmieniające się uwarunkowania polityczne i gospodarcze przestał 
obowiązywać już po trzech latach od daty wprowadzenia19.

Kolejna ustawa regulująca Prawo budżetowe z 5 stycznia 1991 r.20 nie 
przewidywała już wprost żadnej z wyżej wymienionych form wieloletniego 
planowania budżetowego, podobnie jak przepisy ustaw z 1998 i 2005 r., któ-
rych przedmiotem było unormowanie zasad realizacji finansów publicznych21, 

14 Do dochodów tych należały wpływy z podatków od wynagrodzeń oraz od funduszu płac, 
a także obciążenia funduszu płac przedsiębiorstw państwowych nie płacących podatku od fun-
duszu płac oraz sprzedaży detalicznej jednostek handlu uspołecznionego. W stosunku do ekspe-
rymentujących rad narodowych rozszerzono także zakres dotacji budżetowych o charakterze ce-
lowym, w tym na finansowanie inwestycji, lecz zrezygnowano z udziałów w dochodach budżetu 
centralnego i dotacji wyrównawczych.

15 Por. M. Wiśniewski, Wieloletnie planowanie budżetowe w praktyce, „Finanse” 1975, nr 5, 
s. 25 i n.

16 Dz.U. nr 29, poz. 244.
17 Por. S. Bolland, Ekonomiczne i ustrojowe aspekty reformy prawa budżetowego, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1963, nr 3, s. 76 i n.; A. Komar, Budżet i plan finanso-
wy państwa, „Roczniki Ekonomiczne” XX, 1967, s. 68 i n.

18 Dz.U. nr 56, poz. 283.
19 Według E. Ruśkowskiego przyczynami tych i poprzednich niepowodzeń praktyki wielo-

letniego planowania finansowego w Polsce były: niestabilność założeń polityki społecznej i go-
spodarczej, wysoka inflacja, brak konsekwencji oraz prymitywizm metod i technik planowania 
finansowego – por. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse, s. 23.

20 Dz.U. z 1993 r., nr 72, poz. 344.
21 Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, tekst jedn., Dz.U. z 2003 r., nr 15, 

poz.148 ze zm.; ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze 
zm.
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co nie oznaczało jednak, że w praktyce nie funkcjonowały rozwiązania praw-
ne, które w jakiejś mierze wykorzystywały mechanizmy prawne i finansowe 
charakterystyczne dla tego typu planów.

Charakterystyczne jest, że na gruncie przedstawionego stanu prawnego 
(obowiązującego w latach 70. i 80. ubiegłego wieku) przedstawiciele nauki, jak  
N. Gajl, wyraźnie wskazywali, iż utrzymywanie przez polskiego ustawodawcę za-
sady roczności budżetu jako obowiązującej nie jest uzasadnione, z uwagi na częste 
odstępstwa od jej stosowania, pozwalające na finansowanie w następnym roku bu-
dżetowym rozpoczętych zadań22. Praktyka taka, dopuszczalna także na podstawie 
kolejnych ustaw regulujących finanse publiczne, nie wyłączając w pewnej mierze 
obowiązującej, uległa dalszemu pogłębieniu poprzez częste stosowanie instytucji 
inwestycji i programów wieloletnich23. W przypadku ustawy o finansach publicz-
nych z 1998 r. podstawę dla wieloletniego planowania finansowego na szczeblu 
państwa stanowiła ustawa budżetowa (załącznik do ustawy), która ustalała wykaz 
programów wieloletnich oraz wykaz inwestycji wieloletnich. Niezależnie od tego, 
programy wieloletnie mogły być wprowadzane i określone odrębnymi ustawami24. 
W zakresie wydatków na realizację programów inwestycyjnych dokonywanych na 
szczeblu samorządu terytorialnego podstawę ich wprowadzenia stanowił przepis 
art. 110 tej ustawy. Zgodnie z nim, limit wydatków na wieloletni program inwesty-
cyjny, przyjmujący każdorazowo postać załącznika do uchwały budżetowej, obej-
mował wówczas co najmniej trzyletni okres25.

Jak wskazano wyżej, różnorodne postaci odstępstw od zasady roczności 
budżetu znajdowały oparcie także w przepisach ustawy o finansach publicz-
nych z 2005 r., zarówno na szczeblu państwowym, jak i samorządowym.  
W tym ostatnim przypadku uchwały budżetowe organów stanowiących JST 
mogły określać limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na 
projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych oraz zadania 
wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych pomiędzy Radą  Ministrów  
a samorządem województwa26.

Omawiane regulacje uległy radykalnej zmianie na gruncie przepisów usta-
wy albowiem jej przepisy, odmiennie niż przepisy poprzednio obowiązujących 
ustaw o finansach publicznych, nie przewidują już instytucji inwestycji wielo-

22 Por. N. Gajl, Finanse, s. 127.
23 Por. J. Stankiewicz, Problemy, s. 282.
24 Por. ustawa z 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry ‒ 

2006”, Dz.U. nr 98, poz. 1067 ze zm.
25 Por. J. Glumińska-Pawlic, K. Sawicka, Budżet jednostki samorządu terytorialnego, Zachod-

nie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002, s.19; A. Borodo, Polskie prawo finansowe, s. 36 i n.
26 Por. Z. Ofiarski, Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 245.
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letnich ‒ art. 13227. Natomiast programy wieloletnie, które ustawy budżetowe 
mogą przewidywać jako limity wydatków w ramach limitu wydatków na dany 
rok budżetowy ‒ art. 136 ustawy, zmieniły swój charakter.

2. Wieloletnie prognozy finansowe  
jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa, wprowadzając regulacje prawne statuujące wieloletnie planowanie 
budżetowe zarówno na szczeblu państwowym – wieloletni plan finansowy pań-
stwa, jak i samorządowym ‒ wieloletnia prognoza finansowa [WPF] wypełnia 
zobowiązania zaciągnięte przez Polskę z chwilą przystąpienia przez nasze pań-
stwo do Paktu Stabilności i Wzrostu, ratyfikowanego w 1997 r.28 Na jego mocy 
i rozporządzeń go realizujących, państwa, które przystąpiły do paktu zobowią-
zane zostały do przedłożenia programów stabilności (państwa należące do stre-
fy euro) bądź zbieżności (państwa posługujące się walutami krajowymi), które 
są uaktualniane corocznie i obejmują oprócz roku bieżącego i ubiegłego przy-
najmniej trzy kolejne lata29. W celu zapewnienia wykonania przedmiotowych 
zobowiązań Radzie UE przyznano w tym zakresie  uprawnienia nadzorcze.  
W związku z tym  w państwach, które przyjęły program stabilności i konwergen-
cji bada ona zgodność między pozycją budżetową a średniookresowym celem 
budżetowym zarówno jednostek rządowych, jak i samorządowych30. Ten ostat-
ni fakt wywarł niewątpliwy wpływ na decyzję polskiego parlamentu o objęciu  
wieloletnim planowaniem finansowym także dochodów i wydatków JST31. 

W tym miejscu wskazać należy, że w uzasadnieniu do projektu ustawy pod-
kreślano, że finansowe planowanie wieloletnie powinno być uważane za koniecz-
ny instrument zarządzania  finansami, choć ma ono zarówno zalety, jak i wady. 

Do zalet zalicza się:
• bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi;
• zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki 

fiskalnej;

27 Inwestycje wieloletnie ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na 
rok 2010, których termin zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia 
2011 r. stają się programami wieloletnimi.

28 Por. rozporządzenie Rady Europy /WE/ nr 1466/97 z 7.07.1997 r. w sprawie wzmocnienia 
nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych Dz.Urz. UE  
L 209 z 2 sierpnia 1997 r. ze zm.

29 Por. J. Stankiewicz, Problemy, s. 294.
30 Kierując się istniejącymi różnicami wzrostu gospodarczego poszczególnych państw człon-

kowskich, średniookresowy cel budżetowy został zróżnicowany dla poszczególnych państw.
31 Por. J. Stankiewicz, Problemy, s. 297.
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• dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.
Grupa wad to:
• duże koszty planowania wieloletniego;
• zmniejszenie elastyczności polityki fiskalnej;
• ryzyko popełniania błędów związanych z przyjęciem dłuższego okresu 

planowania.
Wskazane przez projektodawcę negatywy, wynikające z wprowadzenia pla-

nowania finansowego o dłuższym horyzoncie czasowym, także w odniesieniu 
do JST odcisnęły nie zawsze pozytywne piętno na obowiązujących rozwiąza-
niach prawnych32.

Zgodnie z przepisem art. 227 ust.1 ustawy WPF sporządzana będzie co naj-
mniej na cztery lata. Po raz pierwszy projekty takich prognoz organy wyko-
nawcze JST zobowiązane były przedstawić już w 2010 r., zaś formalnie będą 
one obowiązywały od roku 2011. Okres, na który prognoza będzie sporządza-
na, obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. W zamierzeniu 
ustawodawcy stanowi ona zatem wypadkową limitu wydatków poszczególnych 
lat przewidzianych na realizacje przedsięwzięcia wieloletniego, z tym zastrze-
żeniem, że okres prognozowania nie może być krótszy niż okres, na jaki przy-
jęto limity wydatków ‒ art. 227 ust.1 w związku z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Konstrukcja prawna WPF przyjęta w ustawie nadaje zasadnicze znaczenie 
instytucji „przedsięwzięcie”. Ustawa nie definiuje jej jednak, lecz ogranicza się 
jedynie do wymienienia elementów mieszczących się w jej granicach – art. 226 
ust. 3 pkt 4 (choć w przeszłości pojęciem tym już się posługiwano i rozumia-
no, jako synonim inwestycji)33. Przedsięwzięcia zatem to zarówno wieloletnie 
programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE 
lub zagranicznych źródeł finansowania niepodlegających zwrotowi, lecz także 
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy powodujące konieczność 
płatności przekraczających rok budżetowy, jak i udzielone gwarancje i porę-
czenia, które mogą wywoływać wieloletnie skutki finansowe. Nie wdając się 
w szczegółową analizę omawianej instytucji oraz jego zakresu podmiotowego 
i przedmiotowego podkreślić jednak należy, że jest to jedno z najczęściej kry-
tykowanych w literaturze przedmiotu unormowań. Dotyczy to w szczególności 
kategorii przedsięwzięć określonych przez ustawodawcę jako „umowy, których 
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapew-
nienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 

32 Wnikliwą krytykę rozwiązań ustawowych przedstawiły m.in. J. Kotlińska i J.M. Salachna, 
por. J. Kotlińska, Wieloletnia prognoza finansowa – jak rozumieć przepisy ustawowe aby je pra-
widłowo stosować, „Finanse Komunalne” 2010, nr 10, dodatek specjalny s. 3 i n.; J.M. Salachna, 
Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunko-
wych, „Finanse Komunalne” 2010, nr 10, dodatek specjalny, s. 38 i n.

33 Por. J. Kotlińska, Wieloletnia prognoza, s. 15.
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poza rok budżetowy”. W praktyce umowy takie są zawierane na przykład na 
dostawę wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp., a zatem są to stosunki 
umowne w przypadkach, w których trudno prognozować w sposób realistyczny 
łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia i poziom wydatków dokonywany 
w poszczególnych latach34.

Identycznie jak w przypadku uchwał budżetowych inicjatywa w sprawie 
sporządzenia projektu WPF oraz ewentualnej jego zmiany należy wyłącznie do 
zarządu JST. Akt ten, identycznie jak projekt rocznego budżetu, jest przedsta-
wiany do zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej, zaś uchwalany przez 
samorządowy organ stanowiący nie później jednak niż z uchwałą budżetową. 

W celu podniesienia wagi omawianemu urządzeniu planistycznemu przepis 
art. 226 ust.1 ustawy nakłada na organy odpowiedzialne za jego zaprojektowa-
nie i uchwalenie obowiązek nadania mu realistycznej treści35, wskazując jed-
nocześnie  minimum  danych, które powinno ono zawierać dla każdego roku 
odrębnie. Unormowanie to, podobnie jak wcześniej wskazane, zaliczające do 
przedsięwzięć również umowy o okresie realizacji dłuższym niż rok, spotkało 
się z negatywną oceną przedstawicieli nauki i praktyków. W ocenie J. Salachny 
na przykład unormowanie tej treści musi prowadzić do powstania wątpliwości, 
czy nakaz realności WPF powinien być traktowany jako szczegółowe kryterium 
badania nadzorczego sprawowanego nad JST przez regionalne izby obrachun-
kowe, czy też nie ma takiego charakteru36.

Analiza wskazanych regulacji prowadzi do wniosku, że dotyczą one obu 
stron budżetu, tj. zarówno dochodów i przychodów, jak i wydatków i rozcho-
dów, przy czym do tych pierwszych należy zaliczyć: dochody bieżące i mająt-
kowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz przychody budżetu, zaś do drugich: 
wydatki bieżące (w tym na obsługę długu) i majątkowe, gwarancje, poręczenia,  
i rozchody budżetowe (z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowa-
nego do zaciągnięcia). Niezależnie od wskazanych, do elementów wyznacza-
jących minimalny zasób danych, które powinna zawierać WPF, ustawodawca 
zalicza także: wynik budżetu jednostki, przeznaczenie nadwyżki albo sposób 

34 Por. M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicz-
nych. Komentarz, Presscom sp. z o.o., Wrocław 2010, s. 608; R. Trykozko, Zmiany w gospodarce 
finansowej jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowej ustawy o finansach publicz-
nych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2009, nr 11.

35 Według M. Szczubiała realistyczność prognozy oznacza oparcie jej na „trzeźwym osądzie” 
– por. M. Szczubiał, Wieloletnia prognoza finansowa – tworzenie instrumentu zarządzania finan-
sami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, „Finanse Komu-
nalne” 2010, nr 10, dodatek specjalny, s. 30.

36 W ocenie wymienionej autorki stwierdzenie przez regionalną izbę obrachunkową braku re-
alności kwot ujętych w badanych aktach może stanowić dostateczną przyczynę sformułowania 
negatywnej opinii o projekcie bądź nawet stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie WPF – 
por. J. Salachna, Wieloletnia prognoza, s. 44.
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sfinansowania deficytu, kwotę długu jednostki (w tym relacje określone przepi-
sem art. 243 ustawy oraz sposób jego sfinansowania), a także objaśnienie przy-
jętych wyżej wartości.

Według J. Stankiewicza informacje zawarte w tym wykazie pozwolą na dłu-
goterminową ocenę kondycji finansowej jednostki37, w szczególności pozwolą 
dokonać oceny ryzyka wystąpienia  deficytu i możliwości jego pogłębienia.

Wprowadzenie ustawowego obowiązku uchwalania WPF wywołuje także 
zmiany w zakresie nadzoru finansowego sprawowanego nad JST przez regio-
nalne izby obrachunkowe. Na podstawie przedłożonej uchwały budżetowej oraz 
WPF, zawierającej w załączniku38 obliczenia dokonane odrębnie dla każdego 
przedsięwzięcia objętego prognozą, izby obrachunkowe będą zobowiązane do 
wydania opinii w sprawie planowanej kwoty długu JST, wynikającej z planowa-
nych i zaciągniętych zobowiązań – art. 230 ust. 4 ustawy. 

Przedmiotem wskazanej opinii, podobnie jak było dotychczas, lecz w za-
kresie uchwał budżetowych, będzie ocena możliwości jego spłaty. Zakłada się 
przy tym, że negatywna ocena, uwzględniająca z jednej strony horyzont czaso-
wy wyznaczony WPF, z drugiej zaś realne i przewidywalne wpływy finansowe 
jednostki ograniczyć powinna ryzyko nadmiernego zadłużania się tych jedno-
stek. Podstawowego instrumentu sprzyjającego osiągnięciu tego skutku powi-
nien dostarczyć przepis art. 229 ustawy, który stanowczo zabrania organowi 
stanowiącemu JST uchwalenie uchwały budżetowej, której realizacja miałaby 
spowodować przekroczenie relacji łącznej kwoty przypadającej do spłaty w sto-
sunku do wielkości granicznej ustalonej w ustawie. I w tym przypadku należy 
jednak wskazać, że w literaturze przedmiotu wyrażono wątpliwości, co do pra-
widłowości takiego rozwiązania. W szczególności podniesiono zarzut, że regu-
lacja ta nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co w rzeczywistości 
stanowi przedmiot opinii ‒ porównanie kwoty długu ocenianej na podstawie 
prognozy kwoty długu oraz projektu uchwały budżetowej, czy też ocena rze-
telności ich obliczania w okresie, w którym obowiązują jeszcze limity z 2005 r. 
oraz przyjęte na  2014 r. i następne lata nowe wskaźniki spłat39.

Przedstawione ekonomiczne i pozaekonomiczne przesłanki wprowadze-
nia i charakterystyka regulacji prawnych dotyczących WPF prowadzić muszą 
do wniosku, że w pewnej mierze realizują one dążenie środowisk naukowych  
i politycznych do stworzenia wieloletniego planu budżetowego także na szcze-
blu JST, pozostającego w ścisłym związku z corocznie uchwalanymi uchwa-

37 Por. J. Stankiewicz, Problemy, s. 298.
38 W myśl przepisu art. 226 ust. 3 ustawy w załączniku do uchwały w sprawie WPF określa 

się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną 
za organizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady 
finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.

39 Por. J. M. Salachna, Wieloletnia prognoza, s. 47.
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łami budżetowymi, lecz jednocześnie uzasadniają twierdzenie, że przyjęte do 
stosowania przepisy ustawy są niedoskonałe. Pozwalają nawet sformułować 
pogląd, że w chwili obecnej za wcześnie jest na weryfikację słuszności stanowi-
ska, zgodnie z którym WPF jest instytucją pożądaną z punktu widzenia potrzeb 
gospodarki finansowej JST, zaś jako instytucja prawna powinna być traktowana 
przede wszystkim jako instrument bieżącej kontroli kondycji finansowej JST,  
a nie jako instrument racjonalizacji wydatków publicznych40.
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Streszczenie. W artykule zaprezentowane zostały kluczowe kwestie dotyczą-
ce problematyki zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialne-
go [JST] w Polsce. Szczególna uwaga zwrócona została na metodykę wyznacza-
nia granicznych wartości zadłużenia JST oraz regulacje prawne w tym zakresie.  
W części empirycznej zaprezentowana została struktura finansowania oraz wskaź-
niki zadłużenia gmin na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego. 

Słowa kluczowe: metodyka wyznaczania granic zadłużenia JST, struktura za-
dłużenia

Wstęp

Problematyka zaciągania zobowiązań przez JST jest szeroko dyskutowana 
na łamach literatury przedmiotu. W warunkach kryzysu gospodarczego, któ-
remu towarzyszy ograniczenie wpływów budżetowych, staje się szczególnie 
aktualna. 

Jednostki samorządu terytorialnego korzystają z zewnętrznych, obcych 
źródeł zasileń i finansują deficyty budżetowe, zapewniając sobie tym samym 
ciągłość realizacji powierzonych im zadań. 

ZN nr 21.indb   391 2011-10-25   08:54:16



Magdalena Zioło392

Długoterminowe skutki zadłużenia, obciążające budżety JST, skłaniają 
do rozważań i analiz w sferze racjonalności podejmowanych przez jednostki 
terytorialne decyzji finansowych i pożądanych zmian w polityce zarządzania 
długiem w układzie lokalnym i regionalnym.

Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek i uwarunkowań zaciągania 
zobowiązań przez JST w Polsce oraz dokonanie weryfikacji stanu zadłużenia 
gmin województwa zachodniopomorskiego na tle trendów ogólnopolskich  
w latach 2006-2009.

1. Przesłanki zaciągania zobowiązań 
 przez jednostki samorządu terytorialnego 

i determinanty wyboru instrumentu zwrotnego

W ostatnim okresie (szczególnie od 2007 r.) problematyka zadłużenia JST 
stała się zagadnieniem o coraz bardziej znaczącym wymiarze1. W obliczu glo-
balnie rosnącego udziału zadłużenia sektora subnational government w lite-
raturze przedmiotu zwraca się uwagę na trzy czynniki warunkujące zaistniałą 
sytuację2:

• w wielu krajach decentralizacja finansów publicznych skutkowała wzro-
stem samodzielności dochodowej i wydatkowej jednostek terytorialnych oraz 
możliwością zaciągania przez te jednostki zobowiązań i kreowania własnej po-
lityki zadłużenia w określonych przez państwo ramach;

• postępujący dynamicznie w krajach rozwijających się i rozwiniętych 
proces urbanizacji determinuje wzrost potrzeb kapitałowych w sferze jakości 
i wyposażenia w infrastrukturę obszarów będących celem migracji ludności 
wiejskiej; infrastrukturalne projekty inwestycyjne są współfinansowane zo-
bowiązaniami, co umożliwia skrócenie cyklu realizacji danego zadania; do-
datkowo termin zapadalności długu jest dostosowany do faz cyklu inwesty-
cyjnego, co gwarantuje równość międzypokoleniową w zakresie korzystania 
z infrastruktury i jej finansowania (każde kolejne pokolenie korzysta i za-
razem partycypuje w finansowaniu aktywów infrastrukturalnych, będących 
przedmiotem finansowania); 

• na rynkach finansowych państw rozwijających się dokonała się transfor-
macja skutkująca wzrostem liczby instrumentów dłużnych adresowanych do 
 

1 Poverty reduction and economic management network (PREM), Economic Premise, „The 
World Bank” May 2010, number 13, www.worldbank.org/economicpremise.

2 Ibidem.
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JST, w wymiarze międzynarodowym rośnie udział finansowania projektów 
inwestycyjnych w drodze emisji obligacji, które stanowią instrument konku-
rencyjny wobec tradycyjnych kredytów i pożyczek bankowych; równolegle 
coraz większe znaczenie we współfinansowaniu inwestycji publicznych przy-
pisuje się kapitałowi prywatnemu (koncepcja partnerstwa publiczno-prywat-
nego, private equity).

Wśród głównych przesłanek ekonomicznych uzasadniających zaciąganie 
zobowiązań przez JST wymienia się3:

• równość międzypokoleniową i geograficzną;
• korzyści z przyspieszonego rozwoju gospodarki, które przewyższają 

koszty obsługi długu;
• obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki;
• wzrost kosztów inwestycji wraz z wydłużeniem okresu jej realizacji (dłu-

go prowadzona inwestycja kosztuje drożej);
• stabilizację potrzebnych środków budżetowych;
• wzrost dostępności do środków Unii Europejskiej i innych programów 

pomocowych.
Obok pozytywnych rezultatów zaciągania zobowiązań przez JST, pamię-

tać należy o negatywnych skutkach związanych z nadmiernym zadłużeniem 
(przede wszystkim o finansowym i społecznym aspekcie łączącym się z kosz-
tem obsługi długu). 

Zewnętrzne, obce źródła finansowania są jednym ze sposobów pokrywania 
deficytu budżetowego, który może być również finansowany ze środków po-
chodzących z nadwyżek budżetowych (co w praktyce jest znacznie trudniejsze; 
ma to określony wpływ na stabilizowanie polityki fiskalnej, na co zwraca uwagę 
teoria wygładzania obciążeń podatkowych, ang. tax smoothing theory ‒ Barro 
1974)4. Mając na względzie założenia i postulaty tej teorii i wywodzącej się z jej 
założeń teorii dynamicznej (ang. a dynamic theory of public spending, taxation 
and debt)5, pod rozwagę należy poddać warunki makroekonomiczne, sprzyja-
jące zaciąganiu zobowiązań przez podmioty sektora publicznego oraz reguły 
fiskalne, ograniczające ryzyko niewypłacalności i pozwalające monitorować 
prawidłowość procesu zadłużania się jednostek publicznych (tab. 1). 

Z punktu widzenia finansowych kosztów obsługi długu zaciąganie zobowią-
zań przez jednostki sektora publicznego jest uzasadnione w warunkach, kiedy 
oczekiwana, długoterminowa, rzeczywista stopa wzrostu jest wyższa od ocze-

3 P. Swianiewicz, Finanse lokalne w teorii i praktyce, Wyd. Municipium, Warszawa 2004,  
s. 131-133.  

4 M. Battaglini, S. Coate, A Dynamic Theory of Public Spending, Taxation, and Debt, „Ameri-
can Economic Review” 2008, 98:1, 201-236, http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/
aer.98.1.201.

5 Ibidem.

ZN nr 21.indb   393 2011-10-25   08:54:16



Magdalena Zioło394

Tabela 1. Numeryczne reguły fiskalne stabilizujące politykę budżetową w Polsce

Reguła Treść Podstawa 
prawna

Reguła zadłużenia:
Ogólny limit długu

Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji 
i poręczeń finansowych, w następstwie których 
państwowy dług publiczny przekroczy 3⁄5 wartości 
rocznego produktu krajowego brutto.

Konstytucja RP

Reguła zadłużenia:
Procedury 
ostrożnościowe  
i sanacyjne

Ograniczenia maksymalnego poziomu państwowego 
długu publicznego w relacji do PKB na poziomie 50%, 
55% oraz 60%. Wprowadzone procesy sanacyjne.

Ustawa  
o finansach 
publicznych

Reguła zadłużenia:
Limity zadłużenia JST

Wskaźnik maksymalnego dopuszczalnego poziomu 
długu w wysokości 60% dochodów jednostki ogółem na 
koniec roku oraz na koniec kwartału, wskaźnik obsługi 
długu, którego wysokość nie może przekroczyć 15% 
planowanych dochodów JST. Od 2014 r. indywidualny 
wskaźnik poziomu długu JST.

Ustawa  
o finansach 
publicznych

Reguła przychodowa: 
Obowiązek 
przekazywania części 
przychodów  
z prywatyzacji do
Funduszu Rezerwy 
Demograficznej (FRD)

FRD finansowany jest m.in. z przekazywanych środków 
z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa w wysokości 
40% przychodów z ogólnej kwoty brutto, pomniejszonej 
o kwoty obowiązkowych odpisów na obligatoryjne 
fundusze celowe, uzyskanej ze wszystkich procesów 
prywatyzacyjnych prowadzonych w danym roku.

Ustawa  
o systemie 
ubezpieczeń 
społecznych

Ź r ó d ł o: K. Marchewka-Bartkowiak, Reguły fiskalne, Biuro Analiz Sejmowych BAS, nr 7 (32),  
18 lutego 2010, s. 6.

kiwanej, długoterminowej, rzeczywistej stopy procentowej6. Odwrotna relacja 
pomiędzy dwiema wskazanymi stopami powinna determinować akumulację 
środków publicznych na rachunkach depozytowych. 

Kryterium warunków makroekonomicznych, wyznaczających dogodny ter-
min zaciągania zobowiązań, nie jest jedynym, istotnym z punktu widzenia ra-
cjonalizowania decyzji finansowych przez JST. Zróżnicowanie zewnętrznych, 
obcych źródeł finansowania pod względem ich konstrukcji i skutków ekonomicz-
no-prawnych, jakie wywołują, obliguje JST do dokonywania wyborów źródeł fi-
nansowania według określonych, najbardziej pożądanych w danych warunkach 
przesłanek. Zasadnicze znaczenie w procesie doboru zewnętrznych, obcych źró-
deł finansowania przez JST przypisywane jest trzem kryteriom, wśród których 
wymienia się7:

6 R.J. Franzese, The Positive Political Economy of Public Debt: An Empirical Examination of 
the OECD, Workshop on Political Economy, „The Eitan Berglas School of Economics” (Tel Aviv 
University 30-31 January 2001), 15 January 2001, s. 5.

7 M. Jastrzębska, Wybór instrumentu zwrotnego finansowania w celu realizacji inwestycji 
samorządowych, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego  
i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, red. B. Filipiak, Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, t. II, Szczecin 2009,  
s. 44-45.
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• uzasadnienie celowości podjętej decyzji o zadłużaniu się;
• efektywność wybranego instrumentu zwrotnego finansowania;
• skuteczność wybranego instrumentu finansowania zwrotnego.
Przed podjęciem decyzji o wyborze  zewnętrznego, obcego źródła finan-

sowania JST powinna dokonać uzasadnienia celowości zaciągania zobowiąza-
nia, uwzględniając w szczególności korzyści oraz poziom ryzyka finansowe-
go, związanego z danym instrumentem8. Analizie powinny być poddane także 
wszystkie istniejące możliwości zaspokojenia potrzeby JST, która determinuje 
konieczność realizacji inwestycji (rozwiązanie alternatywne).

Ocena efektywności finansowania z wykorzystaniem instrumentu zwrotne-
go koncentruje się przede wszystkim na określeniu stopnia i kierunku oddziały-
wania tego instrumentu na gospodarkę finansową JST. Dotyczy to w szczegól-
ności takich kwestii, jak:

• wydajność zewnętrznego, obcego źródła finansowania postrzegana jako 
adekwatność środków finansowych pozyskanych z instrumentu zwrotnego  
w stosunku do potrzeb kapitałowych (nakłady inwestycyjne) niezbędnych do 
kompleksowej realizacji i zakończenia zadania inwestycyjnego;

• parametry źródła finansowania zwrotnego (m.in. koszt jego pozyskania, 
harmonogram wypłat transz oraz spłat, elastyczność i dostępność) oddziałujące 
na płynność finansową JST.

Skuteczność instrumentu zwrotnego może zostać w pełni oceniona po za-
kończeniu inwestycji i identyfikacji jej rzeczywistych rezultatów w stosunku do 
tych pierwotnie planowanych. Ustalenie możliwych odchyleń pozwoli zdiagno-
zować sfery i czynniki przyczyniające się do obniżenia skuteczności zastosowa-
nego instrumentu zwrotnego. 

2. Ramy prawne zaciągania zobowiązań  
przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

Przepisy prawne dotyczące możliwości zadłużania się jednostek sektora fi-
nansów publicznych zawarte zostały w ustawie zasadniczej oraz w ustawach: 
ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych9 (przejściowo obo-

8 Ibidem, s. 46.
9 Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm. Wybrane zapisy ustawy obowiązują do momentu wprowa-

dzenia nowych regulacji, których termin wejścia w życie określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241. W sposób 
szczegółowy wskazuje ona terminy, od których obowiązywać zaczną zapisy poszczególnych ar-
tykułów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których okres wejścia w życie  
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wiązują wybrane jej zapisy) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych10, w której zawarto regulacje odnoszące się do ilościowych i ja-
kościowych limitów zadłużenia JST (w szczególności art. 89-94 oraz art. 243  
i 24411). Podstawowym ograniczeniem w zaciąganiu zobowiązań przez JST jest 
określony przez ustawodawcę limit zadłużenia (tab. 2).

Należy zwrócić uwagę, że nowa formuła wyznaczająca limit zadłużenia JST 
(art. 243 uofp 2009) oraz przepis definiujący katalog zobowiązań, które składają 
się na państwowy dług publiczny (art. 72 ust. 1 uofp 2009) wywołały reakcję 
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, która w swojej uchwale 
nr 10 z 16 czerwca 2010 r. wskazuje na możliwe, negatywne skutki przyjętych 
formuł prawnych, do których w szczególności zalicza12:

• ograniczenie możliwości wykorzystania przez JST dofinansowania za-
dań inwestycyjnych ze środków z funduszy Unii Europejskiej i innych dotacji  
w wyniku brzmienia art. 243 (konstrukcja wskaźnika limitującego zadłużenie 
JST sprawia, że pozyskanie przez JST na przykład środków unijnych, traktowa-
nych jako dochody majątkowe, wpływa na zmniejszenie dopuszczalnego limitu 
jej zadłużenia);

• możliwe zagrożenie płynności finansowej JST poprzez zapisy dyspozycji 
art. 72 ust 1, które mogą wpływać na zwiększenie możliwości kreowania zadłu-
żenia oficjalnego (ujmowanego w limicie zadłużenia) i pozostałego zadłużenia 
(nieobjętego limitem ustawowym).

Zasady zaciągania zobowiązań przez JST, determinujące kształtowanie przez 
te jednostki parametrów finansowych transakcji z wykorzystaniem zewnętrznych, 
obcych źródeł finansowania, zostały zdefiniowane w rozdziale 4 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotyczą w szczególności (tab. 3): 

• celowości finansowania;
• sumy zaciągniętych kredytów i pożyczek;
• kosztów obsługi zobowiązań.

dotyczy odpowiednio perspektywy kolejnych trzech lat (wybrane artykuły ustawy wchodzą  
w życie w 2013 r.) w okresie przejściowym stosuje się odpowiednio zapisy ustawy z 30 czerwca 
2005 r.

10 Dz.U. nr 157, poz. 1240.
11 Po raz pierwszy mają zastosowanie do uchwał budżetowych JST na 2014 r. art. 121 ust. 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. 
nr 157, poz. 1241.

12 Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 
2010 r. w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sej-
mu RP o wystąpienie z projektem nowelizacji art. 243 i art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicz-
nych z 27 sierpnia 2009 r.
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Tabela 2. Ustawowe limity zadłużenia jednostek samorzadu terytorialnego 

Ustawa Przepis
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1. Łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykona-
nych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu JST na koniec kwartału nie może przekra-
czać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.
Powyższe ograniczenia nie dotyczą: emisji papierów wartościowych, zaciągania kredytów 
i pożyczek służących współfinansowaniu zadań z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spój-
nościa. Jednakże istniejące zadłużenie, utrzymujące się mimo dokonania ostatecznego rozli-
czenia projektu, programu, bądź zadania współfinansowanego ze środków funduszy struktu-
ralnych lub Funduszu Spójności będzie wliczane do 60% limitu zadłużenia (art. 170 ust. 4)b. 
Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowymc:

• spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z należnymi w danym roku odsetka-
mi od kredytów i pożyczek ogółem;

• wykupów papierów wartościowych długoterminowych emitowanych przez JST powięk-
szonych o kwotę należnych odsetek i dyskonta od wszystkich papierów wartościowych;

• potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez JST poręczeń oraz gwarancji,
nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST (art. 169, ust. 1, 
2, 3).
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Roczna wartość relacji spłat zobowiązań i ich obsługi z tytułu (art. 243):
• spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami;
• wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem;
• potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej 
z obliczonych dla ostatnich trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy relacji dochodów 
bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 
o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja ta wyrażona jest następującod:

1 1 1 2 2 2 3 3 3
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gdzie: R ‒ planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 
oraz wykupu papierów wartościowych; O ‒ planowane na rok budżetowy odsetki od kredy-
tów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających 
z udzielonych poręczeń i gwarancji; D ‒ dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym;
Db ‒ dochody bieżące; Sm ‒ dochody ze sprzedaży majątku; Wb ‒ wydatki bieżące; n ‒ rok 
budżetowy, na który ustalana jest relacja; n ‒ 1 ‒ rok poprzedzający rok budżetowy, na który 
ustalana jest relacja; n ‒ 2 ‒ rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata; n ‒ 3 ‒ rok poprze-
dzający rok budżetowy o trzy lata.

Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są 
wyższe, niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 
i wolne środki (art. 242, po raz pierwszy stosowany do uchwał budżetowych JST na 2011 r.).

a E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Zmiany zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu teryto-
rialnego w świetle ustawy o finansach publicznych oraz założeń nowych regulacji, „Finanse Komunalne” 2006, nr 7-8, s. 9. 
b Ibidem. c J. Dziuba, Prawne i ekonomiczne warunki uzyskania kredytów bankowych przez jednostki samorządu terytorial-
nego, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska, Wyd. Uniwerytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 454. d Art. 243 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm. Limit zadłużenia zdefiniowany 
w tej formie zacznie obowiązywać od 2013 r. i znajdzie zastosowanie w przygotowywaniu uchwał budżetowych na rok 2014. 
Przepisy wprowadzające ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w okresie przejściowym – lata 2011-2013, 
wymagają od zarządów JST, aby do wieloletniej prognozy finansowej załączały informację o relacji wynikającej ze wskaź-
nika zadłużenia określonego w art. 243.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz 
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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Tabela 3. Zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego 
w świetle zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Kryterium Zasada

Celowość 
finansowania

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki 
oraz emitować papiery wartościowe na (ograniczenie dotyczące celowości 
wykorzystania zobowiązań – art. 89 ust. 1):
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

JST;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe,  
z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku,  
w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane (art. 89 ust. 2).

Suma 
zobowiązań

Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań  
z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 
określonej w uchwale budżetowej JST (art. 91 ust. 1).
Jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, 
nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych, których wartość nominalna 
należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie 
została ustalona w dniu zawierania transakcji (Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia może określić przypadki, w których powyższe ograniczenie 
nie będzie miało zastosowania, np. kredyty i pożyczki z instytucji 
międzynarodowych art. 93).

Koszt 
obsługi

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać tylko takie zobowiązania 
finansowe, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, 
przy czym (art. 92 ust. 1):

• dyskonto od emitowanych przez JST papierów wartościowych nie może 
przekraczać 5% wartości nominalnej;

• kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Poza regulacjami wymienionymi w tabeli 3, ustawodawca zobowiązał JST 
do uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredy-
tu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych (art. 91 ust. 2 uofp 2009) za 
każdym razem, kiedy jednostki te mają zamiar ubiegać się o kredyt, pożyczkę 
lub planują zorganizować emisję obligacji.
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3. Analiza zobowiązań gmin 
województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2009

Analiza zadłużenia gmin województwa zachodniopomorskiego przeprowa-
dzona została dla okresu 2006-2009 i objęła następujące rodzaje analiz:

• zadłużenia gmin województwa zachodniopomorskiego na tle tendencji 
ogólnopolskich;

• ustawowych wskaźników zadłużenia;
• struktury zobowiązań budżetów lokalnych.

Analiza zobowiązań gmin województwa zachodniopomorskiego  
na tle tendencji ogólnopolskich

Zgodnie z danymi z 2008 r., dotyczącymi podziału administracyjnego 
kraju, terytorium województwa zachodniopomorskiego tworzy 114 jednostek 
terytorialnych reprezentujących szczebel samorządu gminnego, spośród któ-
rych: 

• 11 posiada status gmin miejskich;
• 51 posiada status gmin miejsko-wiejskich;
• 52 posiadają status gmin wiejskich.
Pod względem liczebności gmin województwo zachodniopomorskie pla-

suje się na 13 pozycji wśród województw w Polsce i cechuje się wyrównaną 
liczbą jednostek terytorialnych o statusie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. 
Na tle województw o zbliżonej powierzchni (≥ 20 tys. km2) większą liczbę gmin 
posiadają województwa: lubelskie (213), dolnośląskie (169), podlaskie (118)  
i warmińsko-mazurskie (116). 

Dominujący na obszarze województwa zachodniopomorskiego udział 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich jest odzwierciedleniem między innymi 
wcześniejszego profilu aktywności województwa zachodniopomorskiego, któ-
ry skoncentrowany był na rolnictwie prowadzonym głównie w formie pań-
stwowych gospodarstw rolnych (PGR). 

Zobowiązania gmin województwa zachodniopomorskiego w strukturze zo-
bowiązań gmin stanowią około 6% ogólnej kwoty zobowiązań. W okresie obję-
tym analizą udział ten nie wykazuje istotnych wahań (tab. 4 i 5). 

Pod względem wielkości zobowiązań gminy województwa zachodniopo-
morskiego znajdują się zaraz po gminach województw: mazowieckiego, dol-
nośląskiego, wielkopolskiego oraz małopolskiego. Pozycja województwa za-
chodniopomorskiego pod względem kryterium poziomu zobowiązań gmin 
zlokalizowanych na jego terenie w stosunku do poziomu zadłużenia gmin pozo-
stałych województw przedstawiona została w tabeli 5.
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Tabela 4. Wartość zobowiązań gmin województwa zachodniopomorskiego (w zł)  
w latach 2006-2009

Lata 2006 2007 2008 2009

Woj. zachod-
niopomorskie 582 750 745,29 585 601 172,42 628 244 833,65 854 392 073,84

Polska 9 586 248 666,45 9 958 558 377,48 10 821 046 164,25 14 611 051 423,88

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdań z wykonania budżetów gmin  
w latach 2006-2009, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, zob. www.mofnet.gov.pl.

Tabela 5. Miejsce i udział (w %) w ogólnej kwocie zadłużenia gmin  
według województw w latach 2006-2009

Województwo 2006 2007 2008 2009

Dolnośląskie  2 (11,35)  2 (10,83)  2 (10,88)  2 (10,85)
Kujawsko-pomorskie  11 (4,88)  10 (4,83)  10 (4,76)  11 (4,61)
Lubelskie  12 (4,08)  12 (3,97)  12 (3,64)  12 (3,89)
Lubuskie  14 (3,19)  14 (3,14)  14 (2,96)  14 (3,30)
Łódzkie  6 (6,49)  6 (6,55)  6 (6,68)  6 (6,17)
Małopolskie  4 (9,56)  4 (9,91)  3 (10,39)  3 (9,93)
Mazowieckie  1 (11,63)  1 (11,82)  1 (13,95)  1 (14,16)
Opolskie  15 (2,57)  15 (2,56)  15 (2,28)  15 (2,52)
Podkarpackie  9 (5,91)  8 (5,96)  9 (5,45)  9 (5,67)
Podlaskie  16 (2,23)  16 (1,97)  16 (1,73)  16 (2,02)
Pomorskie  7 (6,47)  7 (6,30)  7 (6,04)  7 (5,86)
Śląskie  5 (7,27)  5 (8,14)  5 (7,83)  5 (7,10)
Świętokrzyskie  13 (3,47)  13 (3,28)  13 (3,15)  13 (3,83)
Warmińsko-mazurskie  10 (4,95)  11 (4,82)  11 (4,57)  10 (4,76)
Wielkopolskie  3 (10,03)  3 (10,03)  4 (9,86)  4 (9,48)
Zachodniopomorskie  8 (6,08)  9 (5,88)  8 (5,81)  8 (5,85)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdań z wykonania budżetów gmin  
w latach 2006-2009, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, zob. www.mofnet.gov.pl.

Dane zaprezentowane w tabeli 5 wskazują, że udział zadłużenia gmin za-
chodniopomorskich w ogólnej kwocie zobowiązań pozycjonuje województwo 
zachodniopomorskie w połowie rankingu (8, 9 pozycja na 16 jednostek). Jed-
nocześnie analiza danych z tabeli 5 pozwala na sformułowanie wniosku, że naj-
mniejszy poziom zobowiązań cechuje gminy zlokalizowane na terenie tych wo-
jewództw Polski, które z uwagi na swoje parametry makroekonomiczne należą 
do jednostek słabo rozwiniętych, o znacznych dysproporcjach i zapóźnieniach 
rozwojowych (m.in. niższe niż średnia krajowa wartości: PKB per capita, do-
chody per capita, poziom bezrobocia). 
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Gminy o najwyższym poziomie zobowiązań w rankingu (tab. 5) zlokalizo-
wane są w województwach silnych ekonomicznie, o znacznym potencjale roz-
wojowym. Województwa te, to województwa koncentrujące największą liczbę 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Rodzaj gminy ma wpływ na możliwości 
zaciągania przez nią zobowiązań, co wynika z profilu aktywności takiej gminy, 
określającego zarówno jej potrzeby kredytowe, jak również struktury źródeł jej 
zasileń, determinującej dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. 

Gminy miejskie, z uwagi na swoją specyfikę, mają większe w stosunku do 
gmin wiejskich możliwości kształtowania dochodów własnych, co zwiększa 
ich możliwości korzystania ze źródeł zewnętrznych, obcych. Ponadto gminy 
miejskie z powodu większej skali działania i bardziej zróżnicowanej aktywno-
ści dysponują większym doświadczeniem oraz zasobami, które umożliwiają im 
bardziej efektywną od gmin wiejskich absorpcję środków unijnych wymagają-
cych współfinansowania w formie zewnętrznych, obcych źródeł finansowania, 
co wpływa na poziom ich zadłużenia.  

Analiza ustawowych wskaźników zadłużenia gmin 
województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2009

Wskaźniki zadłużenia gmin zlokalizowanych na terenie województwa za-
chodniopomorskiego różniły się zależności od rodzaju gminy (miejska, miej-
sko-wiejska, wiejska)13. O ile dla gmin miejskich ustawowy limit wskaźnika 
zadłużenia nie został przekroczony, o tyle w przypadku gmin miejsko-wiejskich 
i wiejskich sytuacja taka miała miejsce (tabele z informacją o wartości wskaź-
ników zadłużenia dla poszczególnych gmin zamieszczono w aneksie, s. 406). 

Analiza ustawowych limitów zadłużenia (wskaźnik zobowiązań ogółem 
do wykonanych dochodów budżetowych ogółem) dla gmin zachodniopomor-
skich w latach 2006-2009 wykazała, że w przypadku gmin wiejskich najwię-
cej jednostek znajdowało się w najniższych przedziałach zadłużenia 0-10% 
(2006 – 16 gmin, 2007 – 19 gmin, 2008 – 21 gmin i 2009 – 15 gmin). Jedno-
cześnie w tej grupie gmin (w przeciwieństwie do gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich) znajdowały się równocześnie jednostki o nadmiernym poziomie 
zadłużenia (powyżej 60% dochodów) i takie, które w badanym okresie w ogó-
le nie korzystały z zewnętrznych źródeł finansowania (gmina Osina) lub tylko 
w niektórych latach zaciągały zobowiązania (gmina Wałcz w 2007 r. – zadłu-
żenie 3,3% w latach 2006, 2008, 2009 bez długu, gmina Sławno zadłużenie 
w 2009 r. na poziomie 9,9%, gmina Kołobrzeg w 2009 r. zadłużenie 19,4%, 
Stare Czarnowo zadłużenie w 2008 r. 8,5%, w 2009 r. – 23,6%).

13 Wykorzystano wartości wskaźników zadłużenia gmin województwa zachodniopomorskie-
go opublikowane dla poszczególnych gmin, umieszczone na stronie Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Szczecinie. 
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Gminy, których poziom zobowiązań w badanym okresie był równy (gmina 
Ostrowice w 2006 r. – wskaźnik 60%) lub przekroczył ustawowo dozwolony limit 
zadłużenia ‒ 60% wykonanych dochodów (gmina Kobylanka 2006 r. – 62,3%, 
gmina Stepnica 62,6%) to gminy wiejskie, które miały trwały lub przejściowy 
problem z utrzymaniem płynności finansowej. Przyczyną problemów finanso-
wych tych gmin były kapitałochłonne inwestycje (przede wszystkim wodno-ka-
nalizacyjne – oczyszczalnia ścieków i dokończenie kanalizacji w gminie Stepnica 
oraz rozwój infrastruktury turystycznej ‒ promenada w gminie Kobylanka), które 
nadmiernie obciążały budżety wskazanych gmin. Sytuacja finansowa nadmiernie 
zadłużonych gmin uległa poprawie. Jednocześnie gmina Kobylanka znajdowała 
się w czołówce rankingów „Rzeczpospolitej” na najlepszą gminę w Polsce.

W okresie objętym analizą zadłużenie gmin miejsko-wiejskich koncen-
trowało się w przedziale 10-20% wykonanych dochodów oraz w mniejszym, 
lecz zbliżonym stopniu dotyczyło przedziału 20-30% wykonanych dochodów.  
W 2009 r. jedna gmina miejsko-wiejska ‒ gmina Człopa – wykazywała limit 
zadłużenia na poziomie 0%. W badanej grupie gmin dwie odnotowały wskaź-
nik zadłużenia wyższy, niż dopuszczalny limit – gmina Choszczno w 2009 r. 
– 66,8% oraz w tym samym roku gmina Karlino – 61,2%.

W kategorii gmin miejskich (bez miast na prawach powiatu) zlokalizowa-
nych na terenie województwa zachodniopomorskiego zadłużenie, podobnie jak 
w przypadku gmin miejsko-wiejskich  koncentrowało się w przedziałach 10-20% 
i 20-30%. W badanej grupie gmin wszystkie jednostki korzystały z finansowania 
zewnętrznego i nie było przypadków przekroczenia ustawowego limitu zadłuże-
nia. 

Do grupy gmin miejskich zaliczane są również miasta na prawach powia-
tu, które jednak z uwagi na cechy odróżniające je od gmin miejskich podda-
wane są odrębnej analizie. Na terenie województwa zachodniopomorskiego są 
trzy miasta na prawach powiatu: Koszalin, Świnoujście i Szczecin. Wskaźniki 
zadłużenia dla Szczecina oraz Koszalina kształtowały się w latach 2007-2008 
w przedziale 10-20% dochodów budżetowych, natomiast w roku 2006 oraz 
2009 przekraczały 20% wykonanych dochodów. W przypadku Świnoujścia 
w latach 2006, 2007, 2009 wskaźnik przekraczał 30% wykonanych dochodów, 
natomiast w 2008 r. znajdował się w przedziale 20-30%.

Analiza struktury zobowiązań gmin województwa zachodniopomorskiego
w latach 2006-2009

W strukturze finansowania gmin województwa zachodniopomorskiego do-
minowały kredyty i pożyczki14. Analiza tych źródeł finansowania zwrotnego  

14 Analiza struktury zobowiązań gmin województwa zachodniopomorskiego została przepro-
wadzona na podstawie danych zamieszczonych na stronie internetowej Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Szczecinie dla lat 2006-2009.
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w poszczególnych grupach gmin wykazała, że w przypadku gmin wiejskich 
przeciętna wartość kredytu w badanym okresie każdego roku rosła i kształto-
wała się na poziomie od 2299 tys. zł (2006 r.) do 2687 tys. zł (2009 r.). Maksy-
malna wartość udzielonego kredytu/pożyczki w grupie gmin wiejskich osiągała 
wielkość 9621 tys. zł w 2006 r. (gmina Kobylanka) i 12 705 tys. zł w 2009 r. 
(gmina Rewal). Najwyższa wartość maksymalna wystąpiła w 2008 r. i osiągnęła 
13 160 tys. zł (gmina Rewal). Zarówno gmina Kobylanka, jak i gmina Rewal 
odnotowują intensywny rozwój i znajdują się w ogólnopolskich rankingach naj-
lepszych gmin („Rzeczpospolita”). 

Średnia wielkość kredytu/pożyczki w grupie gmin miejsko-wiejskich wy-
nosiła 4920 tys. zł w 2006 r. i odnotowywała tendencję do wzrostu w 2009 r., 
osiągając poziom 6282 tys. zł. Maksymalna wielkość kredytu/pożyczki w grupie 
gmin miejsko-wiejskich ukształtowała się na poziomie 16 600 tys. zł w 2006 r. 
(gmina Kalisz Pomorski), pułap ten wzrósł  do 25 108 tys. zł w 2009 r. (gmina 
Gryfino).

Średnia wartość kredytu/pożyczki była najwyższa w grupie gmin miejskich 
(bez miast na prawach powiatu). W 2006 r. wyniosła 8614 tys. zł, w 2009 r. 
12 796 tys. zł. Natomiast w 2008 r. wartość średniej arytmetycznej była najwyż-
sza i osiągnęła poziom 13 109 tys. zł. Maksymalna wartość kredytu/pożycz-
ki w gminach miejskich w 2006 r. osiągnięta została przez gminę Kołobrzeg 
i wyniosła 17 737 tys. zł. W 2009 r. maksymalna  wartość zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek dla tej samej gminy wyniosła już 23 606 tys. zł.

W grupie miast na prawach powiatu dominujące jest zadłużenie kredytowe 
Szczecina 140 170 tys. zł w 2006 r. oraz 188 043 tys. zł w 2009 r., następnie 
Koszalina odpowiednio 57 540 tys. zł oraz 84 018 tys. zł i Świnoujścia – 31 293 
tys. zł w 2006 r. i 65 484 tys. zł w 2009 r. Średnie zadłużenie z tytułu kredytów 
i pożyczek w miastach na prawach powiatu wyniosło w 2006 r. 76 334 tys. zł  
i 112 515 tys. zł w 2009 r. Największy wpływ na wartość średnią miały kredyty 
i pożyczki Szczecina. Miasta na prawach powiatu realizują zadania zarówno 
gminy, jak i powiatu; ich zakres aktywności inwestycyjnej z uwagi na zwięk-
szony zakres zadań jest więc większy i wymaga udziału zewnętrznych źródeł 
finansowania w celu ich realizacji. 

W latach 2006-2009 największą grupę gmin, które wykorzystywały emisje 
obligacji do finansowania swoich potrzeb inwestycyjnych były gminy miejsko-
-wiejskie. Średnia wartość emisji wyniosła 1840 tys. zł w 2006 r., a w 2009 r. 
było to już 3345 tys. zł. Maksymalna wartość wyemitowanych obligacji wynio-
sła 38 000 tys. zł w 2009 r. i była to emisja dokonana przez gminę Goleniów, 
która od 2000 r. aktywnie wykorzystuje obligacje do pozyskiwania kapitału na 
inwestycje. Obligacje jako źródło finansowania wykorzystywane są także przez 
gminę Myślibórz, Nowogard, Pyrzyce, Golczewo, Połczyn Zdrój, Polanów, Ło-
bez, Międzyzdroje.
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W grupie gmin miejskich (bez miast na prawach powiatu) z emisji obligacji 
korzystają gmina Kołobrzeg (15 000 tys. zł – 2006-2009) i Stargard Szczeciński 
(15 000 tys. zł – 2006 r. i 42 800 tys. zł – 2009 r.). Wśród miast na prawach powia-
tu w 2006-2009 r. z obligacji korzystało Świnoujście (2006 r. – 30 000 tys. zł) oraz 
Szczecin, którego zobowiązania z tytułu emisji w 2009 r. wyniosły 82 200 tys. zł). 

Emisje obligacji dokonywane były przez gminy zachodniopomorskie za-
równo w związku z finansowaniem planowanego deficytu (Stargard Szczeciński 
finansowanie deficytu w 2008-2009 r.), jak i realizacją zadań inwestycyjnych 
(m.in. Goleniów, Szczecin).

Obecnie bardzo atrakcyjnym źródłem finansowania wypierającym emisje 
obligacji i tradycyjne kredyty są instrumenty zwrotne oferowane przez takie 
banki, jak Bank Rozwoju Rady Europy, Europejski Bank Inwestycyjny, które 
oferują atrakcyjne oprocentowanie i mają niskie wymagania w zakresie praw-
nych zabezpieczeń spłaty. Kredyty te dostępne są jednak dla gmin posiadają-
cych pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej (rating).

Podsumowanie

Wykorzystanie instrumentów zwrotnych jest praktyką powszechną w JST. 
W świetle obowiązującego prawa gminy i pozostałe JST mogą wykorzystywać 
zewnętrzne źródła finansowania w celu realizacji powierzonych im zadań, jed-
nak z zachowaniem określonych reguł i respektowaniem przepisów ustaw (usta-
wa o finansach publicznych).

Analiza zadłużenia gmin województwa zachodniopomorskiego w okresie 
2006-2009 pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

• wielkość zadłużenia gmin pozostaje zróżnicowana regionalnie;
• gminy zlokalizowane na terenie najbogatszych województw (PKB per 

capita, dochód per capita) cechuje najwyższy poziom zadłużenia spośród gmin 
ogólnopolskich;

• struktura zadłużenia gmin różni się w zależności od rodzaju gminy (wiej-
ska, miejska, miejsko-wiejska);

• w grupie gmin wiejskich występują największe kontrasty pod względem 
dopuszczalnych wskaźników (limitów) zadłużenia (gminy niekorzystające z in-
strumentów zwrotnych o wskaźniku zadłużenia 0 i gminy przekraczające usta-
wowo określony limit 60% dochodów);

• w grupie gmin wiejskich jest najwięcej jednostek, które nie korzystają  
z instrumentów zwrotnych;

• gminy wiejskie zdecydowanie częściej niż gminy miejskie i miejsko-wiej-
skie mają problem z utrzymaniem płynności finansowej;
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• nadmierne zadłużenie gmin wiejskich jest związane zazwyczaj z realizo-
wanymi przez te gminy zadaniami inwestycyjnymi;

• gminy wiejskie korzystają z tradycyjnych źródeł finansowania – kredytów 
i pożyczek;

• gminy miejsko-wiejskie w większym zakresie niż gminy wiejskie wyko-
rzystują emisje obligacji do finansowania swoich wydatków.
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Aneks. Wskaźniki zadłużenia gmin województwa zachodniopomorskiego  
w latach 2006-2009 (w %)

Lp. Nazwa JST Rodzaj JST
Wskaźnik zadłużenia do dochodu

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
1 Gmina Banie wiejska 19,3 8,9 8,3 10,6

2 Gmina Barlinek miejsko-wiejska 19,3 9,9 7,6 29,7

3 Gmina Barwice miejsko-wiejska 16,4 11,8 7,5 4,9

4 Gmina Będzino wiejska 17,2 15,6 32,3 37,9

5 Gmina Białogard g. wiejska 15,7 11,4 15,7 31,3

6 Gmina Białogard m. miejska 20,9 24,4 26,8 24,5

7 Gmina Biały Bór miejsko-wiejska 19,6 16,4 23,1 37,0

8 Gmina Bielice wiejska 10,5 12,1 29,3 51,1

9 Gmina Bierzwnik wiejska 36,6 39,1 45,3 48,4

10 Gmina Biesiekierz wiejska 25,9 21,7 22,2 39,3

11 Gmina Bobolice miejsko-wiejska 38,3 44,2 31,9 38,5

12 Gmina Boleszkowice wiejska 21,4 20,3 20,8 21,1

13 Gmina Borne 
Sulinowo

miejsko-wiejska 42,8 32,5 40,1 45,4

14 Gmina Brojce wiejska 15,4 15,7 21,8 20,0

15 Gmina Brzeżno wiejska 15,8 11,1 7,6 5,2

16 Gmina Cedynia miejsko-wiejska 8,5 4,0 2,0 1,2

17 Gmina Chociwel miejsko-wiejska 1,5 20,8 18,2 15,3

18 Gmina Chojna miejsko-wiejska 29,5 20,3 19,4 17,5

19 Gmina Choszczno miejsko-wiejska 49,7 53,5 56,7 66,8

20 Gmina Czaplinek miejsko-wiejska 19,1 19,1 27,2 37,3

21 Gmina Człopa miejsko-wiejska 4,1 12,1 0,0 0,0

22 Gmina Darłowo g. wiejska 5,6 1,9 12,5 6,6

23 Gmina Darłowo m. miejska 17,0 25,2 7,1 13,5

24 Gmina Dębno miejsko-wiejska 14,4 9,2 9,5 19,2

25 Gmina Dobra miejsko-wiejska 28,5 20,8 14,4 10,9

26 Gmina Dobra 
(Szczecińska)

wiejska 17,7 11,5 7,5 6,1

27 Gmina Dobrzany miejsko-wiejska 18,0 5,3 4,0 13,1

28 Gmina Dolice wiejska 25,6 20,7 13,6 8,6

29 Gmina Drawno miejsko-wiejska 34,5 48,1 53,0 49,9

30 Gmina Drawsko 
Pomorskie

miejsko-wiejska 25,3 29,4 20,7 20,7

31 Gmina Dygowo wiejska 21,1 15,6 9,6 16,6

32 Gmina Dziwnów miejsko-wiejska 30,1 22,0 21,3 14,0
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Lp. Nazwa JST Rodzaj JST
Wskaźnik zadłużenia do dochodu

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
33 Gmina Golczewo miejsko-wiejska 40,0 29,0 37,7 48,9

34 Gmina Goleniów miejsko-wiejska 25,5 15,4 27,6 45,0

35 Gmina Gościno wiejska 8,9 8,0 5,2 19,7

36 Gmina Gryfice miejsko-wiejska 25,6 24,2 23,4 34,2

37 Gmina Gryfino miejsko-wiejska 13,6 11,5 10,8 27,7

38 Gmina Grzmiąca wiejska 10,2 7,5 22,8 39,4

39 Gmina Ińsko miejsko-wiejska 31,7 16,4 11,4 11,1

40 Gmina Kalisz 
Pomorski

miejsko-wiejska 43,9 50,2 24,4 16,6

41 Gmina Kamień 
Pomorski

miejsko-wiejska 16,7 23,6 25,3 24,2

42 Gmina Karlino miejsko-wiejska 52,0 57,1 48,1 61,2

43 Gmina Karnice wiejska 14,1 12,1 14,7 38,5

44 Gmina Kobylanka wiejska 62,3 41,6 36,6 61,0

45 Gmina Kołbaskowo wiejska 16,4 6,9 1,8 0,0

46 Gmina Kołobrzeg g. wiejska 0,0 0,0 0,0 19,4

47 Gmina Kołobrzeg m. miejska 27,5 22,9 15,0 27,4

48 Gmina Kozielice wiejska 9,0 5,2 0,0 0,0

49 Gmina Krzęcin wiejska 9,7 7,6 13,8 11,3

50 Gmina Lipiany miejsko-wiejska 38,8 31,4 30,2 35,1

51 Gmina Łobez miejsko-wiejska 15,4 14,3 24,4 33,3

52 Gmina Malechowo wiejska 0,3 10,2 8,3 14,0

53 Gmina Manowo wiejska 24,8 29,2 31,5 34,3

54 Gmina Marianowo wiejska 47,1 30,6 18,4 27,5

55 Gmina Maszewo miejsko-wiejska 24,4 27,3 29,2 38,6

56 Gmina Mielno wiejska 31,5 19,1 44,0 45,7

57 Gmina Mieszkowice miejsko-wiejska 26,8 29,6 27,3 26,9

58 Gmina Międzyzdroje miejsko-wiejska 23,5 14,4 15,4 27,9

59 Gmina Mirosławiec miejsko-wiejska 13,9 9,2 8,4 23,3

60 Gmina Moryń miejsko-wiejska 3,7 16,3 9,4 15,3

61 Gmina Myślibórz miejsko-wiejska 30,3 24,5 20,2 35,2

62 Gmina Nowe Warpno miejsko-wiejska 29,6 16,8 9,6 0,7

63 Gmina Nowogard miejsko-wiejska 47,4 39,6 30,7 33,3

64 Gmina Nowogródek 
Pomorski

wiejska 8,4 7,9 5,3 1,7

65 Gmina Osina wiejska 0,0 0,0 0,0 0,0

cd. aneksu
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Lp. Nazwa JST Rodzaj JST
Wskaźnik zadłużenia do dochodu

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
66 Gmina Ostrowice wiejska 60,0 59,4 55,0 59,8

67 Gmina Pełczyce miejsko-wiejska 49,7 37,7 37,5 48,6

68 Gmina Płoty miejsko-wiejska 10,3 19,1 13,6 12,3

69 Gmina Polanów miejsko-wiejska 28,5 25,4 22,8 22,3

70 Gmina Police miejsko-wiejska 14,8 14,7 12,7 12,4

71 Gmina Połczyn Zdrój miejsko-wiejska 42,0 39,7 42,7 34,0

72 Gmina Postomino wiejska 21,8 26,2 24,2 35,7

73 Gmina Przelewice wiejska 15,8 23,2 20,8 30,8

74 Gmina Przybiernów wiejska 44,1 53,1 60,0 58,4

75 Gmina Pyrzyce miejsko-wiejska 32,3 38,5 42,4 58,8

76 Gmina Radowo Małe wiejska 3,1 17,0 19,5 11,1

77 Gmina Rąbino wiejska 30,9 24,8 15,6 10,1

78 Gmina Recz miejsko-wiejska 29,2 28,0 30,1 55,0

79 Gmina Resko miejsko-wiejska 23,5 19,6 18,6 25,2

80 Gmina Rewal wiejska 26,4 13,0 38,6 43,3

81 Gmina Rymań wiejska 13,4 12,1 9,0 9,4

82 Gmina Sianów miejsko-wiejska 31,0 20,2 15,3 14,5

83 Gmina Siemyśl wiejska 14,5 16,2 24,3 25,8

84 Gmina Sławno g. wiejska 0,0 0,0 0,0 9,9

85 Gmina Sławno m. miejska 26,0 22,9 24,8 25,5

86 Gmina Sławoborze wiejska 17,4 14,7 40,1 32,4

87 Gmina Stara Dąbrowa wiejska 18,1 8,1 2,1 0,0

88 Gmina Stare 
Czarnowo

wiejska 0,0 0,0 8,5 23,6

89 Gmina Stargard 
Szczeciński g.

wiejska 5,5 4,6 9,2 15,8

90 Gmina Stargard 
Szczeciński m.

miejska 18,6 16,2 21,6 29,0

91 Gmina Stepnica wiejska 62,6 55,2 12,8 0,0

92 Gmina Suchań miejsko-wiejska 16,5 12,1 7,8 8,8

93 Gmina Szczecinek g. wiejska 6,1 6,6 4,3 3,5

94 Gmina Szczecinek m. miejska 12,5 8,1 12,2 25,7

95 Gmina Świdwin g. wiejska 29,4 37,5 33,8 34,2

96 Gmina Świdwin m. miejska 15,0 10,2 10,8 23,8

97 Gmina Świerzno wiejska 34,4 21,6 16,4 32,3

98 Gmina Świeszyno wiejska 38,8 30,8 20,9 15,5

cd. aneksu
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Lp. Nazwa JST Rodzaj JST
Wskaźnik zadłużenia do dochodu

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
99 Gmina Trzcińsko-

Zdrój
miejsko-wiejska 14,3 10,8 7,1 8,5

100 Gmina Trzebiatów miejsko-wiejska 33,8 42,7 38,2 33,5

101 Gmina Tuczno miejsko-wiejska 4,7 3,5 2,2 2,5

102 Gmina Tychowo wiejska 8,9 6,4 6,3 12,9

103 Gmina Ustronie 
Morskie

wiejska 8,0 1,9 0,0 0,0

104 Gmina Wałcz g. wiejska 0,0 3,3 0,0 0,0

105 Gmina Wałcz m. miejska 10,8 12,1 13,9 28,1

106 Gmina Warnice wiejska 25,3 21,6 14,0 12,7

107 Gmina Węgorzyno miejsko-wiejska 8,2 16,0 17,8 17,8

108 Gmina Widuchowa wiejska 14,4 10,7 7,9 12,9

109 Gmina Wierzchowo wiejska 10,9 8,5 47,5 39,3

110 Gmina Wolin miejsko-wiejska 26,6 24,6 25,9 27,8

111 Gmina Złocieniec miejsko-wiejska 24,9 34,0 31,6 37,8

112 Miasto Koszalin miasto na prawach 
powiatu

21,2 14,1 17,4 24,9

113 Miasto Szczecin miasto na prawach 
powiatu

22,9 18,7 14,6 21,2

114 Miasto Świnoujście miasto na prawach 
powiatu

37,4 30,9 25,7 39,5

Ź r ó d ł o: publikacja zamieszczona na stronie Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

cd. aneksu
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Marcin Będzieszak

Problems of defining tasks in performance budget and the practice of local 
government units – example of education

The article presents the methodological assumptions applied for the purpose of de-
fining tasks in performance budgeting. The analysis shows that the essential features 
should be the uniformity and the possibility of fair determination of budget expenditure. 
The practice of local governments in performance budgeting for education indicates that 
the tasks are defined differently – from very general to very detailed ones. The analysis 
enabled determination of the standard structure of tasks in the field of education for the 
purpose of budgeting.

Jan Czempas

Basic measures of propensity to invest in communes

Opinions of various authors on the necessity and possibility to distinguish a meas-
ure from an indicator were presented in the first part of the paper. Numerous criteria 
for selecting variables for multi-criteria analysis of directly and indirectly observable 
phenomena were also presented in this part. The author proposed over a dozen simple 
indicators that may be easily applied to comparing investment propensity in communes 
if the research is limited to aggregate reporting of communes to the Regional Chambers 
of Accounts and the provincial offices of the Central Statistical Office.

Elena Dotsenko

Finansowe aspekty rozwoju innowacyjnej gospodarki na poziomie lokalnym

W artykule przedstawiono podstawowe problemy i źródła finansowania rozwoju 
innowacji na poziomie lokalnym. Autorka podaje przyczyny niskiej aktywności władz 
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lokalnych we wspieraniu rozwoju innowacji, wymienia i charakteryzuje funkcje władz 
lokalnych w tym zakresie oraz przedstawia propozycje dotyczące pośrednich form i me-
tod finansowania innowacji.

Marek Dylewski

Critical elements of long-term planning in local government units

The new Public Finance Act introduced new arrangements for the management and 
planning in local government units. This paper mainly deals with the problems associ-
ated with the long-term planning process and identification of the potential problems 
and critical points associated with it. The aim of this paper is to identify those elements 
related to the multi-annual planning process that are directly linked with preparation of 
a long-term financial forecast, and may be problematic from the viewpoint of perfor-
mance budgets in different years in the future. Presentation of similar approaches used 
in the world also enables comparison of the solutions applied in Poland and assessment 
of their practical application in the management of local government units.

Beata Filipiak

Control function in the management of local government finance

This article aims to identify the importance of control in the process of financial 
management with a focus on the role of management control in local government 
units. The article concerns the concept of financial management in light of the intro-
duction of new public management approach to the public finance system in Poland. 
The author has described the control function covering internal control, internal audit 
and management control.

Sławomir Franek

Multi-annual budgeting – asymmetry of regulations for the central  
and local government budget

This article aims to show the differences between multi-annual budgeting for the 
central government and local government units in Poland. The main comparison crite-
ria comprise the time horizon of multi-annual budgetary plan, the nature and structure 
of the plan and the plan adoption procedure. The article demonstrates that a multi-
annual budget in Poland can be used to verify the priorities of public authorities at the 
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central government level. At the local government level, however, this document is of 
a purely technical nature.

Olga Galushko

Finansowanie samorządu terytorialnego na Ukrainie: problemy i perspektywy

W artykule Autorka przedstawia źródła zasilania finansowego budżetów władz lo-
kalnych na Ukrainie. Wskazuje także na możliwości powiększania dochodów budżeto-
wych oraz charakteryzuje zasady i kierunki ich rozdysponowania.

Ireneusz Gałuszka

Public sector efficiency in allocation of public goods

In most OECD countries governments must deal with increased pressure on pub-
lic balances, stemming from demographic trends and globalisation, improvement of 
the efficiency and effectiveness of public spending features high on the political agen-
da. Improved efficiency and effectiveness of public spending not only helps maintain 
the fiscal discipline but is also instrumental in promoting the structural reform. The 
objective of this paper is to outline the conceptual framework and to survey the dif-
ferent methods used for cross-country comparisons of the efficiency and effectiveness 
of public spending. The key questions addressed are: i) how to define efficiency and 
effectiveness; ii) how to measure efficiency and effectiveness; and iii) what are the 
main determinants of efficiency and effectiveness of public spending?

Jadwiga Glumińska-Pawlic

A budgetary establishment in light of the new public finance law

The article shows the new rules of operation and the conduct of financial manage-
ment by the local government budget establishments with regard to the changes in the 
public finance law. However, the solutions adopted do not meet the expectations of 
sub-central government entities, as they enforce liquidation of the existing plants or 
modification of their legal form. The changes are expensive, and the Polish legislative 
authorities have not taken the expenses related to the new rules into account.
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Beata Guziejewska

Desirable model of the local self-government finance in Poland 
 – de lege ferenda proposals

The article presents selected controversial aspects of the public finance decentraliza-
tion and the main proposals for the future changes to be introduced in the legal regulations 
constituting the grounds for the local self-government finance. The main ones include 
increasing the local revenues, reforming the real estate taxes, long-term planning as well 
as implementation of performance-based budgeting and local public task measures.

Dagmara Hajdys

Revenue bonds – an instrument missing its chance

Revenue bonds were formally sanctioned as a capital market instrument by the 
amended bond act of 2000. After ten years, though, only two issues exercising the privi-
leges offered by the revenue bonds have been placed on the market. In both cases, the 
issuers were municipal companies.

The article presents the revenue bond concept, the advantages of the bonds as well 
as barriers hampering their development. It also characterizes the revenue bond schemes 
operated by the cities of Bydgoszcz and Łódź and discusses the development prospects 
of the instrument.

Piotr Kania

Debt instruments in financing of the Polish local government functions

Polish local governments are capable of financing their expenditures through the 
financial market according to the European Charter of Local Government. Regulations 
regarding the financial management strictly define the objectives for which local gov-
ernments may use the feedback sources of funding. The article indicated the possibility 
of using certain types of debt instruments to raise funds for specific objectives in legal 
standards. The article assesses the debt structure and revenue of local governments in 
terms of various debt instruments. It also identifies specific reasons why the dominant 
form of debt instruments are bank loans and other loans.
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Magdalena Kogut-Jaworska

Significance of public aid in stimulation of the local and regional development

Public aid for entrepreneurs is an active form of the state’s influence on economy. 
State agencies, through application of such instruments as grants, subsidies or loan guar-
antees, stimulate positive economic processes and stop the negative ones. The main goals 
of such a support include reducing differences in local and regional development, creating 
new jobs or restructuring the so-called “difficult sectors”. Self government is an active ele-
ment in a network of public support contributing considerably to the development of local 
businesses. This article describes major considerations given to public aid and its role in 
market economy as well as focuses on the existing possibilities of interventionism applied 
by local and regional government. 

Agnieszka Krzemińska

Size of the local government debt against the general government debt in Poland

Local finance is an element of public finance. Local government debt is recognized as 
national debt. Financial obligations taken out by these units influence the size of public debt 
which is of great importance for Poland as it aspires to join the European Monetary Union.

The aim of this article is to present the local government debt against the background 
of the general government debt in Poland. The analysis was based on several indexes, such 
as general government debt and local government debt in nominal value and in relation to 
GDP, dynamism, structure of public and local debt in nominal value and relation to GDP 
and dynamism. The empirical analysis was conducted with reference to the index of load of 
local revenue by debt and index of load of local revenue without the EU funds.

Jarosław Marczak

Factors differentiating the funding of autonomous communities in Spain

The article identifies and analyses the factors that determine the distribution of 
public funds among the different levels of the Spanish local self-government, mainly 
the autonomous communities that are equivalent to regions. The Spanish system for fi-
nancing the autonomous communities evolves dynamically. Constant, but also logical 
and consistent changes to the system aim to grant the communities an ever widening 
range of rights and powers. In spite of its autonomous communities, Spain is a unitar-
ian state, which means that the communities do not have full rights that would allow 
them to collect and spend funds using the available financial instruments. A large 
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portion of their revenues comes from the funds transferred by the central government. 
The transfers are conditional and unconditional, and their structure, composition and 
importance change in time. There are certain criteria and factors that determine their 
distribution which are intended to make the process fair or, at least, as objective as 
possible. There are many such factors, because they are related to the type of a transfer 
and gradually adjusted, replaced or given different interpretation. Their importance 
(i.e. weights) also changes in time.

Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska

Health Resort Commune – Administrative and Financial Aspects

A health resort commune is a commune conforming with the criteria specified 
in the Act on Health Resort Treatment. On such a commune’s area, the health resort 
treatment is conducted with the use and protection of natural medicinal materials ex-
isting in the area. The borders of such a health resort may include one commune or 
they may exceed administrative borders of more than one commune. A commune will-
ing to apply for a health resort status is obliged to prepare a health resort plan and for-
ward it to the minister competent in health matters. On this basis the minister makes  
a decision to grant the health resort a status approving the possibility to conduct health 
resort treatment on the area included in the health resort plan.

For realization of the tasks, including infrastructure, in health resort communes, 
a health resort fee is determined and imposed as a local fee. Additionally, due to the 
high demands towards health resort communes and the related expenditures, each 
year grants from the State budget are provided to the communes. Under regional op-
erational programs, health resort communes may receive assistance for investments in 
the scope of power engineering, telecommunication infrastructure for the transfer of 
data, voice, image, research and development infrastructure, health resort treatment.

Katarzyna Owsiak, Katarzyna Maj-Waśniowska

Local government in Ireland – selected aspects of its activity

One of the most important elements of a democratic state is the local government. 
A contemporary local government is based on the decentralization and subsidiarity 
rules. The level of decentralization depends, among other factors, on the local govern-
ment model.

In Ireland, being a unitary state, there is a tendency for centralization in terms of 
strict control on revenues and expenditures of local government units. Revenues of 
local government are low (in 2008, it was 7.7% of GDP and 44% of the revenues from 
the national government). 
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In the face of the financial crisis, it is important to ask about the local govern-
ment’s role in Ireland, the sources for its funding and the manner in which the crisis 
influences its financial condition.

Marzanna Poniatowicz

Local authorities’ debt limits and the public finance crisis

In 2009, the financial position of local authorities in Poland worsened significantly. 
A fall in the revenue was particularly noticeable for those sources which depend directly 
on the state of the economy. In this context, the issue of placing optimum limits on lo-
cal debt becomes particularly significant. An excessively restrictive policy in this area 
would stifle the public sector investment. This paper aims to show that there is a need 
to moderate the legal regulations relating to the local debt limitation policy. The new 
indicator of permissible debt servicing costs, as proposed in the Public Finance Act, is 
too restrictive and does not entail the specific features of the economic downturn phase 
or the exceptional crisis situation affecting Polish local authorities and their financial 
systems.

Lyudmila Solyanyk

Wzrost konkurencyjności regionów a innowacyjna gospodarka  
(na przykładzie Regionu Naddnieprza)

W artykule Autorka przedstawia wyniki badań dotyczących polityki innowacyjnej 
prowadzonej na szczeblu centralnym i lokalnym dla rozwoju Regionu Naddnieprza. 
Odnosząc się do koncepcji klastra rozwoju regionalnego, podejmuje próbę ustalenia 
zasad finansowania polityki rozwoju regionu w świetle tej koncepcji.

Anna Sołtysiak

Financial situation of poviat towns in the years 2005-2009

The article describes the financial situation of the towns with a poviat status in 
the years 2005-2009. The analysis has been conducted based on cumulative financial 
reports. The indices used in the course of the research have been described in relevant 
publications and proposed by the Ministry of Finance.
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Krzysztof Surówka, Mateusz Winiarz

Influence of income taxes on the financial standing of the Polish local authorities

Taxes are important sources of income for local governments. The theory of public 
finance even states that the real scope of autonomy of local authorities is determined by 
their effect on the distribution of tax revenues. It is emphasized that a half of the income 
of local governments should come from tax revenues. It is mainly so due to the eco-
nomic nature of this income category. Taxes are an active instrument to enable a local 
authority to undertake numerous actions to increase revenues.

The change in the percentage share of central taxes in the local governments’ in-
come has exerted a significant influence on the revenue of the polish local governments 
since the evolution of income taxes (especially the personal income tax). This has  
a major impact on the financial standing of local government units.

Adam Szewczuk

About the impact of sub-national administration on the local and regional 
development – some theoretical and pragmatic relations

The self-government administration in the present structure of the state plays  
a special role. The dynamic of local and regional development is achieved and to some 
extend determined by the sub-national administration which is responsible for crea-
tion and implementation of development programs. 

The functioning of self-government administration under the new conditions 
(only 20 years old) did not create a sufficient basis for working out the adequate 
criteria and procedures for analyzing the effectiveness of this administration’s public 
mission. The paper particularly addresses certain aspects relating to:

• civic participation in public management,
• ethics in public administration,
• pragmatics of allocation of decision-making powers.
Public finance researchers will face a great challenge to generate the correct meth-

od of valuation of administration at the self-government level.
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Marek Zdebel

Long-term financial planning in local government units – objectives  
and nature of the problem

The idea of including long-term budget plans in the Polish system of public finance 
management, also at the local levels, has always found its followers since 1960s. Guided 
by the alleged virtues of such plans, frequent attempts have been made to implement 
them into frames of the financial system of the People’s Councils. Taking into consid-
eration the negative evaluation of the subjective solutions, the idea of their application 
was abandoned; they were substituted by other institutions – long-term projects and 
investments. The regulations of the binding statute of public finance formalize actions 
of the local and the State authority agencies as well as the local and the State adminis-
trative agencies as regards long-term budget planning. The present paper depicts basic 
prerequisites for the introduction of such planning tools into the legal circulation as well 
as the basic principles of their construction.

Magdalena Zioło

Debt of the West Pomeranian Voivodeship municipalities  
 within the years 2006-2009 against the background of the Polish trends 

 – comparative analysis

The article presents the most crucial aspects of debt incurrence by Polish munici-
palities. The main considerations were focused on the problem of approximation and 
assessment of the legal debt limit. However, the debt structure has also been analyzed. 
The empirical data reflect the analysis of the debt limit and structure for the West Po-
meranian Voivodeship municipalities.

Weryfikacja językowa streszczeń angielskich
Łukasz Borkiewicz
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